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OKULUMUZDA 29 EKİM ve 10 KASIM TÖRENLERİ YAPILDI 

29 EKİM ve 10 
KASIM  

ANMALARINI 
GERÇEKLEŞT

İRDİK. 



 

The 6th grade of Kakuv  students have fun times in English 
lesson.In "Yummy Breakfast" activity, they have had breakfast    

together and learned pleasurably way. 
 

 

ANASINIFIMIZ DEMOKRATİK SEÇİM YAPMAYI 
ÖĞRENİYOR 

 

Anasınıfımızda seçim sandığı  öğrenciler tarafından artık materyallerle 
yapılarak renk kartlarıyla sınıf başkanı ve yardımcısı seçimi yapıldı. 

 

 
 

 

 

 

SAYFA 2 

 

 

 

 

Son 1 yılda gerçekleştirdiklerimiz 

Son 1 yılda gerçekleştirdiklerimizden 
öne çıkanları sizler için derledik. 



 

Yeni Meclis Başkanımızı ve Okul Meclis Üyelerimizi Seçtik 

 

 

 

 

 

SAYFA 3 

2018-2019 Okul Meclis 
Üyeleri ve Meclis 

Başkanını, seçimlere tam 
katılım sağlayarak seçmiş 

bulunmaktayız. Yeni 
meclis üyelerimiz, 

koordinatörümüz Sayın 
Doktor Öğretim Üyesi Ali 
İbrahim Can Gözüm’ün 
katıldığı yemin töreniyle 

yeminlerini edip, fikir 
alışverişinde bulundular. 

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerimiz Yaparak Yaşayarak Öğreniyorlar 

Sosyal Bilgiler 
dersinde tarihteki 

medeniyetlerin bazı 
öne çıkan özelliklerini 

okulumuzun 
koridorlarında 
öğrencilerimizle 

birlikte sergiliyoruz. 
Böylelikle hem daha 

kalıcı öğrenmeyi 
sağlıyor, hem de daha 

sıradışı etkinlikler 
gerçekleştiriyoruz. 

Okulumuz 
7.sınıf 

öğrencileri 
Türkçe 

dersinde 
deyimleri ve 
atasözlerini 

kendileri 
oyun yazarak 



               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
SAYFA 4 

Her biri alanında uzman hocalarımızca 
verilen kurslarımız başladı. İcabet eden 

veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 
 

Müzik Koromuzdan: 

KAKÜV Koleji İnternet Radyosu yayına 
girmiştir. Yayınımızı takip etmek için internet 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Fen Bilimleri 
dersinde hücre 

konusunda 
öğrencilerimiz 
konuyu daha 

somutlaştırarak 
hücre modelli 
pasta aldı ve 

afiyetle yedi. :) 

Fen Dersimizde 
bu tür sıradışı 

etkinliklere genel 
itibariyle sık sık 

yer veriyor; 
öğrencilerimizin 

öğrenirken 
eğlenmesini 
sağlamaya 
çalışıyoruz. 



 

 

 

 

 

SAYFA 5 

Satranç Turnuvamız Başladı 

Okulumuz genelinde Satranç ve Futsal turnuvası başladı. 

Dünyanın en 
popüler 

kodlama dili 
olan         

Python’u 
öğrencilerimiz
e öğretiyoruz. 



 

29 EKİM ve 10 KASIM ANMASI İÇİN YAPTIKLARIMIZDAN 

 
 

SAYFA 6 

 

Kitle iletişim araçlarının aile ve toplum hayatına olumlu ve olumsuz tarafları konulu münazaramızdan 



 

Öğrencilerimizin Resim Çalışmasından 

 

 

Bağımsız Okul Gazetemiz Hakkında 

Basın Ahlak Yasasına uymayı taahhüt ederiz. 

Süreli yayındır. Üç aylık periyotlarla yayımlanır. 

Web Adresimiz: http://www.kakuv.k12.tr (erişim için ilk sayfadaki kare kodu okutun) 

Tel: 0(474) 242 68 34  KARS/ MERKEZ 

Resim dersinde öğrencilerimizin yaptığı birbirinden güzel çalışmalar, dersimize renk katmakla 
birlikte öğrencilerimizin yeteneklerini ve derinliklerini ortaya koyuyor. 

Öğrencilerimizle Spor 
yapmanın tadını çıkardık. 

Üniversitemizin 
imkanlarıyla desteklenen 

faaliyetlerimize bir 
yenisini daha ekleyip, 

çeşitli sportif 
aktivitelerinde yer aldık. 




