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ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

Tarsus  SEV    Radio  on  Air



Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önderimiz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 78. yılında

saygı ve özlemle andık.

Okulumuz konferans salonunda düzenlenen anma

töreninin ardından Atamıza olan bağlılığımızı

çiçekler sunarak ve anı defterine duygu ve

düşüncelerimizi yazarak bir kez daha gösterdik.

Bu yıl da bir Fransız Bayramı olan Francophonie festivalini okulumuzda 

coşkuyla kutladık. Birlikte şarkılar söyleyip dans ettik ve kahvaltı yaptık.

Çok eğlenceli dakikalar geçirdik.



Artık geleneksel hale gelen spor kampımız Gloria Sports Arena'da 

gerçekleştirildi. Kampta 5 ve 6. sınıflarımızla golf, basketbol, 

voleybol gibi birçok sporu yapma fırsatı bulduk. 

Gündüz spor çalışmalarına katılırken akşamları ödevlerimizi yaptık. 

Arkadaşlarımızla oyunlar oynadık. Kamp çok eğlenceli ve öğretici geçti.                                                      

Bu yıl yapılan kızlar arası hentbol maçlarında bütün 5. sınıflar

büyük başarı sergilediler.

5/B sınıfının kızları kazanan takımımız oldu.



Koromuz   İstanbul'da SANSEV Koro Festivali'ne  katıldı ve oradan 

Koro Şef Uyumu  ödülüyle döndü. Koro üyeleri, yarışmalardan arta kalan 

zamanlarda Emirgan Parkı ve birçok turistik yeri ziyaret etti.

İstanbul’da düzenlenen SANSEV Uluslararası Çoksesli Korolar Festivaline katıldı.

Alman Bayramı olan Oktoberfest'i okulumuzda coşkuyla kutladık.

Birlikte  oyunlar oynadık ve çok eğlendik.

Yemekhanede de Alman yemekleri yedik .



Okulumuzda yapılan kostüm partisinde herkes kostümlerini giydi, 

oyunlar oynadık, korku evine girdik.

Mezunlar sahasında toplanarak şarkılar söyledik.

Çok eğlenceli zaman geçirdik.

Bu yıl yapılan kızlar arası futbol turnuvasında bütün arkadaşlarımız

büyük başarı sergiledi. 5-B sınıfı ve 6-B sınıfı finale kaldılar ve 

final maçı berabere tamamlandı. 



Pi Günü kapsamında vakıf okullarımız ile beraber katıldığımız yarışmada,

arkadaşlarımız büyük başarı sergilediler. Yarışma sorularını çözerken

hem zekalarını geliştiren hem de keyifli zaman geçiren

arkadaşlarımıza daha sonra madalya ve sertifikaları verildi.

Okulumuzda her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenci birliği başkanlığı seçimi yapıldı.
Bu seçimin sonucunda öğrenci birliği başkanı seçilen arkadaşımız 
Seden Sayar'la bir röportaj yaptık ve kendisini yakından tanımaya çalıştık. 
Tarsus SEV Yayında: Bize zaman ayırdığın için öncelikle teşekkür ederiz. 
TEOG'a hazırlanmak için günde kaç soru çözüyorsun?
Seden Sayar: 200 ile 250 soru çözüyorum.
Tarsus SEV Yayında: TEOG sınavı için nasıl bir çalışma yöntemi izliyorsun?
Seden Sayar: TEOG sınavı için düzenli ve planlı çalışıyorum. İstediğiniz 
hedefe ulaşmak için bu yöntemi uygulamak gerek.
Tarsus SEV Yayında: Mezun olduktan sonra okulunu özleyeceğini düşünüyor musun?
Seden Sayar: Tabii ki özleyeceğim. Bir sürü anımız var Tarsus SEV' de.
Tarsus SEV Yayında: Başarılı bir öğrencisin ama yine de hiç zorlandığın 
bir ders var mı? Varsa ne yapıyorsun o ders için?
Seden Sayar: Matematikte zorlanıyorum, onun için de fazladan test çözüyorum.
Çok büyük yararını görüyorum.
Tarsus SEV Yayında: Bizimle röportaj yaptığın için teşekkür ederiz.
Seden Sayar: Ben teşekkür ederim.



Bu yıl 23 Nisan 2017 tarihinde Bahar Şenliği'ni kutladık.

Okul- Aile Birliği tarafından hazırlanan birçok etkinliğe katıldık

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bahçemizde oyunlar
oynadık ve etkinlikler yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün gençlere
armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık.



10 Mart'ta Destination Imagınation takımı olarak Şirince'de yer alan
Nesin Matematik Köyü'nü ziyaret ettik, ünlü matematik profesörü
Ali Nesin ile problem çözdük. Daha sonra Kuşadası'nda düzenlenen 
turnuvaya katıldık. Anlık Görev'den tam puan alan tek takım
5 ve 6. sınıftaki arkadaşlarımızdan oluşan DInuts oldu.

Çevre, Yayın ve İletişim Kulübü olarak her perşembe radyo yayını yapıyoruz. 
Kulüp olarak bu sene okul haberlerinden bahsettiğimiz bir dergi çıkardık,
sizin isteklerinizi  alabilmek için şarkı istek kutusu hazırladık. Bize her konuda
yardımcı olan ikinci yabancı dil öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. 


