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Zeytinalanı Şeyh Ortaokulu 

 

 

      OKUMAK 

Okunanlar sadece kitapta kalmamalı 

Hayatımıza yansımalı 

İyi şeyler okuyarak 

Onları hayata geçirmeli  

 

Okunmalı her şey öğrenilmeli  

Bilgilenerek seviyemiz yükselmeli. 
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Okuyarak öğrenilenlerle 

Toplumda yer edinilmeli. 

 

Yeliz Toktan         8-A 

** 

 BUGÜN BAYRAM 

Sevinin çocuklar. 

Bugün bayramımız var, 

Bakın! Süslenmiş her yer, 

Çünkü bugün 23 Nisan. 

 

Duyun çocuklar, 

Bugün sizin gününüz, 

Atamızdan armağan, 

Bugün 23 Nisan. 

 

Hiç eksik olmasın, 

Yüzünüzden gülücükler, 

23 Nisan bugün 

Sevinin çocuklar. 

 

Bugün bayram var, 

Gün sizin gününüz. 

Eğlenin, coşun çocuklar, 

Çünkü bugün 23 Nisan. 

                                        Cansu Kaya 

                                         8-A  

** 

TEOG VE AİLE DESTEĞİ 

Bilindiği gibi 8.sınıföğrencileri TEOG sınavına girdiler. 

Bazı öğrenciler kendini hırpaladılar. Bu öğrenciler artık son aşamayı da geçtiler. Peki öğrencilerin ruh hali 

nasıldı? Çevrenin etkisi ne oldu? 
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Tam bu sorulara tek tek cevap vereceğiz. Öncelikle öğrencilerin içinde bulunduğu ruh hali...Öğrenciler 

genelde evdeki baskı, okuldaki ders yoğunluğu...Bu durumlardan sıkılıyorlar. Sonra aileleriyle sorun 

yaşıyorlar.  

Aslında ailelerin bu tutumu bence hoş değil. Çünkü ömür boyu çocuklarının yanında  olmaları gereken 

kişiler onlar. Çocuklarına sürekli çalışmasını söylemek yerine onlara destek olsalar bence daha iyi. Çünkü 

öğrencilerin bir yandan da kendilerine güvenmeleri gerekiyor. Çocuğa ailelerin güven vermesi gerekir ki 

çocuklar ona destek olanların var olduğunu bilsin ve kendine güveni artsın. Ve başarılı olsun. 

Öğrencilerin duygularına gelirsek, onlar da yakınlarından mutlaka destek beklemişlerdir. Bazen kendilerini 

yalnız da hissedebilirler. İşte bu durum için ailenin desteği çok önemli .  Bana kalırsa aileler çocuklarına her 

zaman güven vermeli ki çocuk da kendine güvensin. Bu yüzden çocuklarına baskı yapmamalı ve onlara 

destek olmalıdırlar. 

   Sıla Timur   8-A 

** 

BUGÜN 23 NİSAN 

Bugün 23 Nisan 

Atamızın armağan ettiği gün bugün. 

Bugün 23 Nisan 

Birlik ve beraberliğin olduğun gün. 

   

Bugün 23 Nisan 

Çocukların yüzünün güldüğü gün. 

Bugün 23 Nisan 

Coşku ve heyacanla dolduğumuz gün. 

 

Bugün 23 Nisan 

Zamanın su gibi aktığı gün. 

Bugün 23 Nisan 

Kardeşliğin yaşandığı gün. 

 

Bugün 23 Nisan 

Bayramların en güzeli. 

Bugün 23 Nisan 

Sevginin paylaşıldığı gün. 

                                         Burcu Altay 
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                                              7-A 

** 

"SONRA"ya BIRAKILANLAR… 

Sizce de her şeyi ertelemiyor muyuz? Hep yapmamız gerekenleri, yapmayı istediklerimizi "sonra"lara 

bırakmıyor muyuz? 

Ne yazık ki ben de sizinle aynı fikirdeyim. Birçok zaman bir şeyleri arkalara, sonralara atıyoruz. Bazan yemek 

yemeyi, elbiselerimizi ütülemeyi, evimize, kendimize, bitkimize bakmayı erteliyoruz. "Sonra yaparım" deyip 

ya unutuyoruz ya hayat telaşından, koşuşturmadan dolayı o "sonra" yı bir türlü bulamıyoruz. 

En önemlisi de canımızdan çok sevdiğimizi iddia ettiğimiz ailemizi, kara günlerimizde yanımızda olan, bize 

yardım eden dostlarımızı ziyaret etmeyi,onlara sevdiğimizi söylemeyi hep erteliyoruz. Hatta kimi zaman 

kendimizi bile unutuyoruz hayat telaşından dolayı. Etrafımızdakilere gülümsemeyi, onlara değer vermeyi 

çoğu zaman erteliyoruz. Ve öyle bir zaman geliyor ki yıllar sonra ne kadar önemli olan şeyleri gereksiz yere 

ertelemişiz...Bunu fark ediyoruz. 

Fakat artık çok geç oluyor. İş telaşındayken, fani hayatta bir şeyler planlarken, bir şeyler yapmaya çalışırken 

yılların nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bu yüzden bugünkü işlerimizi yarınlara bırakmayalım, çok geç olmadan 

sevdiğimiz insanlara sevildiklerini söyleyelim. 

                

    Yeliz Toktan  8-A 

** 

YENİ YIL 

Her yerde bu duygu, 

Yürekler umut dolu. 

Minik kalpler ise. 

Tutmuş gelecek yolunu. 

 

Yeni yıla girmeye az kaldı. 

Herkes geriye sayıyor 9, 8, 7, 6… 

Birazdan bitecek, 

Artık 2016.  

 

İşte yeni bir yıl geldi, 

Herkes eski yılı unutuverdi. 

Gökyüzü yeryüzüne  

Beyaz bir örtü serdi. 
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Yeni bir yıl bize 

Mutluluk getirsin hepimize 

Dünya yeni bir yıla girdi 

Hoş geldin 2017! 

 

   Aleyna Sultan GÖK     6 / A   

** 

 

23 NİSAN GELİYOR                                                         

 

23 Nisan geliyor yine. 

Çok az vakit kaldı büyük güne. 

Herkes hazırlığa başladı 

23 Nisan geliyor diye 

 

Evlere bayraklar asıldı, 

Yeni yeni kıyafetler alındı, 

Herkesin içi kıpır kıpır  oldu, 

23 Nisan geliyor diye. 

 

Her yerde bir koşuşturma  

Her yerde bir coşku 

Bütün bunlar, 

Büyük gün geliyor diye. 

 

Herkes güzel giyinsin, 

Herkes güzel görünsün, 

İçimiz coşkuyla dolsun, 

23 Nisan geldi işte!  

     Yeliz TOKTAN     8 / A 
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** 

     YENİ YIL 

 

Günler akıp giderken, 

Yıllar geçerken, 

Yeni yıl gelirken, 

Mutluyuz hepimiz. 

 

Yeni yılın sevinci, 

Yüzümüzden okunsun. 

Mutluluklar kar gibi, 

Süzüle süzüle gelsin. 

 

Yeni yılla beraber, 

Mutluluklara yelken açmak 

Bir kuş gibi, özgürce uçmak 

İstiyoruz biz bu yıl. 

 

Mutluyuz, sevinçliyiz, 

Yeni yıl geldi diye. 

Geride bıraktık, 

O kötü günleri. 

  Cansu KAYA   8 / A    

 ** 

                  SINAVLAR 

 

            Sizce de bu dünya çok acımasız değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Herkesin bu hayattan bir 

beklentisi vardır. Az ya da çok, büyük ya da küçük. Bunları gerçekleştirmek için bir şeyler yapıyor muyuz? Biz 

elbette beklentilerimizin gerçekleşmesi için pek çok sınavdan geçeriz. Zaten hayatta bir sınav değil midir? 

Bunu bir düşünün isterseniz. 

             Herkes sınav olur. Bu sınavların iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bir öğrenciye soracak olursanız eğer 

alacağınız cevaplar çok klişe olacaktır. “Tabi ki de gereksiz. ” ya da “Böyle saçma sapan şeylere ne gerek 
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var? ” Bu yollardan biz de geçtik:) Zamanında bizde sınav olduk. Zamanında dediysem öyle çok uzun bir 

zaman önce de değil. Bizim başımızda bir “ Teog sınavı ” diye bir şey vardı. İnsan böyle bu sınavı düşününce 

stres oluyor, heyecanlanıyor. Bu dönemlerde çocuklarda ailelerine ya da çevrelerine karşı ani çıkışmalarda, 

tepkilerde bulunabilir. Bu sınavın etkisidir. Yani ne gerek vardı sınavı? Hani, bir kış günüdür, kar aralıksız 

yağar, yollar kapanır. Günlerce, haftalarca, sabırla bu yolun açılmasını beklersin. Sınav da öyle bir derttir ya 

hiç geçmeyecek sanırsın. Teog sınavı bu. Geçinceye kadar gereksiz bir şey olduğunu düşünürüz. Peki ya 

geçince… Teog sonucu bir de iyi oldu mu sınavın gereksiz olduğunu düşünür müsünüz acaba? Bunu 

gerçekten çok merak ediyorum. Ama sınavlar güzel değildir. Evet evet güzel değiller fakat gereklidir. Evet 

bunu söylemeyi de hiç istemezdim. Çünkü onlar yani sınavlar insanı tedirgin eder. 

              Sınavlar bir şeylerin sonu değildir. Aksine bir başlangıçtır. Eğer bu sınavlara hazırlanırsanız, bu 

sınavın altından da kalkacaksınızdır. Birde, bu sınavlara, bu yönden bakmaya ne dersiniz? Eminim her şeyin 

bir güzel tarafı vardır. Ben bunu yeni öğrendim.       

 

Cansu KAYA  8 / A   

 ** 

 

AİLELER ve TUTUMLARI 

 

              Bence aileler çocuklarına bir de ergenlik çağına gelmiş birer çocukları varsa daha anlayışlı daha 

sabırlı davranmalılardır. Çocuklarıyla arkadaş gibi olmalıdırlar. Onlara karşı daha yapıcı olmalıdırlar. 

              Aileler, çocuklarının her yaptığı yanlışa sinirlenmemeliler. Bir hata yaptıklarında onları yüzüstü, tek 

başlarına, çaresiz bir şekilde bırakmamalılar. 

              Gençler, ailelerine her bağırdıklarında, onların yapmamalarını istedikleri bir şeyi yaptıklarında 

kızmamalıdır. Unutulmamalıdır ki bir gün herkes gençti. Ailelerimiz de… Onlar da yapılmaması istenen 

şeyleri yaptılar. Onlar da ailelerine bağırdılar. Kızdılar. Aileleri kendilerini ikaz ettiğinde belki de kimsenin 

onları anlamadıklarını iddia ettiler. Peki ya şimdi neden bize, gençlere kızıyorlar? Neden onlara biraz 

anlayışlı davranmıyorlar? 

               Sonuç olarak aileler de bir gün genç olduklarını unutmamalıdırlar. Çocuklarına daha hoşgörülü daha 

anlayışlı davranmalıdırlar. 

 

       Yeliz TOKTAN                     8 / A   

  

 


