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FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZ

Bu yıl aylar öncesinden planladığımız hazırlıklarla 
Almanya’yı tanıma çalışmalarımıza başladık.
9-139-13 Mayıs 2011 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle 
kutlayacağımız Farkındalık Haamızın açılış töreninin 
bugün Menemen Belediye Başkanımız Sayın Tahir 
ŞAHİN, Köpenick Belediye Başkanı Frau Gabriele Şötler 
ve Almanya’dan gelen konuklarımızın da kalımıyla 
gerçekleşrdik. 

                           

EKİNLİLER ÇANAKKALE’YE ÇIKARMA YAPTI!

Öğrencilerimiz, 30 Nisan 2011’de  sosyal bilgiler takımı 
tarandan düzenlenen Çanakkale gezisi ile tarihi bir 
yolculuğa çık. 
1.1. Dünya Savaşı’nda destanlaşan Çanakkale cephesinde, 
kara ve deniz savaşlarının yapıldığı yerleri görerek    
oradaki tarihi atmosferi yaşamaları, vatan topraklarının 
değerini anlamaları ve bu önemli olayın bilincini 
kavramaları için yapılan gezide duygular doruğa çık. 



GELENEKSEL BAHAR ŞENLİĞİMİZ

KELİME TÜRETME YARIŞMASI İLÇE BİRİNCİSİ ÖĞRENCİMİZ 
DOĞA KESİKBAŞ

DÜNYA DANS YARIŞMASI DERECELERİMİZ

Ağaçlar çiçek aç, etraf yeşerdi, 
güneş sıcak yüzünü göstermeye başladı… 
Bizler de “Ekin Ailesi” olarak Geleneksel Bahar 
Şenliğimizde buluştuk.

İzmir Milli Eğim Müdürlüğü’nün il çapında düzenlediği 
“ Kelime Türetme Yarışması- Scrabble” tüm ilçelerde 
17-18 Mayıs 2011 tarihlerinde gerçekleşrildi.
Menemen Lisesi’nde gerçekleşrilen yarı final ve              
finallerde öğrencimiz Doğa KESİKBAŞ büyük bir başarı 
göstererek rakiplerini eledi ve 1. olarak ildeki finallere 
kalma hakkı kazandı. 
26-3126-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşrilecek il                       
finallerinde öğrencimize başarılar diliyoruz. 

29 Nisan- 4 Mayıs 2011 tarihleri arasında Moskova’da 
gerçekleşen Dünya Dans Yarışması’nda öğrencimiz Ece 
ELÇİ bizi gururlandıran başarılar elde etmişr. 
Okulumuzu başarıyla temsil eden öğrencimiz, farklı         
kategorilerde Dünya 1.liği, 6.lığı ve Avrupa 3.lüğü           
derecelerini kazanmışr.
ÖğÖğrencimiz Ece ELÇİ’yi ve başarısında emeği geçenleri 
kutluyoruz.

Bu yılki şenliğimizin ayrı bir önemi daha 
vardı bizim için. Ekinliler olarak hep       
birlikte yenilediğimiz kütüphanemizin 
açılış programını da gerçekleşrdik.



19MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık.

OKUL BİRİNCİSİ MEZUNUMUZ 
TBMM’NİN BİLGİ YARIŞMASINDA İZMİR’İ TEMSİL EDECEK

İYİ BİR TARTIŞININ KAYBEDENİ YOKTUR

Okulumuz kültür merkezinde toplanan 
öğrencilerimiz, müzik koromuzun hazırladığı 
oratoryoyu izlediler. Atatürk’ün Gençliğe 
Seslenişi ve Gençliğin Ataya Yanıyla sürdü. 
Salon programız, okul koromuzdan marşlarla 
sona erdi.

Bu yıl ilk kez TBMM Başkanlığının bünyesinde ulusal 
düzeyde gerçekleşecek olan “Liselerarası Bilgi 
Yarışması”na kalmak üzere her ilden bir lise 
belirlenmiş. İzmir’i temsil edecek olan Bornova Anadolu 
Lisesi’nde şu an öğrenim gören mezun öğrencimiz 
Gülbey Balım KESKİNER, okulunu temsil etmek üzere 
seçilen dört öğrenciden biri olarak gurur kaynağımız 
oldu.oldu. Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını             
diliyoruz. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı etkinlikleri kapsamında Türkçe 
takımının 6-7 ve 8. Sınıflar düzeyinde 
düzenlediği münazaralar büyük heyecan yara . 
6.SINIF: Ergen yeşkin çaşmasının sebebi 
ailedir-çocuktur.
7.SINIF:7.SINIF: Teknolojinin çok hızlı bir şekilde 
gelişiyor olması günümüz insanını mutlu etmeye 
yeter-yetmez.
8.SINIF: Türk eğim sisteminde yerleşrme 
sınavları gereklidir- gerekli değildir.

Törenden sonra spor salonumuzda            
toplanan öğrencilerimiz, bu kez öğrenci 
ve öğretmenlerimizden oluşan basketbol 
takımlarının maçlarını büyük bir keyifle 
izlediler.



GELENEKSEL SATRANÇ VE GO TURNUVALARIMIZ

Her yıl geleneksel olarak gerçekleşrdiğimiz etkinliklerimizden 12.Satranç ve 4.Go 
Turnuvalarımız, 14 Mayıs 2010 Cumartesi günü kolejimiz yerleşkesinde gerçekleşrildi. Ana 
sınıflarından sekizinci sınıflara kadar çeşitli kategorilerde gerçekteşrilen oyunlara İzmir’in 
birçok okulundan yüzlerce öğrenci kaldı.

ÖĞRENCİLERİMİZ MUN KONFERANSINDA

Mun kulübü öğrencilerimiz Deniz DİNÇER, Yağmur 
ALTINTIĞ, Yağız ÜSTÜNDAĞ, Efe POILE, Solin BİZSEL 
ve Göksu KARAGÜLLE öğretmenimiz Akbar AGHDAM 
rehberliğinde 6 – 10 Nisan 2011 tarihleri arasında 
Amerika Birleşik Devletleri New York Eyale’nde 
gerçekleşrilen MUN (Model Birleşmiş Milletler) 
konferansına kalarak muhteşem bir deneyim 
yaşama şansına sahip oldulayaşama şansına sahip oldular. 

EKİNLİ EKİN’İN BÜYÜK BAŞARISI!

Ekin Koleji 2005 mezunu, Ekonomi Üniversitesi 
İleşim Fakültesi Bölümü öğrencisi Ekin Belce 
ALTAY; merkezi Slovenya’da bulunan “ Challenge 
Future” adlı düşünce plaormunun düzenlediği 
yarışmada “ Dünya Birincisi” oldu.



RENKLİ DUYGULAR

Ana sınıflarımız yoğun geçen bir okul yılından sonra hazırladıkları gösteriyle 1. sınıfa geçmeye 
hazır olduklarını tüm konuklara gösterdiler. Yoğun bir hazırlık döneminin ardından gösterilerini 
sergilemeyi heyecanla bekleyen miniklerimiz “Renkli Duygular” oyunlarıyla sahnedeydiler. 
Ayrıca gecede erkek öğrencilerimizin harmandalı, kızlarımızın ise salsa dansı izleyenlerden tam 
not aldı.

İLÇE BASKETBOL MÜSABAKALARI DERECELERİMİZ

Okullar arası ilçe basketbol müsabakalarında yıldız erkek basketbol takımımız ilçe 1.si, küçük 
erkek basketbol takımımız ilçe 2.si oldu. 
Tüm karşılaşmalarda okulumuza yakışan bir biçimde yarışan öğrencilerimiz, kupalarını 
aldıklarında başarılarının haklı gururunu yaşadılar. 
Öğrencilerimizi kutluyor, onlara rehberlik eden beden eğimi takımımıza teşekkür ediyoruz.


