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Doğa Okullarıokul gazetesi

Bizler başlarken bu hayat yoluna
Sizler varsınız hep yanımızda,
Gösterdiğiniz yollarda,
İlerleriz ışığınızla.

Kimimiz hakim, kimimiz doktor,
Geleceği inşa ederiz.
Bilgiye aç olan öğrencilerinizi,
Doyurup beslersiniz.

Bizleri karşılıksız seven
Her zaman yanımızda olan,
Nasıl öderiz hakkınızı,
Sevgili öğretmenlerimiz.

Açtığınız yollarda,
Gösterdiğiniz ufuklarda,
Her zaman aklımızda,
Sizler olacaksınız öğretmenim.

SEVGİLİ 
ÖĞRETMENİM

Işıl Nisa DURAN-5/A
Doğa Okulları Batı Ataşehir 

Bilim Ortaokulu

Belhin Nehir Uzak

Doğa Güner-6/B

İlayda Atıl-5/B

ÖĞRETMENİM

ÖĞRETMENİM

Özlüyorum seni,
Geçen her  gün.
Razı değilim sensizliğe,
Eğitmen, öğretmen bir  
başka.
Tatlı gülüşün en güzeli,
Merhametin bir başka,
Elini tutarsın düşenin,
Ne güzeldir şefkatin.
İlgine, sevgine,
Muhtacız her daim.

Öğretendir öğretmen
Sabah akşam bizi düşünen,
En minik ayrıntıyı bile,
Göz ardı etmeyen.

Öğretendir öğretmen,
Öğrencileri çocuğu gibi gören,
Öğrettiği bilgilerle, 
Bizlere yol gösteren.
                                   

Emir Ali Kemal  
KINALI-6/A

Doğa Okulları Batı 
Ataşehir Bilim 

Ortaokulu

       İlkim TARHAN -5/A      
Doğa Okulları Batı Ataşehir Bilim Ortaokulu

Eren Salih KALKAN -5C
Doğa Okulları Halkalı Bilim Ortaokulu

ÖĞRETMENLERİN
ÖNEMİ

Dünyaya ilk geldiğimiz andan itibaren,  
öğrenmeye başlarız. Konuşmayı, yürümeyi ve daha 
bir çok şeyi öğreniriz. Bununla birlikte büyürüz 
ve okula gitmeye başlarız. Asıl öğrenme okulda 
öğretmenlerimiz sayesinde başlar. 

Okula başladığımız zaman, ilk amacımız okumayı 
öğrenmektir. Bunu başardıktan sonra önümüzde 
yepyeni bir dönem başlar ve öğretmenlerimiz bize 
hayatın tüm anlarında yardımcı olacak bilgilerini 
ve tecrübelerini, bazen arkadaşça, 
bazen anne sıcaklığı ile,  bazen 
de gerektiği gibi, öğretmence 
aktararak, hem kendimize hem 
de ülkemize faydalı olacak kişiler 
olarak bizleri yetiştirirler.

Bu yüzden onlara ne kadar 
teşekkür etsek azdır…
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Doğa Okulları okul gazetesi

Birçok şeyi öğretirsin,
Hatalarımızı düzeltirsin,
Hep doğruyu gösterirsin,
Benim canım öğretmenim.

Sen bir melek gibisin,
Bize hep gülümsersin,
Ne yaparsak yapalım koşulsuz sevdin,
Benim canım öğretmenim.

CANIM 
ÖĞRETMENİM

Ceren ŞİMŞEK-6/A
Doğa Okulları Batı Ataşehir Bilim Ortaokulu

Elif Ayça Kurt

Ege 
Özmenekşe

Irmak Ustaalioğlu

CANIM ÖĞRETMENİM
Okula geldiğim ilk gün,
Seni gördüğüm gün,
Nasıl heyecanlanmıştım,
Dün gibi hatırlarım.

Sen öğrettin, ben yazdım,
Sen söyledin, ben dinledim,
Sen sordun, Ben cevap verdim,
Sen benim canımsın öğretmenim.

Tuğçe GEREç 7-A
Doğa Okulları Halkalı Bilim Ortaokulu 

Lalin SÖNMEZ-5/A
Doğa Okulları Batı Ataşehir Bilim Ortaokulu

BENİM ÖĞRETMENLERİM!
Öğretmen demek, her ne olursa olsun benim öğretmenlerim 

gibi, haksızlık yapmayan, branşı hakkındaki tüm bilgilere sahip 
olan, güvenilir ve sorunları tatlı dille çözen bireydir.

Öğretmen sadece öğretmen değil, bir anne, bir babadır. Bizi 
Koruyup kollayandır. Bize hep sevgi ve saygı çerçevesinde 
yaklaşandır. Yani öğretmen demek Şebnem Kaymakçalan, 
Fatma Alpay demektir. Öğretmenliği meslek edinen bir 
bireyin kesinlikle sabır, neşe dolu, empati kurabilen biri olması 
gerekmektedir. Mesela bir asık suratlı öğretmen yerine, 
Yağmur Aksak gibi güler yüzlü, esprili, dersi tam aklımızda 
kalacak şekilde anlatan bir öğretmen olmalıdır.

Öğretmen olmak aslında bir asilliktir, bir fedakarlıktır ve 
bir centilmenliktir. Yani her zaman için öğretmenlere saygı 
duyulmalı ve sözü dinlenmelidir. En son yanlışı öğretmen 
söyler de denebilir. Öğretmen bir su, öğrenci ise toprağa 
ekilmiş bir tohumdur. Öğretmen ne kadar sularsa tohumu, 
tohum o kadar güzel açar ve bir o kadar da güzel kokar. İyi 
sulanmış bir tohum ise bir ağacı meydana getirir, ağaç ise bir 
sürü tohum daha… Döngü bu şekilde devam eder.

Kısacası öğretmen olmak, devlet adamı 
olmaktan bile ileridir. Çünkü öğretmen, 
öğretendir ve sevgi doludur. Yüreği her zaman 
bir sürü tohumu ağaç yapmak için uğraşır.

ÖĞRETMEN
Annemizden sana geldik. Evimizden senin 

sınıfına geldik. Yarı annemiz oldun. A’dan Z’ye her 
şeyi sen öğrettin bize. Ne yaparsak yapalım, 
hep sabrettin, hep yanımızda oldun. Sen 
bizi sevdin bizde seni. Hep korudun bizi. 
Belki başta hepimiz birbirimizden çekindik. 
Ama çok çabuk alıştık. Kolayca ortama 
ayak uydurduk. Birbirimize ısındık. Biz 
bir aile gibi olduk. Sana asla borcumuzu 
ödeyemeyiz. Bize öğrettiğin her şey 

için çok teşekkürler. 
Yaptığın her şey için 
minnettarım sana.

Zelal KARATAŞ
5/A


