Koy okullannda sergi

Yazla birlikte tatile giren okullarda yıl sonu
etkinlikleri de tamamlandı. Öğrencilerin yıl boyu
yaptıkları resim,elişi ve tiyatro ile dans çalışmaları
yıl sonunda hemen hemen tüm okullarda sergilendi.
Yaz tatilinin gelmesiyle kapanan
okullarda yıl sonu etkinlikleri de ta
mamlandı. Her yıl eğitim sezonu so
nunda, öğrencilerin yıl içerisinde yap
tıkları resim, elişi ve hazırladıkları ti
yatrolarla dans gösterilerinin sunuldu
ğu yıl sonu etkinlikleri geçtiğimiz haf
ta içerisinde hemen hemen tüm ilko
kullarda yapıldı.
Köy ve kasaba okullarımızda düzen
lenen etkinliklerden bazı örnekler şun
la r____________________________

ÇAMLIBEL AYSUN İLKOKULU
Çamlıbel Aysun İlkokulu’nda dü
zenlenen sergi her yıl olduğu gibi bu
yıl.da göz kamaştırıcıydı.
İlkokul Müdürü Vasfi Candan’ın
yaptığı konuşmadan sonra gezilen
sergide, minik öğrencilerin elişi, resim
ve seramik çalışmaları sergilendi.

Alan içi
İlkokulu ve
Köy Kadın
Kursu 'nun
düzenlediği
sergiyi ilk
bayan
milletvekillerimizden
olan Ruhsan
Tuğyan açtı.

CİHANGİRCE DİPLOMA TÖRENİ

Cihangir’de düzenlenen bir tören
de ise*Cihangirli ve Düzovalı son sı
nıf öğrencilerine diplomaları verilerek,
Köy Kadın Kursu’nda yapılan işler ser
Bostancı Fikri Karayel İlkokulu ve gilendi.
Köy Kadın Kursu’nun ortaklaşa düzen
Kurs öğrencilerinin bir yıl boyunca
ledikleri sergi büyük beğeni kazandı. emek vererek hazırladıkları çeşitli ba
Oldukça kalabalık bir halk toplulu kır ve vitray çalışmalarıyla, tığ işi, di
ğunun katıldığı sergiden önce düzen kiş, nakış ve örgü gibi elişlerinin su
lenen bir törende ise mezun olan 76 nulduğu serginin beğeni kazanması,
öğrenciye diplomaları verildi. Ayrıca, Köy Kadın Kursu öğrencilerine bir yı
kolejlere girmeye hak kazanan 22 de lın yorgunluğunu unutturdu.
öğrenciye okul idaresi ve Bostancı
Kalkınma Kooperatifi tarafından çeşitli
DEĞİRMENLİKTE ORTAK SERGİ
hediyeler dağıtıldı.
Değirmenlik İlkokulu ve Köy Kadın
Diploma ve ödüllerin verilmesinden Kursu’nun, geleneksel olarak düzen
sonra açılan sergide okul ve Köy Ka lediği, dönem sonu sergisi 13-14 Ha
dın Kursu öğrencilerinin yıl boyunca ziran tarihleri arasında düzenlendi.
ilkokul öğrencilerinin ve kursiyerle
hazırladıkları işler sergilendi. Sergide
özellikle bu yıl ilk kez faaliyet göste rin ortak sergisi Değirmenlikliler tara
ren Kadın Kursu’na katılanların ha fından iki gün boyunca gezildi. Özel
Yeni İskele Şehit İlker Kartel İlkokulu'nun geçtiğimiz günlerde açılan sergisi,
zırladıkları çocuk ve bebek giyisileri
likle Köy Kadın Kursu’nda sergilenen kalabalık bir halk topluluğu tarafından gezilirken, özellikle birinci ve ikinci sınıf
herkesi hayran bıraktı.
elişlerine ilgi büyüktü.
öğrencilerinin yaptıkları işler çok beğenildi.
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