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Okçulukta 

İstanbul’da 

1. ve 5. Olduk 

Okul Sporları Liseler Arası Okçu-

luk Yarışmasında İstanbul 1.si  

Yasemin Begüm Topkarcı ve  5. 

Olan Taha Serhan Yetiş öğrencile-

rimizi tebrik ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz.  

Okul Basketbol Takımımız 

İlçe Birincisi Oldu! 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Fatih Gençlik Hiz-

metleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği ve 

19 okulun katıldığı turnuvada basketbol erkek takı-

mımız şampiyonluk maçında kupayı kaptı. Okulu-

muzun basketbol takımını tebrik eder başarılarının 

devamını dileriz 

Öğrencimiz "Almanca Olimpiyatları"nda  

B1 düzeyinde Türkiye 1.si Oldu 

Ankara Alman Kültür merkezinin düzenlediği 

”Deutscholympiade" Okullar arası B1 düzeyindeki ya-

rışmada öğrencimiz Yiğit ÖÇ Türkiye 1.si olmuştur. Ya-

rışmanın devamı olan ve uluslararası yarışılacak 

"Internationale Deutscholympiade" yarışmasında B1 

düzeyinde Türkiye'yi temsil edecek  
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Ağaçların Adları Projesi 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenledi-

ği Ağaçların Adları Projesi kapsamında, okulumuz coğraf-

ya öğretmeni İrfan Çal tarafından tespit edilen ağaçların 

adları ve sayısı çıkarılmıştır. Okulumuzun panolarında 

öğrencilerimizin bilgisine sunulmuştur. Tarihi bir okul 

olan Cağaloğlu Anadolu Lisesinde asırlık çınarların varlı-

ğı bu anlamda tarihe de tanıklık etmektedir. Emeği ge-

çenlere teşekkür ederiz.  

SAYI  AĞAÇ TÜRÜ      ADEDĠ 

Çınar ( PlatonusOrientalis)                            4 

Zakkum(NeriumoleanderLinneaus)               8 

Kara Dut ( Morusnegro)                                 2 

Erik ağacı( Prunus domestica)                       2 

Akçaağaç ( Acer)                                            3 

Süs kirazı( Prunus Ġnsica)                               2 

Adi ceviz ( JuglansRegia)                                2 

Ayva( Cydoniaoblanga)                                   1 

Malta eriği(Eriobotryajaponica)                        1 

Bodur Palmiye(Phoenix Canariensis)              2 

Boylu Palmiye(WashingtoniaFilifera)               1 

Mezarlık Servisi(Cupressus Sempervires)       1 

Toplam    29 

FATĠH ĠLÇESĠ 

CAĞALOĞLU ANADOLU LĠSESĠ 

“AĞAÇLARIN ADLARI ĠSTANBUL” PROJESĠ 

AĞAÇLARIN ADLARI VE ENVANTERĠ 

                                                                                                                               
( Okul Bahçelerinde) 

                                                                                               

2017-2018 

BSH Teknik Genel 

Direktörü 

Muharrem YAMAÇ 

Okulumuzda 

Söyleşi Yaptı 
BSH (Bosch-Siemens Hausgeräte) Tek-

nik Genel Direktörü Muharrem YA-

MAÇ Kariyer Kulübü´nün düzenlediği 

söyleşi ile misafirimiz oldu. Söyleşide 

kendi hayatı üzerinden mesleki tecrü-

belerini anlatırken özellikle mühendis-

lik düşünen öğrencilerimiz için meslek 

seçimi, üniversite ve sonrası hakkında 

tavsiyeler verdi. Öğrencilerimizin soru-

larını cevaplayarak interaktif bir söyle-

şi gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese 

teşekkür ederiz.  

Satranç takımımız Bölge 

Turnuvasında Okulumuzu 

Temsil Etti 

İstanbul elemelerini geçip bölge yarışmasına katılmaya hak 

kazanan satranç takımı öğrencilerimiz Adana Grubu Gençler  

Genel Kategorisinde 5 puan alarak, 1 puan ile Türkiye Şam-

piyonasına katılmayı kaçırdı. Öğrencilerimizi tebrik eder, 

önümüzdeki yıllarda başarılarının artarak devamını dileriz. 
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İEL-CAL Öğrencilerimizin Teknoloji Konu Üzerine 

Münazara Yarışması Yapıldı 

Okulumuzda Kimya-Edebiyat zümrelerinin işbirliğiy-

le,  edebiyat öğretmeni Gülten BEKTAŞ  ve kimya öğret-

meni İlhan GÖK’ün gözetiminde Cağaloğlu Anadolu Lise-

si-İstanbul Erkek Lisesi dostluk maçı yapılmıştır. Gele-

cekteki yaşam hakkında gerçekleştirilen eğlenceli müna-

zara maçı için öğrencilerimize ve okulumuza misafir ge-

len  İstanbul Erkek Liseli öğrencilere teşekkür ederiz.  

İngilizce Tiyatro Oyunumuz 

12 Mayıs'ta Şehir Tiyatroları'nda 

Okulumuzda birçok kulüp var ve hepsi de 

birbirinden şahane! Ancak biz neden bir 

de “İngilizce Tiyatro Kulübü” olmasın 

diye düşündük ve İngilizce öğretmeni Öz-

nur ÖZCÜ önderliğinde bir ilke imza at-

tık. 2017 yılının Ekim ayından beri sıkıca 

çalışıyoruz. Hepimizin muhteşem bir 

enerjisi ve sahne sevgisi var, ki bu da işi-

mizi kolaylaştıran bir faktör. Aramızda 

daha önce sahne deneyimi olmuş ya da 

olmamış arkadaşlarımız bir arada olun-

ca, ilk bir ayımızı tiyatro alıştırmalarıyla 

geçirdik. Poster, sahne yürüyüşleri, duy-

gu çalışmaları, artikülasyon ve boğumla-

ma çalışmaları yaptık. Ardından yine ay-

nı kadroyla birlikte oyun seçme aşaması-

na geçtik. Son olarak oynayacağımız oyu-

nun Shakespeare’in “Taming of the 

Shrew” yani “Hırçın Kız” olmasında ka-

rar kıldık. Evet, kız öğrenci sayımız, er-

kek öğrencilere oranla daha fazlaydı ama 

buna hiç aldırmadık. Zaten komedi tema-

lı ve bol karakter değiştirmeli bir oyun 

oynayacağımız için bazı kız arkadaşları-

mız erkek kılığına girdi. Ama bunu o ka-

dar profesyonelce başardılar ki, emin 

olun anlamayacaksınız bile! Oyuncuları-

mızı hazırlık, 9 ve 11. sınıflar oluşturu-

yor. Ve birlikte çok tatlı bir ekip oluyo-

ruz. Kostüm ve dekor işlerimizi halletme-

ye başladık bile... 12 Mayıs’ta oyunumuz 

seyirciyle buluşacak, bu yüzden çok heye-

canlıyız! Heyecanımızın diğer bir sebebi ise Şehir Tiyatroları’nın festivaline davet edilmiş olmamız 

ve oyunumuzu orada sergileyecek olmamız.... Fotoğraf çekimimizi ve afişlerimizi bitirdik. Her şey 

mükemmel gidiyor anlayacağınız. Tiyatromuzu İngilizce yapıyor olmamız ve böyle yüksek auralı bir 

ekip olmamız pek çok yerin dikkatini çekmeye başladı bile! Eğer fırsatımız olursa İngiltere’deki 

Shakespeare festivallerine de katılmak hayallerimiz arasında... Okulumuza böyle bir kulüp kazan-

dırdığımız ve böyle bir oyun çıkaracağımız için çok mutluyuz. Hepinizi koskocaman seviyoruz ve 

oyunumuza bekliyoruz! 
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Nürnberg Wilhelm Löhe 

Lisesi´nden 

Ziyaretçilerimiz Geldi 

9 - 16 Nisan 2018 tarihleri arasında Almanya´da ki partner okullarımız-

dan biri olan Nürnberg Wilhelm Löhe Lisesi´nden 13 öğrenci, 2 öğretmeni 

ve Müdürü Hubertus Gieck eşliğinde öğrenci değişim programı çerçevesin-

de okulumuzu ziyaret etmektedirler. Okulumuz Müdürü Necati Yener 

misafirlerimiz onuruna verdiği hoşgeldiniz kahvaltısında yaptığı konuş-

masında, öğrenci değişim programlarının  karşılıklı anlayış için önemine 

vurgu yaptı. Değişim programımızın bu sene yedincisi gerçekleşmektedir.  

Okul Bisiklet Takımımız 

İstanbul 6.sı Oldu 

Bisiklet takımımız 

istanbul sapiyona-

sinda 6. Sırada  

tamamlamayi ba-

şarmislardir  bu 

zorlu yarışmada 

emek veren müca-

dele eden sporcu-

larimizi tebrik 

ediyoruz. 


