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Uçamayan, dimdik
durabilen, perde ayaklı

deniz kuşlarıdır. Güney Kutbu,Yeni
Zelanda, Avustralya, Güney Amerika,

Güney Afrika ve hatta Galapagos kıyıla-
rında yaşarlar. Kuzey Kutbunda bulun-
mazlar. Büyüklük bakımından 30 -

105 cm. arasında değişik 17
kadar türü bilinmektedir. En iri-
leri olan İmparator penguen
45 kg. ağırlığa ulaşır. Sıcak
bölgelere doğru gidildikçe

boyları küçülür.

Şarkılarımız
varoşlarda sokaklara çıkmalıdır.
Şarkılarımız
evlerimizin önünde durmalı
camlara vurmalı
kapıların ellerini sıkmalıdır,
sıkmalıdır

acıtana kadar,
kapılar

bağlı kollarını açana kadar...

Biz anlamayız
tek ağzın türküsünü.

Her matem gecesi
her bayram günü,

şarkılarımız
bir gaz sandığını yere yıkarak
sandığın üstüne çıkarak

kocaman elleriyle tempo tutmalıdır.

Şarkılarımız
çam ormanlarında rüzgar gibi bize kendini

hep bir ağızdan okutmalıdır.

Şarkılarımız
ön safta en önde saldırmalıdır düşmana.

Şarkılarımız
varoşlarda sokaklara çıkmalıdır.

Şarkılarımız
bir tek yüreğin

perdeleri inik
kapısı kilitli evinde oturamaz.

Şarkılarımız
rüzgara çıkmalıdır...
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Nazım Hikmet

Türler birbirinden, başlarındaki renkli tüyleriyle ayrılır. Kuyrukları kısa
ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğundan rahatlıkla dimdik ayakta du-
rabilirler. Denizde, saatte 10 deniz mili hızla yüzebilirler. Hatta gerektiğinde
bu hızlarını iki katına çıkarabilirler.

Kanatları uzun telek tüylerinden yoksun olup, kırılmadığı için uçmaya
yaramaz. Buna karşılık yüzerken çok kuvvetli yüzgeç görevi görür. 

Penguenler, buz üzerinde sıçrar ve çok iyi kayarlar. Göğüslerinin üze-
rinde yatarak yüzgeç kanatlarının yardımıyla kızak gibi kayarak, karada
birkaç yüz kilometre içeriye kadar girebilirler. Yalnız üreme mevsimlerinde
yumurtlamak için karaya çıkarlar. Vücutlarını örten sık tüyler ve deri altla-
rındaki kalın yağ tabakaları ile Antarktika 'nın sıfırın altındaki dondurucu

soğuklarından korunurlar. Vücut ısılarını ayarlayan otomatik bir mekaniz-
maya sahiptirler. Gerektiğinde kan damarlarıyla deriye giden kanı azalta-
rak, yükselterek ve tüylerini dikleştirerek vücut sıcaklıklarını kontrol ederler.

Güney Kutbu penguenleri 40 °C'lik vücut ısılarıyle -40 °C'lik Antarktika
soğuğuna uyum sağlarlar. Vücutlarındaki tüy, yağ ve besinlerden elde et-
tikleri enerji ve kontrol mekanizmalarıyla 80 °C'lik ısı farkına dayanırlar.

Bazı türler, kuluçka dönemlerinde dört aya yakın bir zaman açlığa da-
yanırlar. Bu devrede ağırlıkları yarı yarıya düşer.

Penguenler insandan kaçmadıkları için, yağlarından yararlanmak iste-
yenler tarafından çok miktarda avlanarak tüketiliyor. 

Çıkarılan kanunlarla nesilleri korunmaya çalışılıyor.

Penguenler deniz-
lerdeki kabuklular, balık ve mürek-

kepbalıkları ile beslenirler. Tüyleri kuş
tüylerine hiç benzemez. Sırtları siyah veya

gri, karın kısımları beyaz ince ve
pulsu tüylerle örtülüdür.
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Ana sayfada 5 farklı oyun var. Maths 101,
matematikteki dört işlem üzerine kurulu bir
oyun. İşleminizi ve oyun zorluk seviyesini seçip
yarışmaya başlıyorsunuz. 

Maths Mix oyununu seçerseniz Maths
101'den farklı olarak, soruları 4 işlem karışık
halde çözmelisiniz. Spelling oyunu ile (önce zor-
luk seviyenizi seçip) duyduğunuz İngilizce keli-
meleri ortadaki kutucuğa hızlı bir şekilde
yazmalısınız. Times Tables, standart çarpım
tablosu oyunu. Algebra ise denklemde bilinme-
yen değeri hesaplamak üzerine kurgulanmış.

Tutpup.com’u sınıf öğretmeninizle paylaşır-
sanız, anlaşılır arayüzü ve sistematik yapısı ile
çokça kullanacağı bir site olabilir. Ancak öğret-
menler için site üyeliği farklılık gösteriyor. Öğ-
retmeninizin üye olurken ‘Class Code’ kısmına
yazdığı kodu siteye kayıt olurken kullanırsanız,
öğretmeninizin oluşturacağı öğrenci grubu ola-
rak kendi aranızda da yarışabilirsiniz. Ayrıca
siteye üye olmadan da yarışmak mümkün.

Anne, öğretmene gidip çocuğu hakkında
konuşmak istemişti:
- Efendim, biliyorsunuz oğlum bu yıl son
sınıfta, hangi mesleği seçmesini tavsiye
edersiniz?
- Astronotluk.
- Neden?
- Çünkü, bütün ders boyunca aklı bir
karış havada. Bir soru sorduğumda da
uzaydan düşmüş gibi oluyor...

Astronotluk

www.tutpup.com ile ister sınıf
arkadaşlarınızla ister tüm dünyadaki
çocuklarla yarışabilir, işlem hızınızla

rekor duvarına isminizi yazdırabilirsiniz. 

T U T P U P ile

Yarışmak Çok Zevkli!

www. tu tpup.com

Dersi dinlemediğini farkeden ögretmen,Ha-
kan’a sordu;
- Söyle bakalım Hakan. Bu konuda senin
düşüncen nedir?
Dersi dinlemeyen Hakan, cevap verdi:
- Bir an önce zilin çalmasını ve teneffüse
çıkmayı düşünüyorum...

Düşünce

komixkomix

Kırılan kolu neden 
sarıp boyna asarlar.

En çok sıkılan can hangisidir?

Kırıldığı belli olsun diye.

5 yaşına basıyor. Adamın ağzı laf yapıyor.

Bu çocuk 
ne yapıyor?

Elbiseden başka
ne ütülenir?

Burada ne oluyor?

Kafa ütülenir

Matematik kitabı neden
çok üzülüyormuş?

Çok problemi olduğu için.

Patlıcan.

Hiç terlemeyen devlet memuruna ne denir?

NOter.



biliminsanları

Roket dendiğinde aklınıza ne geliyor?
Ay’a ya da uzayın derinliklerine astronot-
ları ya da uzay mekiklerini taşıyan araç-
ların roketler olduğunu biliyorsunuzdur.

Uzaya açılmaya başla-
yan insanlığın ça-

l ışmalarında

roketlerin önemi büyük. Ne var ki ilk ro-
ketlerin aslında yüzlerce yaşında oldu-
ğunu hatırlatmalıyız. Elbette bunlar
yalnızca eğlence amacıyla kullanılan,
özel günlerde ateşlenen havai fişekler-
den başka bir şey değildi. 

biliyor musunuz?biliyor musunuz? ??
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Martılar, ölü balıklar ve diğer deniz canlılarıyla beslenir-
ler. Böylece bir bakıma denizleri temizlemiş olurlar. Teknele-
rin pervanelerinin oluşturduğu hareket balıkların yüzeye
çıkmasını sağlar. Martılar da bu balıkları kolayca avlarlar.
Ancak martılar için bir başka besin kaynağı da teknelerden
atılan yiyecek atıklarıdır. Martılar, teknelerden atılan yiye-
cek atıklarını elde etmek için de tekneleri izlerler.  

Martılar Tekneleri Neden İzlerler?

Çöl başka kara parçalarına göre çok
farklı iklim yapısına sahip bir bölgedir. Çok
az yağmur yağar. 

Fakat bu süre bitkilerin çiçek açma ve
tohum salması için yeterli bir süredir. Çöl
kumla kaplı bir yer olsa da yılda bir iki
defa çiçeklerden oluşan bir halıyla kapla-
nır. 

Büyük Sahra 
Büyük Sahra hep böyle çöl değilmiş.

Bundan bir milyon yıl önce burada, buzlar,
denizler, ormanlar ve otlaklar varmış. 

Çöl Karı 
Her yıl 5 cm kadar ince bir tabaka kar

Kuzey Amerika çölündeki kaktüslerin üze-
rini kaplar. Büyük Sahra’daki Ahaggar
Dağları’na da bazen kar yağdığı olur. 

Kum Fırtınası 
Takla Makan en ince kumlu çöllerden

biridir. Kum fırtınası sırasında kum tane-
leri 3000 metreye değin yükselebilir. Ay-
rıca Büyük Sahra’da olan kum fırtınası o
kadar kuvvetlidir ki bir uçak ya da araba
boyasını sökebilir. 

Çöl 
Nedir?

İlk olarak Çin’de barutun kullanılmaya başlaması-
nın ardından ortaya çıkan havai fişeklerin, insanlığı
uzaya taşıyan roketlere dönüşmesinin ardındaki
isimse ABD’li Robert Hutchings Goddard. Ünlü 
bilimci, sıvı yakıtla çalışan ve uçuşu kontrol 
edilebilen ilk roketleri yapan insandı.

Goddard, artık belli bir ağırlığın yerden yukarı doğru
yükseltilebilmesi için gerekli patlayıcı güçten, ok-

sijen roketlerine ve uzak gezegenlerin fotoğ-
raflarını çekecek kameralarda Güneş

enerjisinden yararlanılmasına
dek birçok ilginç ko-

nuya eğilmişti. 

İlkel roketler,
barut gibi katı yakıt

kullanıyordu. Goddard’sa
yaptığı deneylerde başarılı olmuş ve
1914 yılında ilk sıvı yakıtlı ve tepkili ro-
ketin patentini almıştı. 1916 yılında bir
enstitünün bağışıyla, Goddard düşle-
rini gerçekleştirmek üzere küçük de-
neme roketleri yapmaya başladı.
İnsanoğlu yüzlerce yıldır roket yapmaya
çalışmıştı, ama son yıllara dek temel il-
keler hiçbir şekilde değiştirilmemişti. İçi

boş bir çubuğa doldurulan barut
ateşlendiğinde, sıcak gazlar bir
ağızdan dışarı fışkırıyordu.
Goddard özel gazlar kullana-

rak bu ateşleme olayında
önemli bir değişiklik

gerçekleştirdi.

Goddard, bir
uzay aracının yapılabilmesi 
için fizik ve matematik 
kurallarından yararlanmak
gerektiğini düşünmeye 
başlamıştı. 



Dergimizde sizlere, eğitiminize ve 
geleceğinize yararlı bulduğumuz birçok 

konuyu yayınlıyoruz. Sizden gelen birbirinden
güzel çalışmalara da bu sayfamızda yer 

veriyoruz. Eğer siz de çalışmalarınızın ve fotoğ-
raflarınızın yayınlanmasını istiyorsanız, lütfen

sendika adresimize göndermeyi unutmayın!

Sevgili ATLIKARINCA Okurları

Sevgili 
ATLIKARINCA 

Okurları

Aleyna Nalbant

Aleyna 
Nalbant

Ali Eren
Esentürk

Melike 
Ay

Elif
Dağlı

Mehmet 
Ay

Beyza 
Koyun

Ecemnur
Dönmez

Berke 
Atabek

Muhammed Akın Ali Arda
Özcan

Buse
Atabek

Beyza
Sünbül

Anıl 
Topçu

Seda - Eda Rışvan

Ali Arda Özcan Beyza Koyun Berke Atabek Eda - Seda Rışvan

Melike - Mehmet Ay Beyza Sünbül Buse Atabek Elif Dağlı Ecemnur Dönmez

Anıl Topçu Muhammed Akın Ali Eren Esentürk


