
Fransız Bahçeleri’nde

Tarabya Fransız Bahçeleri...Notre Dame de Sion Fransız Lisesi yani yeni okulum tarafından 
Hazırlık öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenmiş pikniğin yapıldığı yer. Piknik 
dendiği zaman pek de ilginç bir şey gelmiyor akla. Bir piknikte yeşillik bir alanda oturup yemek 
yersiniz. Ama bu farklı bir piknikti.

Sabah okuldan servislerle hareket ettik.  Yol boyunca hayal ettiğim arkadaşlarımla oturup yemek 
yemek, konuşmak ve kendi aramızda eğlenmekti. Ama  Tarabya Fransız Bahçeleri’ne vardığımızda
bunun böyle olmadığını anladım. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Benim hayal ettiğimden çok daha 
farklı bir etkinlik olacaktı. 

Önce bizi gruplara ayırdılar ve birçok oyun oynattılar. Takım oyunları....Çok eğlenceli bir gündü. 
Hatta tahmin ettiğimden çok daha eğlenceliydi. Doğayla iç içe, arkadaşlarımla birlikte geçirdiğim 
en eğlenceli günlerden biriydi. Günün sonunda üzüldüm bile böyle bir gün son bulduğu için.

Bu etkinliği hazırlayarak bizi bir araya getirenlere çok teşekkür ederim.

Belce GÖKALP

Piknik

Okul, biz hazırlıkları kaynaştırmak için Tarabya Fransız Bahçeleri’ne pikniğe götürdü. «Fransız 
Bahçeleri » deyince aklıma aklıma gelen çiçekli bahçeleri göremedim ; fakat bu bahçelerde tahmin 
ettiğim görüntüyü göremesem de çok eğlendik.

Oraya gittiğimde fark ettim ki okulda hiç görmediğim ve hiç tanımadığım başka bir sürü hazırlık 
öğrencisi varmış. Bize hangi takımda olduğumuzu ve aktiviteleri nerede yapacağımızı gösteren 
kartlar verdiler. Grupların hepsi dört en fazla beş altı kişilik gruplardı. Oyunları oynayacağımız 
istasyonları çok ilginç yapmışlar. Bahçe etrafındaki her istasyonda Avrupa şehirlerinin adını 
koymuşlar. Böylece « A,B,C » gibi basit ve sıkıcı harfler kullanılmamış. Oyunlar hep takım 
arkadaşlarıyla işbirliği üzerine kuruluydu. Hiçbir aktivitede tek kişiye diğerlerinden fazla iş 
düşmüyordu. Oyunlar da çok ilginçti. Biri mantığımızı kullanmaya iterken, diğeri fiziksel olarak 
sınırlarImızı zorluyordu.

Takımdaki arkadaşlarımla da uyum içinde çalışabildiğimiz için çok eğlendik. Öğlen kendi 
getirdiğimiz yemekleri yedik ve etrafı dolaştık. Fark ettim ki bahçeler, kısıtlı kaldığımız alandan 
daha büyükmüş. Geri dönünce arada sırada mola vererek oyunlarımıza devam ettik. Çok 
eğlenceliydi, bir daha olsa yine giderdim.
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