
Bizden sonra mezun olacak tüm meraklı kedilere…

Meraklı Kedi’den mezun olmak kolay değil. Birlikte zaman geçirdiğiniz 
arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden, sınıfınızdan, bahçenizden…  
sevdiğiniz her şeyden ayrılmak zorundasınız. Dördüncü sınıfa geçerken 
korkabilirsiniz. Biz korkmuştuk. Dördüncü sınıfta çok çalışmanız 
gerekecek. Sınavlarınız başlayacak. Sınavlar basit gibi gözükebilir ama 
biraz zor gelebilir. Ama hiç korkmayın. Yaparım derseniz başarırsınız. Biz
size güveniyoruz. Büyüdüğünüz için sorumluluklarınız artacak. Ama 
emin olun ki dördüncü sınıf olmayı çok seveceksiniz ve korkmanızı 
gerektirecek hiçbir şey  olmadığını göreceksiniz.  Umarız dördüncü 
sınıftan bizim kadar keyif alırsınız.

Okulda geçirdiğimiz yıllar, okulda geçirdiğiniz yıllar…

Artık hepsi birer anı…

Hepsi farklı farklı….

Kimi garip, kimi eğlenceli, kimi hüzünlü, kimi heyecanlı…

Ama hepsi birbirinden güzel…

Okulun ilk günü hamur oynamamız…

Tanıştığımız ilk arkadaşımız…

Kendi oyunlarımızı uydurmaya çalışmamız…

Kovalamaca oyunları…

Salıncaklarda ettiğimiz sohbetler…

Ortaokul konuşmaları…

Bu okulda sevdiğimiz çok şey oldu. Dondurma günleri, kızlar erkekleri 
kovalıyor oynamak, eğlenmek, delirmek, kitap okumak, şarkı söylemek, 
delice dans etmek, dilediğin gibi saçmalamak... 

Bunları özleyeceğiz, üstelik çok özleyeceğiz. Belki başka yerlerde de 
yaparız, yaşarız ama hep birlikte Meraklı Kedi’de yapmak her zaman çok
güzeldi.

Bu okulda sevmediğimiz şeyler de oldu. Ama sevdiğimiz şeylerin sayısı 
sevmediğimiz şeylerden fazla ve bu iyi bir şey!

Gitmeden önce şunları öneriyoruz size:

Ders çalışın, seneye ortaokula gideceksiniz. Ortaokuldan korkmayın. 

Hedeflerinizi kovalayın. Sakın vazgeçmeyin. 

Eğlenebildiğiniz kadar eğlenin. Eğlenmeyi sakın unutmayın.



Bol bol kitap okuyun. Başta sıkıcı gibi gelecek ama başlayınca kendinizi 
okumaktan alıkoyamayacaksınız. 

Biz derslerimizi çok kaynattık ama siz kaynatmayın. 

Herkesle anlaşmaya çalışın. Günlerinizi kavga etmekle geçirmeyin. 

Futbol oynamaya devam edin. Ama basketbolu ve tenisi de deneyin. 

Espirili olun. 

Bu okulda olduğunuz için çok şanslısınız. 

Bu okuldan mezun olmak çok gurur dolu bir şey. Siz de bu hissi o gün 
cübbenizi, kepinizi giydiğinizde anlayacaksınız. 

Siz de mezun olurken bizim gibi; “Keşke ortaokul açılsa” diyeceksiniz ve
belki bizim gibi ağlayacaksınız da… 

Bu okulda en sevdiğimiz şey aslında her şeydi... Siz de gitmeden önce 
neleri sevdiğinizi hatırlayın.

Bu okulda geçirdiğimiz günler çok güzeldi. Okulumuzu çok özleyeceğiz. 
Her şeyi, hepinizi…
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