
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Samimi üslubu ve 
komik öyküleri sayesinde, 
okurların arkadaşlarıyla 
ve yetişkinlerle ilişkilerine 
sorgulayıcı bir gözle 
bakabilmelerini sağlıyor.

•  Çocukların, 
yaşadıkları olayları, 
anılarını ve sorunlarını 
hikâyeleştirebilmesine 
yardımcı oluyor, 
yaratıcılıklarını destekliyor.

•  Çevre bilinci, tüketim, 
aile ve arkadaşlık ilişkileri, 
okul yaşamı gibi konulara 
eğiliyor, bu konularda bilinç 
kazandırıyor.

1. Kitaptaki karakterlerin, isimleri ve 
kişisel özellikleri arasında sizce ne 
gibi bağlantılar var? Sınıfta tartışın.

2. Kitaptaki kahramanlardan hangisinin 
yerinde olmak isterdiniz? Sebepleriyle 
açıklayın. 

3. En sevdiğiniz yazar hangisi? 
Okulunuza gelse, ona hangi konularda 
sorular sormak isterdiniz? 

4. Kahramanlarımız, şehir çöplüğüne 
ve geridönüşüm tesisine yaptıkları 
ziyarette neler öğrendi?

5. “Doğum Günü” adlı öyküyü de göz 
önünde bulundurarak, “eğlenmenin 
sınırları” konusunda düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşın.

6. Bu kitabı bir filme ya da başka bir 
kitaba benzettiniz mi? Sınıfta hep 
beraber tartışın.

1. Siz de sınıfça yaptığınız bir geziyi 
komik yönleriyle anlatan bir hikâye 
yazın.

2. Atıklar ve onların en iyi şekilde 
değerlendirilmesi hakkında bilgi 
toplayın, ardından bir kompozisyon 
yazın. 

3. En sevdiğiniz ders hangisi? Bunu 
nedenleriyle birlikte açıklayan bir 
kompozisyon yazın.

4. Siz de “Yaz Tatili Anıları” öyküsündeki 
gibi, en son gittiğiniz tatili anlatan 
bir anı defteri oluşturun, mümkünse 
fotoğraflarla süsleyin. 

5. Bir sınıfa sonradan gitseniz, 
neler hissederdiniz? Hayalî bir 
“nakli” anlatan, başrolde kendinizin 
bulunduğu bir öykü yazın.

Öykü, 128 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Okul Yaşamı, Kendini Tanıma, 
Arkadaşlık, Mizah, Aile İlişkileri

Yazan: Pelin Güneş
Resimleyen: Doğan Gençsoy

Siyah kuşağa üç basamağı kalan ve bir gün dedesi gibi Kırkpınar 
başpehlivanı olmak isteyen Boğaçhan; öğretmenini panik atağa 
sürüklemeye kararlı Atakcan; her fırsatta ekonominin kalbini tutan 
Servetcan ve sınıfın diğer sakinleri... Her biri, toplamda on sekiz 
öykünün bulunduğu Bizim Sınıfın Halleri kitabının bir karakteri. Komik 
ve eğlenceli bu öykülere, bakımevindeki ihtiyarları çileden çıkarmak, 
televizyon kanalındaki canlı yayın stüdyosunu basmak, korku filmi 
çekmeye kalkışırken mezarlık kaçkınlarına dönüşmek gibi uçuk 
kaçık şeyler de dâhil. Togancan ve arkadaşlarının sınıfında daha 
başka bir dolu olay da gerçekleşiyor. Ve tüm bu olaylar, bir okulda 
karşılaşılabilecek en komik, en absürt hikâyeleri doğuruyor ve zevkle 
okunan, eğlenceli öykülere dönüşüyor. 

Bizim Sınıfın Halleri
Hemen her okulda ve sınıfta karşılaşılabilecek komik ve ilginç olayları 

başarıyla öyküleştiren, okula giden herkesin kendisinden bir şeyler 
bulabileceği, mizah yüklü sınıf hikâyeleri
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