
 

 

 

BİR OKUL GEZİSİ 

 Geçen hafta sonu anneannemlerde kaldım. Pazar sabahı, okulun 
düzenlediği geziye katılmak üzere yola çıktık.  

 Okulunu önüne vardığımızda servisler hazır bekliyordu. Heyecanlıydım. 
Kim bilir ne kadar çok eğlenecektik! Zeynep, kocaman bir salıncak ipi 
getirmiş. Serdar yeni futbol topunu almış yanına. Ben de voleybol topumu 
almıştım tabii. İçim kıpır kıpırdı. İnşallah çok güzel geçer, dedim kendi 
kendime. 

 Gezi alanına varınca dedem salıncağımızı kurdu. Biz kızlarla voleybol 
oynadık, ip atladık. Salıncakta birbirimizi uçurduk. Bir saat sonra yorgunluktan 
çimenlerin üzerine serilmiş bir halde bulduk kendimizi. İnsan eğlenmekten de 
yorulur muydu hiç? Masmavi gökyüzüne bakıp derin bir nefes aldım. Ne 
güzel gündü! 

Akşama doğru toparlandık. Pilim bitmiş gibiydi. Eve gider gitmez 
temizlenip pijamalarımı giymeyi ve rahat bir uyku çekmeyi tasarlıyordum.  

Az sonra yağmur yağmaya başladı. Hava aniden serinledi. Camları 
kapattık. Araç fazla hızlı gidiyordu. Öğretmen şoförün yanına gitti. İkisi de 
tedirgin görünüyorlardı.  

Cama yaslanıp uyuklayan Serdar hariç… 

Az sonra hızımız düşmeye başladı. Yavaşladık, yavaşladık ve sonunda 
bir evin duvarına çarparak durduk. Sarsıntının şiddetiyle sersemlemiştim. 
Etrafımızı kalabalık sarmıştı. Birkaç kişi içeriye girip iyi misiniz, diye sordu. Çok 
şükür, herkes iyiydi.  

Serdar öne atılıp “Böyle heyecanlı bir olayı nasıl kaçırdım? Beni neden 
uyandırmadınız?” dedi. Yağmur yağmaya devam ediyordu. Köylüler bize 
evlerini açtılar. Öğretmen ailelerimizi arayıp olanları anlattı. Okul idaresi 
minibüs yollayana kadar köyde misafir olduk. 
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Etkinlik: “Sizce piknik alanları nasıl olmalı?” Kısaca defterinize yazınız.  

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

Etkinlik: Haydi, anlamaları verilen kelimeleri defterimize yazalım. 
Onlarla ilgili yüz ifadeleri çizelim.  

 

 

 

 

 

 

Etkinlik: Okudum, anladım, cevapları defterime yazıyorum.   

1) Okulda servisler neden hazır bekliyormuş? 
………………………………………………………………… 

2) Gezide hangi oyunları oynamışlar? 
………………………………………………………………… 

3) Öğrenciler, gezide neden yorulmuşlar? 
…………………………………………………………………. 

4) Hava, neden birden serinlemiş? 
………………………………………………………………… 

Etkinlik: Okuduğumuz metnin konusunu defterimize yazalım. 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

Etkinlik: Metne farklı bir başlık yazalım.  

........................................................................................................................ 

tedirgin 

hayret 

fısıldamak 

Rahatı, huzuru kaçan kişi. 

Beklenmedik bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık. 

Başkalarının duyamayacağı kadar alçak  
sesle konuşmak. 


