
Lara, okulda “uydurukçuluğuyla” ün salmış bir kızdır. Bir gün yine, 
yakın arkadaşı Gerti’yle birlikte, hafta sonu ödevini yapmaz ve 
mazeret olarak da “dünya turuna çıktığını” gösterir. Elbette Güven 
Müdür buna inanmaz. Kızlara bir ceza vermek için, üç hafta boyunca 
her öğle teneffüsünde bu macerayı anlattırmaya başlar. Lara ve 
Gerti, sonradan yanlarına Lara’nın kardeşi Ralf’i de alarak, “elektrikli 
süpürge üreten şeytani bir firmaya ve onların planlarını nasıl 
çökerttiklerine” dair, Almanya’dan Fas’a uzanan inanılmaz bir hikâye 
anlatırlar. Sonunda, Güven Müdür onlara inanır, hatta inanmakla 
kalmaz, bu hikâyeye bayılır. Nihayetinde işler çözülür, Güven Müdür 
çocukları daha bir sever hâle gelir ve hatta okula yeni bir düzen getirir, 
daha ılıman ve sevecen birine dönüşür. Bu hikâye hepsinin hayatını 
değiştirmiştir.

Çılgın Süpürge Şipşak
Ev ödevlerini yapmadıkları için anlatmaya başladıkları akılalmaz bir  

“mazeret” sonucunda okul müdürlerini “eğlendiren” üç ufaklığın,  
heyecan ve macera dolu romanı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Mükemmel bir kurguya ve 
harikulade bir üsluba sahip, 
çokkatmanlı bir roman.

• Hikâye anlatıcılığının 
önemine yaptığı vurguyla, 
çocuklara kitap okuma 
sevgisini aşılama 
konusunda kusursuz bir 
örnek.

• Hem macera dolu, hem 
son derece komik hem 
de ahlaki yapısı gelişmiş 
bir roman. “Doğru şeyi 
yapmanın önemini” 
çocuklara ders vermeden, 
dikte etmeden anlatıyor.

• Geniş bir yaş grubuna 
hitap ediyor. 

1. Ödev yapmayı seviyor musunuz? 
Sizce öğretmeniniz sizlere neden ev 
ödevi veriyor? Bunun ne gibi faydaları 
var? Sınıfta tartışın.

2. Ödevinizi yapamadığınızda, 
öğretmeninize ne söylüyorsunuz? 
Sizce “pembe” bile olsa yalan söylemek 
doğru bir davranış mıdır? Neden?

3. Lara ve Gerti’nin anlattığı hikâyeye 
inandınız mı? Sizce hikâyede 
“boşluklar” var mıydı? Çözmeye 
çalışın.

4. Anlattıkları hikâye doğru bile olsa, 
sizce davranışları doğru muydu? 
Böylesi büyük bir küresel komployu 
çözmek sizce onlara mı düşerdi? 
Sınıfta tartışın.

5. Güven Müdür sizce nasıl biri? 
Çocuklardan neden nefret ediyor? 
Haklı mı? Haklıysa bile, böyle bir 
hissiyatla öğretmenlik yapması ne 
kadar doğru? Tartışın.

1. Başınızdan geçen ilginç bir 
olayı süsleyerek, yani birtakım 
uydurmaca ayrıntılar ekleyerek 
yazın. Eklediğiniz kısımlar 
hikâyenize tam olarak oturdu mu? 
Hangi kısımları tutarsız oldu?

2. Lara, Gerti ve Ralf için 
yepyeni, farklı bir “mazeret” 
üretin ve yazın. Daha sonra bunu 
arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırın ve 
en yaratıcı olanını seçin.

3. Kitaptaki çılgın süpürge gibi, 
tuhaf bir alet icat etmeye çalışın. 
Alet ne işe yarıyor? Nasıl özellikleri 
var? “Yan etki”lere sahip mi? 
Ayrıntılarını yazdıktan sonra 
icadınızın çizimini de yapın.

4. Kitaptaki anlatıcıların üsluplarını 
çözümleyin ve aradaki farkları not 
ederek karşılaştırın. Bu farklar, 
anlatıcıların karakterlerine dair size 
neler söylüyor?
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