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شماره دوازدهم
8 صفحه

میز،  مثل  اشیاء  انواع  با  ما  روز،  طول  در 
دستگیره، خودکار و ... در تماس هستیم که 
قطعا سرشار از انواع میکروب ها ست. بسیاری 
از این میکروب ها عامل آسیب به بدن و ابتال 
از  برخی  هستند.  مختلف  بیماری های  به 
اعضای بدن مثل چشم، گوش، پوست و دهان 
از راه های ورود میکروب ها به بدن هستند و 
از  آلوده آن ها را لمس کرد.  با دست  نباید 
این رو شستن دست ها یکی از راه حل های 
ساده ی پیشگیری از ابتال به بیماری هاست. 
تنها با شستن دست ها می توان از هزینه درمان 
بسیاری از بیماری های انگلی، اسهال، آنفوالنزا 
و...  در طول سال جلوگیری کرد. شست و 
شوی صحیح دست ها با آب و صابون قبل از 
مصرف غذا، بعد از سرویس بهداشتی، سرفه، 

به  عمومی  مکان های  در  حضور  و  عطسه 
پیشگیری از انواع بیماری های واگیردار کمک 

شایانی می کند .
سازمان ملل امیدوار است با اعالم یک روز 
به عنوان روز جهانی برای شستن دست ها، به 
فرهنگ سازی این عادت در میان انسان ها و 
به ویژه کودکان کمک کند. بر همین اساس در 
آذرماه با هدف ارتقا خودمراقبتی دانش آموزان 
و ضرورت توجه به آن، یک برنامه ی پژوهشی 
چند مرحله ای را در شعبه 2 دبستان مسرور 
آغاز نمودیم. با توجه به آشنایی و شناخت 
دانش آموزان از میکروب و باکتری در درس 
ها  آن  برای  آموزگاران  همکاری  با  علوم، 
در  میکروب  »نقش  مضمون  با  سواالتی 
انسان ها« مطرح شد.  بیماری ما  سالمتی و 

تیم سالمت دبستان

ادامه در صفحه 5
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برنامه ی پژوهشی »کشت میکروب« در دبستان مروج سالمت

بهترین قصه گو
خداست
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 خانم استکی/
معاون آموزشی دبستان

  خانم دکتر طاهری/
 پزشک دبستان

باد گرامی  ایمنی   و  نشانی  آتش  روز  

گزارش  بیست و یکمین
 جشنواره قصه گویی

ادامه در صفحه 4

اردوهای سالمت؛ مشق خود مراقبتی
بررسی نتایج اردوهای سالمت مرسور، سال تحصیلی 96-97 

زهرا محمد قاسمی/کارشناس پرستاری و مراقب سالمت دبستان
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شکیبا استکی / معاون آموزشی دبستان

دل نوشته ای از سرکار خانم علیپور موسس دبستان

اخبار کوتاه
31 شهریور نوآموزان به همراه والدینشان در 

فضای سبز طبیعت با مربیان خود آشنا شدند.
31 شهریور هم زمان با روز شکوفه ها، کالس 

اولی ها به فضای پر مهر دبستان وارد شدند.
اول مهر آغاز ورود به دریای علم را به همراه 
نوآموزان و دانش آموزان شعبه 1 خاطره ساز کردیم.

1 مهر به مناسبت جشن بازگشایی همزمان  با ایام 
سوگواری اباعبدهلل)ع( و هفته دفاع مقدس در شعبه 
2 برنامه هایی تلفیقی توسط دانش آموزان اجرا شد.

9 مهر در شعبه 1،  ازنقاشی و مقاله های 
دانش آموزان با موضوع »روز آتش نشانی« 

نمایشگاهی بر پا گردید.
هفته اول مهر انجام غربالگری پاییزه پدیکلوز و 

معاینات پایش رشد در سه شعبه به پایان رسید.
1۵مهر اولین جلسه »آموزش خانواده« برگزار شد.

16 مهر  به مناسبت »روز کودک« نوآموزان  با 
انجام بازی های گروهی، خواندن سرود و دریافت 

هدیه یک روز خاطره انگیز را تجربه کردند.
16 مهر همزمان با »روز کودک« دختران مسرور 
در کنار سی و سه پل با بادبادک های دست ساز 
خود،  همراه با خانواده ها و کادر دبستان و همراهی 

شهرداری منطقه 3 روز شادی را سپری کردند.
22مهر نوآموزان به اردوی علمی_ تفریحی 

»رستوران فکر« در خانه خالقیت رفتند.
22 مهر دانش آموزان پایه سوم در »بیست و 

یکمین جشنواره قصه گویی«  شرکت کردند.
در ایام شهادت حضرت رقیه)س(گروه سرود 
شعبه 2 در جمع مدیران ناحیه 2 به اجرای سرود 
در ارتباط با شخصیت حضرت رقیه)س( پرداختند.
22 و 23 مهر همزمان با ایام شهادت حضرت 
رقیه )س( همایش »احساس کودکانه« با حضور 
دانش آموزان و خانواده های سه شعبه برگزار گردید.
22 مهر به دعوت بسیج دانش آموزی ناحیه 2،  
دانش آموزان پایه چهارم به »اردوی فرمانده دل ها« 

در گلستان شهدا  رفتند .
23 مهر به مناسبت روز »شهادت حضرت رقیه 

)س(« در پیش دبستانی سفره رقیه برپا شد.
24 مهربه مناسبت »روز جهانی غذا« جشنواره 

»غذاهای سالم و سنتی« در شعبه 2 برگزار شد.
2۵ مهر مقارن با هفته »بزرگداشت عصای سفید« 
دانش آموزان شعبه 1 با حضور  بانوی روشن دل 
خانم عنایتی با شرایط یک نابینا، خط بریل، عصای 

سفید و نحوه کاربرد آن ها آشنا شدند.
2۵ مهر »انتخابات انجمن اولیا و مربیان« در 

پیش دبستانی برگزار شد.
پایگاه  به  پایه سوم  28 مهر دانش آموزان 

آتش نشانی شماره ) 11(  رفتند.
28 مهر دانش آموزان پایه اول به »رستوران 

فکرِ« خانه خالقیت رفتند.
با  »آموزش خانواده«  29 مهر دومین جلسه 
حضور سرکار خانم دکتر حجه فروش برگزار شد.
29 مهر مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان 

برگزار شد.
29 و 30 مهر و 1 آبان ماه، دانش آموزان شعبه 2 
به بازدید از »مزرعه آموزشی - پژوهشی دانشکده 

کشاورزی« دانشگاه صنعتی اصفهان رفتند.
30 مهر را روز آشنایی دانش آموزان با غذاهای 

چرا مطالعه؟

داستان گوییخالق
دانش آموزان عزیز

شما می توانید برای داستان زیر یک اسم 
بگذارید، سپس داستان را ادامه دهید و با 
یک نقاشی کار خود را تمام کنید. معاونین 
را  ها  داستان  و  نقاشی  دبستان،  پرورشی 
جمع آوری خواهند کرد تا بتوانند بهترین 
ها  آن  میان  از  را  ها  نقاشی  و  ها  داستان 
انتخاب کنند تا در شماره بعدی نشریه صبح 

مسرور به چاپ برسد. 

نام داستان: .........................................
گردش  به  صبح  روز  یک  کوچولو  موش 
رفت. رفت و رفت تا به یک درخت عجیب 
پیچیده  های  از شکالت  پر  رسید. درخت 
کوچولو  موش  بود.  رنگی  کاغذ  در  شده 
همه شکالت های درخت را خورد و یک 
شکالت هم توی کوله پشتی اش گذاشت.

وقتی از درخت پایین آمد، دید زیر درخت 
کرد  حس  او  شده.  رنگی  کاغذ  از  پر 

موش  شده!  تنگ  برایش  هم  لباس هایش 
خانه  به  سختی  به  و  ناراحتی  با  کوچولو 
برگشت. خرگوش مهربان بین راه او را دید: 
»چرا این شکلی شده ای موش کوچولو؟« 
موش کوچولو درخت شکالت را نشان داد، 
با  مهربان  بزند خرگوش  آمد حرفی  تا  اما 
دیدن کاغذ های رنگی همه چیز را متوجه 
شد. خندید و گفت: ..................................

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

مطالعه  به  عشق  که  دانیم  می  خوبی  به  ما 
می تواند دروازه ی دنیایی از یادگیری فرهنگی 
و اندیشمندی را به روی فرزندانمان بگشاید. 
بخش  لذت  و  ساده  فعالیت  چند  ادامه  در 
پیشنهاد شده است که به بچه ها کمک می کند 

برای همیشه به مطالعه عالقمند شوند.

شما  که  ببیند  فرزندتان  بگذارید   -
می خوانید.

- با صدای بلند بخوانید.
- روزنامه را خانوادگی بخوانید.

- درباره ی مطالب مورد عالقه خود 
در خانواده صحبت کنید.

- صحنه های مورد عالقه خود را در 
خانواده اجرا کنید.

همراه  روید،  می  که  هرجایی  به   -
خود کتاب ببرید.

- در اختیار بچه های بیمار کتاب و 
مجله قرار دهید.

- به عنوان پاداش به فرزندتان کتاب یا مجله 
بدهید.

- مجالت کودکان را مشترک شوید.
مکاتبه ای  دوست  یک  فرزندتان  برای   -

پیدا کنید.
- برای خانواده دفتر یادگاری درست کنید.

کارهای  روال  در  را  کتابخانه  به  مراجعه   -
جمعی خانواده قرار دهید.

- با هم به نمایشگاه کتاب بروید.

- فرزند خود را با کتاب های سری آشنا کنید.
- داستان هایی را پیدا کنید که فیلم یا انیمیشن 

آن نیز ساخته شده است.
- برای تابستان یک برنامه مطالعه تنظیم کنید.

- به نوار قصه گوش کنید.

برای  فرزندتان  که  کنید  حاصل  اطمینان   -
خواندن آمادگی دارد.

- اجازه بدهید بچه ها به موضوعی عالقمند 
شوند و آن را دنبال کنند.

- به بچه هایی که نمی توانند بخوانند اجازه 
تصاویر  روی  از  را  قصه  بدهید 

تعریف کنند.
- از بچه ها بخواهید پس از شنیدن 

داستان آن را دوباره تعریف کنند.
ها  بچه  زندگی  و  ها  داستان  بین   -

ارتباط برقرار کنید .
- بچه ها را تشویق کنید پاسخ خود را 

از کتاب بگیرند نه از شما.
روشن  دایم  طور  به  را  تلوزیون   -
شده  مدیریت  آن  از  بلکه  نگذارید، 

استفاده کنید.
کنید.  همکاری  فرزندتان  معلم  با   -
برای  که  تکالیفی  در  خصوص  به 
خواندن، درک و دریافت در اختیار فرزندتان 

قرار می گیرد.
- در حین این فعالیت ها آرام باشید.

منبع: 50 روش ساده برای عالقمند کردن 
فرزند به مطالعه، کتی اِی.زاهلر، نشر صابرین.

دکتر نفیسه نصیری/ مربی نویسندگی دبستان

عاشقانه  بودم.  معلمی  قرار  بی  کودکی  از 
محرومیت  چون  کشیدم،  می  را  انتظارش 
پدر  میهمان  را در یک سالی که  آموزشی 
خرمشهر  نزدیک  روستایی  در  بزرگم 
هفت  پایان  در  که  جایی  چشیدم.  بودیم، 
را  خاطراتش  تمام  اجبار،  به  سالگی 
را  جا  آن  زود  صبح  روز  یک  و  گذاشتم 
به  نمی کردم  ترک کردیم و هرگز تصور 

آن جا باز خواهم گشت!
پدر بزرگ نازنینم را با آن همه احساس، 

عموهای  را،   بویم  خوش  مادربزرگ 
را،  بلند  و  کوتاه  های  نخل  را،  مقتدرم 
صدای آوازهای مادرم را البه الی بوته های 
صیفی و ساقه های بامیه که با دست های 
که  خرچنگ هایی  بود،  کاشته  خودش 
بودند، حس  بازی ام  هم  نهر  درحاشیه ی 
کف  در  را  نهر  کنار  های  ِگل  خنکی 
تابستان، سایه ی  دستانم در آتش سوزان 
آب  بر  را  تاکستان  در  آویخته  انگورهای 
الچثه ی  عظیم  موتور  نهر، صدای  جاری 

آب را که نشانه آمدن پدربزرگ بود، لذت 
آب بازی درحوضچه ای که آب نهر را به 

جوی های کوچک هدایت می کرد.
با  مادر  که  مهمتر سبد کوچکم  از همه  و 
بتوانم  تا  بود  بافته  برایم  دست های خود 
نخل های  از  شام  سفره ی  بر سر  هم  من 
باید  هم  باز  ولی  بیاورم  خرما  باغ  کوتاه 
به  دستم  تا  کشیدم  می  را  پاهایم  آنقدر 
تا عزیزانم  خرمای خوش مزه تری برسد 

از کنار هم بودنمان لذت بیشتری ببرند.
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اخبار کوتاه
سالم و سنتی با حضور مادران  و خانم آرین از 

واحد تغذیه مرکز بهداشت قرار دادیم.
1 آبان انتخابات شورای دانش آموزی در شعبه 

1 و 2  انجام شد.
4 آبان نوآموزان و دانش آموزان شعبه 1 به 
همراه والدینشان در »همایش دوچرخه سواری«  

شرکت نمودند.
به  تغذیه  مشاوره  برای  جلسه ای  آبان   5
دانش آموزان دارای اضافه وزن در شعبه 2 باحضور 

پزشک دبستان و تیم سالمت برگزار شد.
9 آبان بینایی سنجی دانش آموزان شعبه 1 با 

چارت بینایی سنجی انجام شد.
13 آبان نوآموزان توسط گروه گفتار درمانی 

اهورا مورد معاینه گفتاری قرار گرفتند.
 13آبان دانش آموزان در مسابقه نقاشی با 
موضوع »روز دانش آموز« شرکت کردند. همچنین 
هدایایی از طرف دبستان به دانش آموزان اهدا شد.
در پایان ماه صفر دانش آموزان شعبه 2 طی 
مراسمی شهادت پیامبر)ص( و دو فرزند عزیزشان 

را در سوگ نشستند  .
توسط  خانواده«  »آموزش  جلسه  آبان   1۵

سرکار خانم شکرزاده در شعبه 2 برگزار شد.
19 آبان نوآموزان در طرح بینایی سنجی مورد 

معاینه  قرار گرفتند.
20 آبان دانش آموزان کالس اول 1، دوم 1 و 
سوم 1 با هدف تعامل در کار گروهی و حمایت 

خانواده ها بازی با رنگ را تجربه کردند.
19 آبان جلسه »آموزش خانواده« با حضور  خانم 

دکتر طاهری در پیش دبستانی برگزار شد.
21 آبان دختران شعبه 1 به اردو جذاب بازدید 

آکواریوم  رفتند.
22 آبان معاینات بینایی سنجی شعبه 2 انجام شد.

در پایان ماه صفر گروه سرود، تئاتر و تواشیح 
شعبه 2 به دعوت یکی از مدیران ناحیه 2 جهت 

اجرای برنامه به آن دبستان اعزام شدند.
 23 آبان جشن قرآن کالس اولی ها برگزار شد .

به مناسبت »هفته کتاب و کتابخوانی«، نمایشگاه 
کتاب در شعبه 2 مسرور برگزار شد.

نوآموزان در »هفته کتاب و کتابخوانی« فعالیت های 
جذابی مثل: سرود کتاب، کتاب خوانی همراه 
با سرکار خانم شکرزاده و اولیا، نمایشگاه کتاب، 

اجرای بالماسکه ی کتاب را تجربه کردند. 
در »هفته کتاب و کتابخوانی« »نمایشگاه و 

فروشگاه کتاب«  در شعبه 1 بر پا شد.
27 آبان دانش آموزان کالس های اول 2، دوم2 
و سوم2 به صورت گروهی به همراه اولیا خود به 

بازی با رنگ پرداختند.
27 آبان جلسه چهارم »آموزش خانواده« با 
موضوع دقت و توجه  با  حضور سرکار خانم 

دکتر حجه فروش برگزار شد.
28 آبان نوآموزان هم زمان با »واحد آموزشی 

خیابان« به پارک ترافیک رفتند.
هفته آخر  آبان   وارنیش دانش آموزان دارای رضایت 
-نامه با حضور کارشناس بهداشت انجام شد .
به منظور ایجاد محیطی شاداب، اردوی تفریحی 
پارک بازی ناژوان برای دانش آموزان شعبه 2 در سه 

روز جداگانه  21 و 26 و 28 آبان ماه  برگزار شد.

مثلث  با  االضالع  متساوی  مثلث  وقتی 
گو  و  گفت  حال  در  الساقین  متساوی 

هستند....

در سرزمین اشکال همه چیز روبه راه بود، 
و  بود  مشغول  خودش  کار  به  شکلی  هر 
وظیفه اش را به خوبی انجام می داد. شادی 

با  دایره  زد.  می  موج  اشکال  ی  چهره  در 
بود و  مثلث های کوچک خورشید ساخته 
به دیگران گرما می داد. مستطیل ها به کمک 
خط های صاف و مربع های کوچک و بزرگ 
جنگلی ساخته بودند و هوا را پاک و پاک تر 
می کردند. مثلث های بزرگ تر هم کوه های 
بزرگی تشکیل داده بودند تا به زیبایی زمین 
به  شروع  شدیدی  باد  ناگهان  کنند.  کمک 
وزیدن کرد، ابر سیاه آسمان را گرفت. باران 
تندی شروع به باریدن کرد، همه جا تاریک 
شد. طوفان هر لحظه تندتر و تند تر می شد. 
دیگر  شد.  می  پرتاب  سویی  به  شکلی  هر 

کسی چیزی را نمی دید. 
ساعتی گذشت و کم کم همه چیز آرام شد، 
متساوی  مثلث  و  االضالع  متساوی  مثلث 
بیابانی خشک  در  تنها  را  الساقین خودشان 

دیدند. به هر کجا نگاه می کردند، بیابان بود 
به  کنند.  کار  باید چه  نمی دانستند  بیابان.  و 
بودند  منتظر  کدام  هر  کردند.  نگاه  یکدیگر 
متساوی  مثلث  بگوید.  چیزی  دیگری  که 
بکنیم؟!  باید  کار  چه  االن  گفت:  االضالع 
شما  داد:  جواب  االساقین  متساوی  مثلث 
بزرگ تر هستی، هر چه شما بگویی. مثلث 
متساوی االضالع گفت: باید کمی فکر کنم. 
مدتی گذشت مثلث متساوی االضالع فکری 
در حال  باد  که  االن  و گفت:  زد  به سرش 
شویم،  یکی  اگر  تو  و  من  است،  وزیدن 
شاید باد ما را غلتان غلتان به سمت سرزمین 
اشکال ببرد. آن ها یکی شدند و یک شش 
که  شد  طور  همان  و  دادند  تشکیل  ضلعی 
به  و  غلت خوردن  دو  آن  کردند.  می  فکر 

سرزمین اشکال رسیدند. 

گزارش تعدادی از دانش آموزان کالس سوم یک از بیست و یکمین جشنواره قصه گویی

رفتیم.  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به  ما 
از ما خواستند صف مرتب  مسئوالن کانون 
تشکیل دهیم و ما را به سمت سالن بزرگی 
از ما خواستند منظم روی  راهنمایی کردند. 
صندلی ها بنشینیم و به صحبت ها با دقت 

گوش کنیم.)عسل یوسفیان( 
بعد از خوانده شدن قرآن، دختری با چادری 
بنفش و گل دار آمد و دکلمه ی جالبی خواند. 

روز  به  روز  بود.  خالی  دنیا  »اول  گفت:  او 
خداوند برای ما چیزهای زیادی آفرید.« بعد از 
اجرای دکلمه و سرود، مسئول کانون صحبت 
کرد و گفت: »امروز بیست و یکمین جشنواره 
قصه گویی است و زمان های قدیم بچه ها در 
کنار آتش می نشستند، قصه می خواندند و 
مانند االن نبود که قصه ها را به شکل کارتون 

در تلویزیون ببینند.)غزل رضایی(«
 خانم نصیری مربی نویسندگی، داستان »قلب 
طباطبایی(  کردند.)تانیا  تعریف  را  مترسک« 
ساری  بچه  زمستانی،  روز  یک  در  مترسک 
را دید و از او پرسید: »چرا با مادرت کوچ 
ای؟«  مانده  اینجا  این سرما  در  ای و  نکرده 
سار هم برای مترسک تعریف کرد که همیشه 
ببیند و امسال  دلش می خواسته زمستان را 
تصمیم گرفته به کوچ نرود تا زمستان بیاید.

دوست  هم  با  مترسک  و  سار  امینی(  )ملینا 
شدند و سار زمستان را داخل جیب مترسک 

گذراند. داستان قشنگی بود.
»خروس  داستان  و  آمدند  دیگر  خانم  یک 
کردند.)تانیا  تعریف  ما  برای  را  کشاورز«  و 
های  گندم  که  خروسی  داستاِن  طباطبایی( 
کشاورز را می خورد. کشاورز عصبانی شد 
و خروس را گرفت. خروس هم به او گفت: 
اگر من را رها کنی، سه فرصت برآورده شدِن 
خواسته هایت را به تو می دهم. خروس سه 
کار  را  »اگر من  داد و گفت:  به کشاورز  پر 
داشتی، پرها را به هوا بینداز تا به کمک آن 
را  دوم  داستان  قنبری(«  کنی.)عسل  پیدا  مرا 
هم دوست داشتم.)ملینا امینی( هر دو داستان 
آموزشی، جالب و گوش کردنی بودند.)سارینا 

سادات شریف النسب( 

سرزمین اشکال

بهترینقصه گوخداست

هدف: یادگرفتن تأتر
وسایل الزم: آب و خوراکی 

آن چه انجام داده ام: من به صحبت های مربیان 
قصه گویی و تئاتر گوش دادم.

آن چه مشاهده کردم: من گروه سرودی زیبا دیدم.
آن چه یاد گرفتم: من یاد گرفتم، من هم با استعداد 

باشم.
آن چه می خواهم بدانم: من می خواهم بدانم وقتی 

افراد تأتر اجرا می کنند، چه حسی دارند.

)وقتی بعد از کالس علوم به جشنواره قصه گویی 
می رویم.(

الینا مرادی/ کالس سوم

سوگند ولدبیگی/ کالس چهارم

آزمایشگاه
 قصه خوانی 

وم
 س

س
کال

ق/
ذو

ار 
 به

ی:
اش

نق
رم

چها
س 

کال
ی/

یگ
لدب

د و
وگن

 س
ی:

اش
نق

نقاشی: عسل قنبری/ کالس سوم 
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اردوهای سالمت؛ مشق خود مراقبتی  
بررسی نتایج اردوهای سالمت سال تحصیلی 96-97

زهرا محمد قاسمی/کارشناس پرستاری/  مراقب سالمت دبستان

ادامه از صفحه 1

 

خودمراقبتی عملی است که در آن هر فردی از 
دانش و مهارت و توان خود به عنوان یک منبع 
استفاده می کند تا »به طور مستقل« از سالمت 
خود مراقبت کند. منظور از »به طور مستقل« 
تصمیم گیری درباره ی خود و با اتکا به خود 
است. اگر چه خود مراقبتی، فعالیتی است که 
مردم برای تامین، حفظ و ارتقا سالمت خود 
به  مراقبت  این  گاهی  ولی  دهند؛  می  انجام 
فرزندان، خانواده، دوستان و حتی همشهریان 

نیز گسترش می یابد.
به هر حال در تعریف خود مراقبتی پنج ویژگی 

زیر مستتر است:
1- رفتاری است داوطلبانه.

2- فعالیتی است آموخته شده.
3- حق و مسؤلیتی است همگانی برای حفظ 

سالمت خود، خانواده و نزدیکان.
نوزادان،  های  مراقبت  از  است  بخشی   -4

کودکان، نوجوانان و سالمندان.
۵- بزرگساالنی که قادر به خودمراقبتی نیستند 
بهداشتی  مراقبت های  دریافت  نیازمند  و 

خواهند بود.
چگونه از خود مراقبت کنیم؟

رعایت شیوه ی زندگی سالم و مراقبت های 
شخصی می تواند از بروز بسیاری از بیماری های 

جسمی و روانی پیشگیری کند.
آموزان،  دانش  برای  خصوص  به  اصول  این 
شاغالِن عهده دار مسئولیت های استرس زا و 
افرادی که از بیمار یا فردی ناتوان مراقبت می کنند، 
اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا فعالیتی مضاعف را به 
بدن تحمیل می کند. تغذیه سالم، خواب مطلوب، 
حضور کنار افراد مورد عالقه، اختصاص زمانی 
برای سرگرمی، گفتن سخنان دل نشین به خود، 

مهارت »نه« گفتن و... از مهارت هایی است که 
یادگیری آن در دانش آموزان می تواند گام های 

نخست برای آینده ای بهتر باشد.

اردوي شماره 1 
سالمت دهان و دندان 

طبق پژوهش های انجام گرفته توسط وزارت 
بین  در  ها  دندان  پوسیدگی  آمار  بهداشت، 
دندان   6( است.  افزایش  به  رو  دانش آموزان 
پوسیده در دهان هر ایرانی( از هر 10 دانش آموز، 
و  برند  می  رنج  دندانی  مشکالت  از  نفر   9
برابر  ایرانی 2  آموزان  دانش  دندان  پوسیدگی 
استاندارد های جهانی است. سالمت دهان و 
دندان فرمول پیچیده ای ندارد. مسواک زدن و 
نخ دندان کشیدن کم هزینه ترین روش های 
محافظت از دندان هاست اما انجام اشتباه این 
کار، نمی تواند نقشی در پیشگیری از پوسیدگی 
دندان ها داشته باشد. از این رو در اردوی سالمت 
دهان و دندان، دانش آموزان عالوه بر دریافت 
خدمات معاینه ی دوره ای دندان ها، با ساختار 
دندان و تغذیه های مناسب برای سالمت دندان 
آشنا شده و همچنین با روش استفاده صحیح 
متخصصین  توسط  دندان  نخ  و  مسواک  از 

دندانپزشکی آموزش می بینند.

اردوي شماره 2 
ناهنجاری های ساختار قامتی 

قامت سنجی چیست؟
علم قامت سنجی از روش های پیشرفته در 
و  کودکان  در  بدنی  های  عارضه  شناسایی 
نوین  های  با روش  که  باشد  می  بزرگساالن 
اندازه گیری، تشخیص زودهنگام عارضه های 

بدنی را به همراه دارد. مطالعات فراوان نشان 
داده است افرادی که در سنین پایین عارضه های 
بدنی آن ها تشخیص داده شده است به دلیل 
بسته نشدن صفحات رشد استخوانی تا حدود 
90درصد قابل جبران می باشد. قامت سنجی 
بیشترین تاکید بر حالت طبیعی بدن را دارد که 
گاهی از دید والدین پنهان می ماند زیرا اغلب 
عارضه های بدنی،  تنها توسط افراد متخصص و 

دستگاه های مربوطه قابل تشخیص است.
شناسایی به موقع ناهنجاری های قامتی:

وجود ناهنجاری های قامتی تاثیر نامطلوبی بر 
درک و تصور بدنی به خصوص در افراد نوجوان 
دارد. ناهنجاری ها اگر به موقع شناسایی و درمان 
نشود، ممکن است آثار نا مطلوبی بر عملکرد 
فیزیولوژیک بدن داشته باشند . مانند: کیفوز که بر 
دستگاه تنفسی اثر می گذارد و یا کج گردنی که 
می تواند سبب آسیب نخاعی در قسمت گردنی 

شود و...
بر همین اساس تیم سالمت دبستان مسرور در 
قالب اردوی شماره 2 توسط کارشناسان تربیت 
بدنی و با استفاده از ابزار های ویژه این کار، 
وضعیت ساختار قامتی دانش آموزان را بررسی 
می کند. نتایج غربالگری صورت گرفته در سال 
تحصیلی 97-96 در نمودار شماره )1( دیده 
می شود. متاسفانه گزارش های امیدوار کننده ای 
از روند بهبود و اصالح ناهنجاری های ساختار 
قامتی دانش آموزان شناسایی شده در این اردوی 
غربالگری نسبت به سال گذشته به دست نیامده 
است که این نتیجه ی عدم پیگیری مجدانه از 
دانش آموز  خود  تالش  و  ها  خانواده  طرف 
توسط  شده  تجویز  های  تمرین  اجرای  در 

متخصصین حرکات اصالحی می باشد.

اردوی شماره 3
ارزیابی مولفه های خون 

کل  بدنی  ی  توده  وضعیت  بررسی  نتایج 
در   96-97 تحصیلی  سال  در  دانش آموزان 
نمودار شماره 2 قابل مشاهده است. همانگونه 
که در تصویر مشخص است در سال تحصیلی 
از  درصد   ۵3 از   بیش  خوشبختانه  گذشته 
دانش آموزان در محدوده ی توده بدنی مناسب 
اضافه  دارند و حدود 47 درصد دچار  قرار 
وزن و چاقی یا  کمبود وزن و الغری هستند. 
در نمودار شماره 3 تفکیک دانش آموزان بر 
اساس پایه تحصیلی مشاهده می شود در پایه 
سوم، پنجم و ششم دانش آموزان دچار اضافه 
وزن بیشتری هستند که این روند با توجه به 
سیر سریع بلوغ در این سن جایی برای تأمل 

و پیگیری بیشتری دارد. 
 3 شماره  سالمت  اردوی  ساله  هر  بنابراین 
در  چاقی  وضعیت  با  آموزان  دانش  برای 
پایه های چهارم تا ششم و همچنین برای کل 
دانش آموزان پایه سوم به عنوان غربالگری 
در  گیرد.  می  صورت  خونی  مولفه های 
برای  آهن  فاکتور  گذشته   سال  غربالگری 
در  دانش آموزان  از  مالحظه ای  قابل  تعداد 
محدوده مجاز بوده است. نمودار 4 نمایانگر 
در  دانش آموزان  آهن  میزان  درصد   97
محدوده ی مجاز و  نمودار شماره 5 نمایانگر 
83 درصد دانش آموزان با ویتامین D کمتر 
از حد مجاز است که با توجه به سن رشد 
دو  این  به  آموزان  دانش  زیاد  بسیار  نیاز  و 
فاکتور، پیگیری از طرف خانواده و رعایت 
توصیه های غذایی که توسط پزشک دبستان 

ارایه شده،  الزامی می باشد.

سالم دوستان. می خواهیم در مورد میکروب و کشت آن صحبت کنیم.)پریماه کاظمی( روز شنبه 10 آذر دو خواهر که یکی از آن ها میکروبیولوژیست 
و دیگری بیوشیمیست بود، به کالس ما آمدند.) مبینا سادات مصطفوی نژاد( و درباره ی میکروب از ما سواالتی پرسیدند و وارد بحث شدند.)زینب 
وزیری( میکروب ها در همه جای بدن وجود دارند، ولی با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند. بعضی از میکروب ها مفید و بعضی مضر هستند.
)فاطمه رفیعیان( از پنج نفر بچه های کالس دعوت شد تا در آزمایشات شرکت کنند. یک نفر در آزمایش کف سر، دیگری ناخن بلند و یکی ناخن 

کوتاه و دو نفر هم برای دست تمیز و آلوده. برای آزمایش دست، انگشتانشان را روی پلیت ها زدند.)ثمین اشرفی(
پلیت ظرف کشتی است که دارای مواد غذایی و مواد قندی برای رشد باکتری هاست، به جز باکتری های دهان که پلیت های آن همراه با خون 
گوسفندی بود.) دینا باقرزاده(  چون خون انسان زود لخته می شود، از خون گوسفند برای محیط کشت استفاده می کنند.)ریحانه اصالنی( میکروب 
را از ناخن های کوتاه، بلند، دهان و پوست سر با استفاده از چوبی که سر آن پنبه بود »سوآپ« روی پلیت ها انتقال دادند)شادی زهتابچی( و در 
پلیت ها را بستند. بخاطر این که میکروب ها جذب سوآپ شوند، آن را با آب مقطر که در ظرف مثلثی شکل به نام میکروتیوپ بود، خیس می کردند.
)زهرا کاظمی( باید توجه داشته باشیم تمامی این کارها کنار شعله بود ، چون هوا را ضد عفونی می کرد و از ورود میکروب های دیگر به پلیت ها 
جلوگیری می شد.)عارفه اشکبوس( در مرحله دوم محیط کشت ها به آزمایشگاه برده شدند و در دستگاهی به نام آنکوباتور قرار داده شدند،  این 

دستگاه اکسیژن مورد نیاز باکتری ها را فراهم نموده و دمای مناسب برای رشد آن ها  را  مهیا می کند.) دینا باقرزاده( 
برای مشاهده میکروب، آن را از محیط کشت جدا می کنند و روی تیغه یا الم می گذارند و سپس آن را درون تشتک رنگ می گذارند. پس از 
20 دقیقه رنگ اضافی الم ها را با آب مقطرشسته و زیر میکروسکوپ، میکروب ها را مشاهده می کنند.)نرگس حسینی( میکروب ها به دو رنگ 
قرمز و بنفش هستند. ما می توانیم از رنگ آن ها متوجه شویم که از کدام دسته و نوع باکتری ها هستند.)سحر عسگری( بعضی از میکروب ها آن 
قدر قوی هستند که با ریختن رنگ روی آن ها نمی میرند. کارشناسان میکروب ها را با نوع حرکتشان تشخیص می دهند.)ثمین اشرفی( میکروب 
پوست استاف آرئوس و میکروب دهان استرپتوکوکوس نام دارد.)سحر عسگری( کارشناسان با این کار ما را به رشته ی خود عالقمند کردند)زینب 

وزیری( و نتیجه گرفتیم همیشه دستانمان را صحیح و درست بشوییم، ناخن هایمان را مرتب کوتاه کنیم و حتما مسواک بزنیم.)مبینا حسینی زاده(

کشت 
میکروب

گزارش تعدادی از دانش آموزان از برنامه 
پژوهشی کشت میکروب

نقاشی: یگانه پور حسینی / کالس پنجم
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دکتر شهرزاد طاهری / پزشک دبستان
تدابیر فصل پاییز در طب ایرانی

سخن پزشک

پرورش فرزند در دوران مدرن، همواره از جمله 
مسایل چالش برانگیز و پراهمیت به حساب می آید. 
هر پدر یا مادری که صاحب فرزند می شوند در ذهن 
خود ایده آل هایی برای تربیت فرزندان می پروراند 
که گاه به آن ها دست می یابد و گاه از انجام آن ها 
باز می ماند. چالش های پیش روی کودک شاید 
ظاهراً به تغییر فرزندان نیاز دارد، اما اغلب در حل 
این مسایل انگشت اشاره به سوی خود مادران و 

پدران است.
در ادامه به چند پرسش اساسی در رابطه با آنچه 
از فرزندپروری  از دیدگاه روانشناسی بخشی 
است، خواهیم پرداخت. پرسش های مطرح شده 
درباره خود شما والدین است. لطفا تا می توانید 

پاسخ های خود را مشروح یادداشت کنید.
پس از پاسخ به پرسش ها، در مقاالت بعدی 
به طور مفصل به ارایه ی توضیحاتی در این باره 
خواهیم پرداخت تا توانایی خود را در حیطه های 

مورد بحث محک زده و ارتقا دهیم.

1- وقتی فرزندم با من در مورد موضوعی که 
خوشحال یا ناراحتش کرده صحبت می کند، چه 

واکنشی نشان می دهم؟
2-  اگر همان واکنشی که من به کودک نشان داده ام 
در پاسخ به موضوعی که برایم مهم است انجام 

دهد، چه احساسی پیدا می کنم؟
3- رفتار و گفتار من  به گونه ای است که کودک 

مشتاق تر شود و به حرف من گوش دهد؟
4- دوست دارم کودکم برای توصیف من از 

چه کلماتی استفاده کند؟
۵- آیا من کاری می کنم که کودک به توصیف 

مطلوب من از مادر یا پدر ترغیب شود؟
6- اگر کودک صادقانه و راحت بخواهد مرا 
توصیف کند، چه می گوید و چقدر به توصیفی 
که دوست دارم کودک از من بکند، نزدیک است؟
7- هنگامی که خاطرات مثبت و منفی دوران 
مدرسه خود را به یاد می آورید، چه چیزی از آن ها 
یاد می گیرید؟ آیا از این خاطرات به عنوان راهنمایی 

برای نحوه ی رفتار با کودکان استفاده می کنید؟
8-  برای بچه های من چه خاطره ای از تعامالتشان 

با من به جا می ماند؟
9- آیا این خاطرات همان هایی هستند که من 
دوست  دارم به یادش بماند؟اگر این طور نیست، 
من باید چه تغییری کنم تا خاطره ای که برای آن ها 
می ماند همان خاطراتی باشد که من دوست دارم 

برای آن ها بماند؟
10- آیا پیام های نهفته در رفتار یا گفتار من، احترام 

را به فرزندم یاد می دهد؟
11- آیا من انتظارات واقع بینانه را در کودک 

پرورش می دهم؟
12- آیا من به کودک کمک می کنم که یاد بگیرد 

چگونه مسایل را حل کند؟
13- آیا من همدلی، دلسوزی و همدردی را در 

کودک پرورش می دهم؟
14-  آیا من خودانضباطی و خودکنترلی را در 

کودک پرورش می دهم؟

1۵- آیا من قوانین، محدودیت ها و پیامدها را 
طوری اجرا می کنم که کودک از من یاد بگیرد 
یا این که طوری اعمال می کنم که از من دلخور 

و آزرده خاطر شود؟
16- آیا من گفته های کودک را درست گوش 
می کنم؟ آیا می توانم به شیوه ای  درست آن ها 

را تایید کنم؟
17- آیا کودک باور دارد که برای نظرات او ارزش 

قایل هستم؟
من  برای  چقدر  که  داند  می  کودک  آیا   -18

خاص و بی نظیر است؟
19- آیا من به کودک کمک می کنم تا بداند اشتباهات 
و موانع، بخشی از فرآیند یادگیری و رشد هستند؟
20- آیا من به اشتباهات خود پی می برم و از 

کودک معذرت خواهی می کنم؟
منبع: کتاب تاب آوری در کودکان)ویژه مادران(، 
عابدی،  احمد  و  کتانی  مریم  آرین فر،  نیره 

انتشارات:  نوشته،  1394.

سمیرا مرادی/کارشناس ارشد مشاوره/ مشاور دبستان

تحقق رویای شیرین

 

از عهد قدیم در طب سنتی هر فصل از سال 
دارای طبیعت خاص خود بوده است، بسیاری 
خشک  و  سرد  را  پاییز  طبیعت  حکما  از 
دانسته اند. در فصل پاییز بیماری های زیادی 
من جمله اگزما، خارش پوست، ترک پوست، 
شوره سر، دردهای مفاصل، انواع تب ها، ورم 
لوزه ها، دردهای سیاتیکی، انسداد های گوارشی 
و افسردگی شایع است. برخی از حکما متعقدند 
وجود این بیماری ها به دالیلی از جمله: متغیر 
بودن هوا در طول روز، باقی ماندن مواد زاید در 
بدن که حاصل فصل تابستان است، پرخوری 
زیاد و سردی هوا بیشتر می شود. توصیه شده 
برای حفظ سالمتی در این فصل موارد زیر مورد 

توجه قرار گیرد:
شکل:  هر  به  سرما  با  مواجهه  از  پرهیز   -1
خوابیدن در جای سرد، استحمام با آب سرد، 

نوشیدن مایعات سرد.
2- خودداری از خوابیدن با معده پر)چه در روز 

و چه در شب(.
3- پرهیز از خواب و بیدار ماندن زیاد.

4- پرهیز از حرکات بدنی زیاد که منجر به تعریق 
و افزایش خشکی بدن شود.

به خصوص  روز  میانه  از خواب  پرهیز   -۵
نزدیک غروب.

6- پرهیز از مصرف موادی که باعث افزایش خشکی 
در بدن می شود. مانند: عدس، قارچ، بادمجان، 
کشک،  ترش،  دوغ  ماست،  ها،  کردنی  سرخ 

گوشت نمک سود، شوری ها، چای پر رنگ.
7- کم کردن مصرف میوه ها و سبزی های سرد 
و تر تابستانی. مانند: هندوانه، خیار، گوجه، کاهو.
قهوه،  لبنیات،  زیاد  مصرف  از  پرهیز   -8

نسکافه، کاکائو، سیر، پیاز.

9- استفاده بیشتر از خوردنی ها و نوشیدنی های 
مایل به گرمی و تر. مانند: هویج، مویز، زیتون، 
رطب، عسل، شیرینی های طبیعی، شربت عسل، 
مربا های طبیعی )مربای به و انجیر و هویج(، مغز 

خشکبار به ویژه بادام درختی، آش های ساده.
10- پوشاندن سر، گردن و کف پاها در طول 
شب، جهت پیشگیری از ابتال به سرماخوردگی 

و زکام مکرر.
با توجه به شیوع افسردگِی فصلی توصیه های 
زیر می تواند در کنترل این مسیله به افراد کمک 

کند : 
- پرهیز از مصرف عدس، قارچ، بادمجان، کلم 

خام.
- پرهیز از گوشت گاو و گوشت های فرآوری 
شده. مانند: سوسیس، کالباس و فست فود ها و 

هر نوع غذای حاوی مواد نگهدارنده.

- خودداری از مصرف پنیرهای مانده و کهنه، 
غذا های سوخته، ترشی ها و هر چیزی که مزه ی 

ترش دارد.
- پرهیز از مصرف ادویه های بسیار گرم. مثل: 

فلفل،  خردل،  زنجفیل. 
- توجه به سحر خیزی، قدم زدن در طبیعت و 

ورزش های دسته جمعی.
 - مصرف شیربرنج، حریره ی بادام، شیر بادام، 
گوشت  و  سیب  عسلی،  مرغ  تخم  زرده ی 

گوسفند جوان.
 -استفاده از شربت، مربا و دمنوش های مفرح 
مانند: فالوده سیب، شربت به لیمو، شربت تخم 
بالنگو، دمنوش بابونه، دمنوش بادرنجبویه )به جز 
مبتالیان به کم کاری تیرویید(، شربت زعفران )به 
جز خانم های باردار(، شربت بید مشک، شربت 

بهار نارنج، مربای پوست بالنگ.

ادامه از صفحه 1

من مراقـب 
خود هستم

این کار برخی از دانش آموزان عالقمند را به کسب اطالعات بیشتر سوق داد. آموزگاران نیز با دیدن این اشتیاق، تدریس فصل های مرتبط به 
خودمراقبتی در دروس علوم و پژوهش را شروع کردند. پس از این مرحله برای ملموس تر شدن موضوع و درک عمیق تر، در همه کالس های 
دبستان کشت میکروب در سطوح مختلف )بزاق دهان، کف دست و ناخن ها و پوست سر( توسط خانم زراعتی کارشناس ارشد میکروبیولوژی 
انجام شد. در مرحله نمونه گیری، آشنایی با محیط های کشت و نحوه ی ساخت آن ها و ابزار مورد نیاز سواالت بیشتری ایجاد کرد. پس از 
24 ساعت نمونه های آماده شده ی کشت میکروب و تشکیل کلونی، در آزمایشگاه رنگ آمیزی گردید. سپس خانم زراعتی با کمک نمونه های 
رنگ آمیزی شده، نتایج را به صورت کامل برای دانش آموزان تشریح کردند و به سواالت آن ها پاسخ دادند. زندگی میکروسکوپی و پر هیاهوی 
میکروب ها آن قدر جذاب بود که دانش آموزان درصدد ارایه ی یک کار کالسی در آن زمینه بر آمدند. این گزارش ها در همین شماره نشریه به 

چاپ رسیده است. 
در این فرآیند آموزشی اشتیاق دانش آموزان تماشایی بود و بی آنکه صرفا به انباشت اطالعات بپردازیم قوه خالقیت دانش آموز را بکار گرفته و 
گاه گاه در ذهن بعضی از آن ها اشتیاق و پژوهش در زمینه های علمی را رقم زدیم و در نهایت امید است این شیوه صبورانه ی آموزش در جهت 

نهادینه شدن مهارت های خود مراقبتی و تغییر روند یادگیری در سال های آتی دانش آموزان، اثری ماندگار به جا بگذارد.
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جشن میالد

کالس دوم 1
من احساس خوبی دارم، چون تولد پیامبر )ص( نزدیک 
است. پیامبر ما حضرت محمد امانت دار، راست گو 
و مهربان بودند. بسیار صبور بودند و حتی اگر کسی 
ایشان را آزار می داد به او محبت می کردند. به عیادت 
بیماران می رفتند. بچه ها را بسیار دوست داشتند، به 
بازی  کوچه  در  که  هنگامی  و  می کردند  سالم  ها  آن 
تولد  در روز  بازی می شدند.  آنان هم  با  کردند،  می 
پیامبر من، پدر و مادرم لباس زیبا و پاکیزه می پوشیم، 
و  می دهیم  شربت  و  شیرینی  مردم  به  می زنیم،  عطر 
شعر می خوانیم. ما روز تولد پیامبر مهربانمان را جشن 
می گیریم. هنگامی که نام حضرت محمد را می شنوم 
صلوات می فرستم. فرشته ها، پروانه ها و گل ها هم 
او  نام  شنیدن  با  و  دارند  دوست  را  محمد  حضرت 

صلوات می فرستند. 
 

کالس دوم 2
با شن های رنگی  با همکاری یکدیگر گنبد زیبا  ما 
چون  داشتم،  خوبی  احساس  من  کردیم.  درست 
من  به  که  کنم  درست  زیبایی  سبز  گنبد  توانستم 
آرامش می داد. حس کردم در مدینه کنار مسجد پیامبر 
هستم، پیامبر کنار من ایستاده اند و من با ایشان حرف 
با هم دعا می کنیم. وقتی گنبد را درست  می زنم و 
می کردم، فکر می کردم که روشنایی، محبت و مهربانی 
را می سازم و با بهترین فرشته ها بازی می کنم و به 
پیامبر  کنم.  می  سالم  پیامبر  و  )س(  زهرا  حضرت 
مهربان بودند و بچه ها را خیلی دوست داشتند. به یاد 
درس جشن میالد از کتاب هدیه های آسمان افتادم. 
دلم می خواست به جای کبوتر های اطراف گنبد بودم. 
با درست شدن و نگاه به گنبد، احساس کردم به خدا 

نزدیک تر شدم و با نام پیامبر صلوات فرستادم. 

دانش آموزان کالس دوم به مناسبت میالد حضرت محمد )ص( در ساعت هنر به حیاط رفتند و با استفاده از شن های رنگی، گنبد زیبای مسجد النبی و کبوترهای اطراف حرم را با 
شور و شعف تزیین کردند. در همان روز درس جشن میالد مربوط به کتاب هدیه های آسمان تدریس شد، سپس دانش آموزان احساس خود را نسبت به این گنبد با شکوه و حضرت 

محمد)ص( نوشتند.

آن روز هیجان داشتم، لحظه شماری می کردم 
که ساعت 7 عصر شود. تکالیفم را نوشته بودم 
و کامال آماده بودم.)شادی علی پور( آن شب 
انگار آسمان هم برای دختر  بارانی بود،  هوا 
گریه  )ع(  حسین  امام  ساله  سه  کوچولوی 
می کرد. مکان مراسم عوض شد، چون به خاطر 
اشک چشم آسمان تمام وسایل روضه خیس 

شده بود.)حانیه صادقانی(
به مراسم روضه رفتیم. همه جا پر از پرچم هایی 
بود که روی آن ها نوشته بود: یا رقیه و یا زینب 
و  دوستان  شدم،  وارد  وقتی  اشرفی(  )ثمین 
معلمانم را دیدم. اول به معلمم سالم کردم و 
بعد در کنار یکی از دوستانم نشستم. قسمت 
حضرت  پور(  علی  )شادی  شد.  پر  زنانه 
رقیه)س( این همه آدم را چگونه شیفته ی خود 

کرده اند؟! )حانیه صادقانی(
مراسم با دعوت مجری از بچه ها برای تالوت 
قرآن شروع شد. روح عزاداران حسینی با شنیدن 

صوت قرآن آرامش گرفت. )زینب وزیری( و 
فضا نورانی شد. دختری که فکر می کنم کالس 
دوم باشد.)شادی علی پور( روی منبر نشست. 
مقاله ای  بود.  انگار خود حضرت رقیه)س( 
کربال  ماجراهای  از  احساسی  و  زیبا  بسیار 
خواند.)نازنین زهرا غالمی( من باورم نمی شد! 
این همه متن زیبا را چطور حفظ کرده است.
)شادی علی پور( با دعوت مجری گروهی از 

دانش آموزان سرودی به رهبری خانمی اجرا 
کردند.)ثمین اشرفی( چشمان اطرافیانم چون 
باران بهاری می بارید. دوستم به شانه ام زد 
و گفت: ستون جلویی، دید مرا گرفته است، 
بیا کنار دیگر دوستانمان برویم و با دست به 
 جایی که بقیه دوستانم نشسته بودند، اشاره کرد.
می ترسیدم اگر بلند شوم، قسمتی از مراسم 

را از دست بدهم، ولی با این حال از آن آخر 
به سمت جلو حرکت کردیم. وقتی به خودم 

آمدم، نمایش شروع شده بود.
انتظار او بودند  امام حسین)ع( در  بچه های 
و گریه می کردند. عمه زینب آن ها را روی 

پاهایش خواباند و نوازش می کرد. اسب تیر 
خورده و خونی امام حسین)ع( از راه رسید، 
دختران امام حسین به سمت اسب دویدند و 
پرسیدند: چرا اینگونه آمده ای و گریه می کردند. 
اسِب امام حسین تعریف کرد که امام حسین)ع( 
گفتند: یک مشت آب به ما بدهید، ولی آن ها 
گوش نکردند. ناگهان اسب به زمین افتاد و 

پیش خدا رفت. باز چشم اطرافیانم مانند ابر 
بهاری می بارید.)شادی علی پور( ما و بچه ها 
در فکر فرو رفته بودیم. آخر مگر می شود دختر 
سه ساله امام حسین)ع( این همه ماجرا داشته 

باشد!)حانیه صادقانی( 
حاج آقایی به منبر رفتند و در مورد اهمیت 
جایگاه دختران و احترام گذاشتن به پدر و مادر 
صحبت کردند.)بهاره خانی( حاج آقا می گفتند: 
اگر پدر یک دختر داشته باشد، امکان دارد به 
بهشت برود. اگر دو دختر داشته باشد، حتما 
به بهشت می رود و اگر سه دختر داشته باشد، 
رود.  می  بهشت  به  که  نیست  آن  در  شکی 
همچنین حاج آقا گفتند: حضرت رقیه)س( 
حاج  شدند.  شهید  پدرش  که  بود  ساله  سه 
آقا غزالی گفتند: وقتی بچه ای پدر و مادرش 
را بخواهد به آن عروسک می دهند تا آرامش 
حرم  زیارت  به  که  کسانی  همه  حاال  کنند، 
حضرت رقیه )س( می روند، برای رقیه خانم 

عروسک می برند.)شادی علی پور(
در آخر حاج آقا گفتند: اگر کسی دعایی دارد، 
دست بگیرد و دعای خود را بگوید. یکی از 
همه  شوم،  پولدار  می کنم  دعا  گفت:  بچه ها 
خندیدند. یکی دیگر گفت: همیشه پدر و مادرم 
سالم باشند. یکی گفت: مریض ها شفا پیدا کنند. 
من دعا کردم خدا هر کسی هر چه می خواهد به 
او بدهد و بعد آمین گفتیم.)نازنین زهرا غالمی( 
بعد از صحبت های حاج آقا پسر نوجوانی مداحی 
کرد.)بهاره خانی( روضه اشک مرا در آورد. بعد 
از روشن شدن چراغ ها با هم به امامان سالم 

دادیم و پذیرایی شدیم.)نازنین زهرا غالمی(

احساس کودکانه
گزارش تعدادی از دانش آموزان پایه چهارم از روضه حضرت رقیه )س(

دانش آموزان پایه چهارم 
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سیاه مشق: دانش آموزان پایه سوم
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با صف وارد مینی بوس شدیم، بعد از 30 
مسئول  رسیدیم.  ناژوان  آکواریوم  به  دقیقه 
»یکدیگر  داد:  تذکر  ما  به  را  مواردی  آن جا 
را هل ندهیم، داخل سالن تغذیه نخوریم و 
دست هایمان را داخل حوضچه های سرباز 
نکنیم، چون تعدادی از ماهی ها گوشت خوار 
را  شیب دار  قسمت  امینی(«  هستند.)ملینا 
زیِر  به  متری  کنم چند  فکر می  گذراندیم. 
دست  عکس  گرفتن  از  بعد  رفتیم.   زمین 
جمعی با دوستانمان به سمت آکواریوم ها 
رفتیم.)نازنین مریم محلوجی( اولش خیلی 
این همه  دیدن  از  بود.)بهار ذوق(  تاریک 
کوسه های  تا  کوچک  رنگی  ماهی های 
بردم. پی  خدا  قدرت  به  بزرگ  خیلی 
ماهی های مختلفی  با  )حسنا شعربافیون( 
آشنا شدیم.)زهرا فروغی( مثل: سفره ماهی 

که کف آکواریوم بود، ماهی البیرنت دار که 
باله های شکمی اش  بصورت بند های بلند 
و باریک به آن ها آویزان بود، کوسه ماهی، 
خرچنگ آبی، دلقک ماهی، ماهی کوی که 
نام  به  غذایی  پستونک  شیشه  با  ها  آن  به 
امینی(،  دادند)ملینا  می  سبزیجات  عصاره 
ماهی پیرانا، ماهی دیسکاس، شاه ماهی آب 
شیرین که چشمانشان قرمز بود، ماهی تترا 
که خیلی کوچک است، مارماهی برقی)غزل 

رضایی(، باله سیاه که بدنش کامل سفید بود 
و فقط باله ها و دم آن مشکی بود و خیلی 
خیلی بزرگ است، خروس ماهی که کمی 
ستاره  دارد،  تیغ  بدنش  روی  و  است  تپل 
قرمز  رنگ  به  و  ستاره  شکل  که  دریایی 

است)رومینا احمدخواه( و ...
وارد تونلی شدیم، وقتی باالی سر خود را 
را  ها و الک پشت  ماهی  نگاه می کردیم، 
ز  می دیدیم که ا

باالی سِر ما رد می شدند.)عسل یوسفیان(  
بهتر است بگویم الک پشت تاکسی. منظور 
من از الک پشت تاکسی این است که مانند 
داد.  می  سواری  ها  کوسه  بچه  به  تاکسی 
کوسه ها روی الِک الک پشت می نشستند 
و الک پشت مثل یک تفریح و بازی آن ها 
را به این طرف و آن طرف می برد. فکر کنم 
ایستگاه  دانست  می  حتی خود الک پشت 
ها  کوسه  که  این  از  بعد  کجاست،  ها  آن 
و  می رفت  آب  عمق  به  کرد  می  پیاده  را 
شدم  متوجه  ذوق(  می کرد.)بهار  استراحت 
بیشتر ماهی ها تخم ریز هستند.)ملینا امینی( 
پاندا،  ماهی  مانند  هم  ها  ماهی  از  بعضی 
همه  این  تماشای  با  من  هستند.  زنده زا 
خدا  از  ها  ماهی  و  دریایی  آبزیان  زیبایی 

تشکر کردم.)زهرا فروغی(

فرشته
خوبی ها

آکواریوم
گزارش تعدادی از دانش آموزان کالس سوم یک
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امروز روز خوبیست، ما می خواهیم به گلستان 
شهدا برویم. به خاطر این که ما زندگی خوبی 
داشته باشیم، افرادی جنگیدند، به شهادت رسیدند 
و درگلستان شهدا به خاک سپرده شدند.)ثمین 
اشرفی( خانم صالحی داخل مینی بوس در مورد 
آرش کمان گیر و فرمانده ی دل ها صحبت کردند 
و گفتند: آرش کمان گیر یک قهرمان کهن است 
که مرز ایران را با تیر مشخص کرد و فرمانده ی 
دل ها یک فرمانده شجاع و مهربان بوده که همین 
چند سال پیش به شهادت رسیده است.)نرگس 
حسینی( به گلستان شهدا رسیدیم. به هر یک 
از ما دفترچه ی قمقمه ای شکل دادند که در 
کل اردو از مطالب، شعر و نقشه ی گنج داخل 
دفترچه استفاده می کردیم. به چند گروه تقسیم 
شدیم. به نفر اول هر کدوم یه پالکارد شبیه گل 
الله دادند که اسم گروه روی آن نوشته شده بود.
)مبینا مصطفوی نژاد( بعد از صحبت های فرمانده 
با خواندن سرود »ای لشکر صاحب زمان« به راه 
افتادیم.)مهشید رجایی( چند خانم چفیه به گردن 
ما انداختند. خانمی که فرمانده ی گروه بود، رژه 

رفتن را به ما آموزش دادند.
مانند  جنگی  وسایل  با  و  رفتیم  ای  غرفه  به 
نارنجک و ماسک شیمیایی و ... آشنا شدیم. از 
غرفه ای دیگری که یک سنگر، فانوس و سجاده 
و وسایل جنگی داخل آن بود، دیدن کردیم. در 

یکی از غرفه ها آقایی برای ما صحبت کردند و 
فیلمی از امام حسین)ع( و شهید شدن حضرت 
علی اصغر)ع( و ... پخش کردند که اشک همه 

سرازیر شد.
همچنین فیلمی از شهید میترا ُکمایی که نامش 

را به زینب تغییر داده بود، نمایش دادند.)نازنین 
شهر  شاهین  در  کمایی  شهید  غالمی(  زهرا 
اصفهان زندگی می کرد و با خواهرانش در بسیج  
مشغول به کار بود)مبینا مصطفی نژاد( و همیشه 
مردم را دور خود جمع و به مومن بودن تشویق 
می کرد.)ثمین اشرفی( او همیشه دوست داشته که 

شهید شود.)مبینا مصطفوی نژاد( دیگر نوبت فیلم 
فرمانده ی دل ها یعنی شهید حاج حسین خرازی 
بود. در فیلم نشان دادند که حاج حسین خرازی 
مهربان و دانا بود و لباس فرماندهی نمی پوشید، 
بلکه لباس ساده جنگ به تن می کرد.)نازنین زهرا 

غالمی( ماشین مهماتی که هیچ کس حاضر 
نمی شد راننده آن باشد و حاج حسین راننده 
آن بود، توسط دشمن شناسایی و منفجر شد و 
ایشان به شهادت رسیدند.)نرگس حسینی( بعد 
از بازدید غرفه ها به مزار شهدای گمنام رفتیم 
و برای آن ها صلوات فرستادیم.)نازنین زهرا 

غالمی( شهدای گمنام کسانی بودند که هیچ 
نشانی از آن ها نیست.)ثمین اشرفی( از روی نقشه 
داخل دفترچه  گنج را پیدا کردیم. گنِج ما شهید 
زهره بنیانیان بود. )نازنین زهرا غالمی( با گالب 
مزار شهید بنیانیان را شستیم.)مبینا مصطفوی نژاد( 
شهید بنیانیان سخنرانی های امام خمینی را گوش 
می داد، یادداشت می کرد و پخش می کرد. زمانی 
ایشان توسط شاه شناسایی و دستگیر شد و به 
شهادت رسید، باردار بود.)نرگس حسینی( شهید 
بنیانیان با حجاب کامل بیرون می رفت، ما هم 
به ایشان قول دادیم که همیشه با حجاب باشیم.
)ثمین اشرفی( به مزار شهید علی موحد دوست 
رفتیم. فرمانده برایمان گفتند: که دوستانشان او را 
علی آهنی صدا می کردند، چون داخل بدنش پر 
از ترکش بود و آهن ربا به بدنش می چسبید.
)مبینا مصطفوی نژاد( مزار بعدی یکی از مدافعاِن 
حرم شهید مسلم خیزاب بود، ما با ایشان عهد 
بستیم که نمازمان را اول وقت بخوانیم.)نازنین 
زهرا غالمی( در آخر به مزار با شکوه فرمانده ی 
دل ها رفتیم، به ایشان احترام گذاشتیم و با گالب 
مزارشان را شستیم و روی مزارشان گل گذاشتیم.
همیشه  خرازی  شهید  نژاد(  مصطفوی  )مبینا 
مهربان و خنده رو بودند، ما هم به ایشان قول 
دادیم همیشه خنده رو باشیم. من حتما دوباره به 

گلستان شهدا می روم.)ثمین اشرفی(

گزارش تعدادی از دانش آموزان کالس چهارم از اردوی بسیجفرمانده ی دل ها
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پیامبر عزیزم مثل گل بهشِت
مانند یک ستاره در کل سرنوشِت

رسول خوب ما را هر کسی دوست داره 
لباش شکفته مثِلِ گل های باغ زهرا

چه بو وعطری داره این رسول خوبی ها
دوستش داریم همگی پیامبر عزیز را

چون شبیه فرشتست فرشته خوبی ها 
شادی علی پور/ کالس چهارم

نقاشی: عسل یوسفیان/ کالس سوم
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در ساعت کالس خالقیت ادبی، تعدادی کتاب همراه خود به کالس آوردم و از نوآموزان خواستم 
مثال هایی درباره انواع کتاب بگویند )کتاب آشپزی، کتاب درسی، کتاب قصه، کتاب...( در ادامه از آن ها 
خواستم چشم هایشان را ببندند و تصور کنند به نمایشگاه کتاب رفته اند و قصد خرید کتاب دارند. از 
نوآموزان سوال شد حاال چه کتابی می خرید؟ در ضمن از هر کدام خواستم که علت انتخابشان را بگویند. 

کتاب داخل کتاب خانه با خود می گفت: »خدایا! چرا 
من صدا ندارم که به دختر صاحب کتاب خانه بگویم 

جواب سؤالی  که االن از مادر پرسیدی در دل من هست؛ 
صفحه ی 21« 

همان لحظه دختر کوچولو از کنار کتاب خانه رد شد و 
دستش را به سمت کتاب هایش برد. 

کتاب فکر کرد چقدر دلم برای دست هایش تنگ شده 
است!

دختر از باالی کتاب خانه یک عروسک برداشت و رفت.
کتاب با خود گفت: »آه! خدایا فکر کردم آرزویم برآورده 

شده و دختر صدای من را شنید. چه حیف! نویسنده ی من 
هر چیزی که می دانسته در صفحات من آورده است.«

ناگهان دختر دوباره به سمت کتاب خانه آمد، کتاب را 
برداشت و در آغوش گرفت و گفت: »..............

ادامه دارد.....

چه کتابی بخرم؟
 مریم تیموری/ مربی کالس خالقیت ادبی

ریحانه پور سید رضایی: کتاب درسی چون به ما چیز یاد 
می ده. یاد می ده چطوری بنویسیم، آخه من نوشتن رو 

خیلی دوست دارم.
حلما دانادل: کتاب بازی، چون شاید توش بازی فکری 

باشه و هوش منو زیاد کنه.
محدثه خیری: کتاب قرآن، چون خدا برامون فرستاده و به 

ما دعاهای زیادی یاد می ده.
بهار ابودردا: کتاب قصه آنا و السا، چون قصه های خیلی 

قشنگی داره.
آوا شریعتی: کتاب غذا دوست دارم، برای این که مامانم 

بتونه برام غذاهای خوشمزه بپزه.
روژان قالنی: کتاب کمک های اولیه، چون اگه اتفاقی 
برای خودم یا مامان و بابام افتاد، می تونم از این کتاب 

کمک بگیرم.
فریما فرخ بیان: منم کتاب کمک های اولیه، چون خدا 

کمک کردن به بقیه را دوست داره.
النا مقدسی: کتاب آشپزی، چون خوراکی دوست دارم. 
قورمه سبزی دوست دارم و این کتاب به من نشون می ده 

چطوری درست کنم.
حسنی رحیم خراسانی: کتاب الالیی، چون الالیی ها شبیه 
قصه اند. آخه من یه دوستی دارم تو دلم که براش الالیی 

می خونم و احساس خوبی به من می ده.
مهرنوش قرائتی: کتاب قصه دوست دارم، چون مامانم 

برام بخونه و قصه ما رو می خوابونه.
زهرا باقری: من کتاب قرآن رو دوست دارم، چون خدا 
همه چیزی توش به ما یاد داده، آیه الکرسی رو به ما گفته 

و نمازم به ما یاد داده.
ستایش حق پناه: کتابی بخرم که توش بنویسم.

بهار نوروزی: من کتاب آشپزی میخرم، چون می خونم 
و بزرگ می شم.

فاطمه مرادی: کتاب آشپزی، چون مامانم می تونه غذاهایی 
که بلد نیست رو یاد بگیره و درست کنه.

مبینا آقاجانی: کتابی که توش کاردستی به ما یاد بده تا بعد 

بتونم کاردستی هاش رو درست کنم و باهاش بازی کنم.
الالیی  برام  مامانم  چون  شعر،  کتاب  خدابخشی:  بهار 

بخونه و خودم هم شعرهاشو برای دوستام بخونم.
درسا مهدی زاده: کتاب کاردستی. من اسباب بازی کم 
دارم، با این کتاب می تونم برا خودم اسباب بازی درست 

کنم و دیگه حوصلم سرنمیره.
آیدا بهرامیان: کتاب الالیی دوست دارم، چون شب هایی 

که خوابم نمی بره، مامانم برام بخونه.
مبینا بابایی: من کتاِب بازی ها رو دوست دارم، چون با 
اسباب بازی های خودم حوصلم سر می ره و با این کتاب 

می تونم بازی های زیادی بکنم. 
قرآن  من  دارم.  دوست  رو  قرآن  کتاب  فروهل:  آریسا 

خوندن رو دوست دارم.
هما امینی: کتاب قصه، چون من کم کتاب دارم و بعضی 

هاشونم پاره شدن دیگه.
باران بهزادفرد: کتاِب کاردستی دوست دارم. دوست دارم 
کاردستی هاشو بچسبونم توی دفترم تا مامان و بابام بگن 

چقدر خوشگل شده.
نفس کالنتر: منم کتاب قرآن رو خیلی دوست دارم، چون 
قرآن خیلی زیباست و منم دوست دارم برای خودم یک 
را  آن  و  قرآن  کتاب  کنار  رفت  )بعد  باشم  داشته  قران 

نوازش کرد و به بغل گرفت.(
آوا موسوی: کتاب آشپزی. برای اینکه مامانم بعضی از 
غذاهایی رو که بلد نیست، یاد بگیره. مثال بابام همیشه 
کباب درست می کنه، دوست دارم مامانم بپزه ولی اگه 
شما عروسی داشتین مامانم می تونه یه عالمه ژله های 

خوشمزه درست کنه و تزیین کنه.
الیسا حیدری: کتاِب بازی. چون بازی هایی که یادم رفته 

رو می خونم.
مهرنوش حیدری: من کتاِب بازی ها رو انتخاب می کنم، 
چون خیلی خوبه و من می تونم بازی های یک نفره رو 

یاد بگیرم، آخه من توی خونه تنهام.
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