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استکی

تو  با  را  اوقات خوشی  روزها  این 
و  کنجکاو  نگاه  کنم.  می  تجربه 
مهربانت، آرامش صورت خندانت، 
و  پایانت  بی  های  زبانی  شیرین 
و  همه  ات،  کودکانه  شاد  هیاهوی 
خدای  هنرمندیِ  یاد  به  مرا  همه 
تو  در  که  اندازد  می  آفرین  زیبایی 
جلوه گر شده است و من به خود 
می بالم که در بوستان همیشه سبز 
مسرور، باغبانی هستم که تو را نظاره 
گر است. با تو پاییز و زمستان مان 
بهاری است چرا که طراوتت برایم 
یاد آور شکفتن شکوفه های لطیف 
باران،  بارش  نواز  بهار، ترنم گوش 
پرواز  و  صبحگاهی  نسیم  لطافت 

شادمان شاپرک هاست.
کودکم، آرزوی من است پا گرفتن 
نهال وجودت در آینده ی سرزمین 
سار  سایه  در  روز  آن  تا  کهنمان، 
مهربانی ات بیاساییم و دعا می کنم 
که همواره خدا در اندیشه ات باشد. 
تو  اش  اندیشه  ی  همه  که  او  هم 

هستی.

کودکان مهمترین سرمایه هاي هر جامعه هستند 
و آینده در دستان کوچک آن ها نقش می بندد.

اش  کودکی  دوران  در  فرد  هر  شخصیت 
شکل می گیرد و از این روی این دوره نقشی 
اساسی در پی ریزی یک زیربنای مستحکم  برای 

زندگی او دارد.
وقتی اعتقاد داریم یک جامعه زمانی به بالندگی 
به هویت،  آن  اعضای  که تک تک  می رسد 
ظرفیت های محیطی و جایگاه اجتماعی خود 
توان  نمی  باشند،  داشته  ویژه  توجه  و  آگاهی 
چشم بر حقوق و نیازهاي کودکان، این آینده 
سازان کوچک، بست.کودکانی که محدودیت 
ایجاب                    آنها  ذهنی  هایی  نیاز  و  های جسمی 
می کند تا حمایت های خاص و مراقبت های 
ویژه ای از ایشان به عمل آید. اقداماتی که با 
توجه به روحیه ی جست وجوگرانه ی کودکان 

و عدم رشد یافتگی ایشان برای استیفای حقوق 
خویش، همکاری بخش های مختلف در حوزه 

های گوناگونی را می طلبد.
اما اغلب واقعیت نیاز های کودکان به این دست 
مسائل نادیده گرفته می شود.گاهی اوقات برای 
برقراری ارتباط رو در رو با کودکان، شمرده تر 
صحبت می کنیم یا حتی هم قد آنها می شویم           
تا بتوانیم ارتباط بهتری ایجاد کنیم، اما حقیقت 
این است که در تمامی عرصه های مرتبط با 
کودکانه  حال  و  همان حس  با  باید  کودکان 
برخورد کنیم و دنیا را از پنجره ی نگاه ایشان 

ببینیم..
در این سن، رنگ ها، طرح ها، عکس ها و 
کودکی  وقتی  دارند.  دیگری  معنای  کلمات 
آرزوهای         از  نویسد،  می  دیگر  کودکان  برای 
از دغدغه های  و  میزند  کودکانه اش حرف 

کودکی اش می گوید، ارتباط خالصانه تری با 
کودکان دیگر برقرار می کند و کنار هم قرار 
گرفتن همه ی این ها در یک نشریه اختصاصی، 

احساسی فوق العاده ای به کودک می دهد. 
عرصه  به  کودکان  ورود  زمینه  کردن  فراهم 
روزنامه نگاری از رویکردهای اصلی نشریات 
کودک است و صبح مسرور در سال جدید، در 
این راستا با هدف ایجاد بستری مناسب به منظور 
همکاری  با  آموزان،  دانش  استعدادهای  تبلور 
اصفهان  نشریات  گروه  محترم  مسئول  مدیر 
همکاری  زمینه ی  اکبری،  آقای  جناب  امروز، 
دانش آموزان با روزنامه های کثیراالنتشار را نیز 

فراهم آورده است.
بی شک حمایت اولیا گرامی و همکاری ایشان 
راه را برای کودکانمان هموارتر خواهد کرد تا 
نگذاریم این استعداد های کوچک هدر برود.

نگذاریم این استعدادهای کوچک هدر برود...

قلم را دوست دارم.
چون من را به اندیشیدن وادار می کند.
و برای اندیشیدن به مطالعه نیاز دارم.

پس قلم من را به آگاهی فرا می خواند.
از 9 سالگی مشتری ثابت روزنامه فروشی ها 

شدم.
از روزی که از »دانشمند« و »دانستنیها« گرفته 
تا »گل آقا« و »طنز و کاریکاتور« من را به 
دنیای هزار رنگ ورق های کاهی و مجالت 
آن روز پرتاب کردند. هنوز هم بوی مجالت 
را  زمان  گذر  تاب  که  پدرم  قدیمی  کاهی 
نداشتند و کاغذشان به زردی رفته بود برای 

من پرشکوه ترین خاطرات کودکی را زنده 
می کند.

بزرگ تر که شدم خواب و خوراک روزانه ام 
روزی 10-15 روزنامه و مجله ای بود که به 
هر شکل ممکن از پول توجیبی ام می خریدم 
از  استفاده  با  می شد  تمام  پولم  وقتی که  و 
عالقه پدر و مادرم به نشریات، باقی را به نام 

آنان و به کام خودم تهیه می کردم.
 قلم را دوست دارم.

چون  همراه 25 سال از بهترین دوران زندگی 
من بوده است. تا امروز که از گذر سال های 
طوالنی حرفه ام هم به قلم وابستگی دارد و 

امیر اکبری*
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 در تاریخ 7 مهرماه جشن غدیر مصادف 
با میالد امام هادی )ع( در سالن اجتماعات 

مسجد پاکوشک برگزار گردید.
 25 مهر ماه، انتخابات انجمن اولیا و 
مربیان برگزار شد و بر این اساس خانم 
فرشته انصاری ) روابط امور آموزشی پایه 
ششم و مالی(، خانم فرناز نیلچیان )روابط 
بهداشت(،  و  چهارم  پایه  آموزشی  امور 
خانم لیدا صالحی )برنامه ریزی نشست 
خانم  مطالعه(،  کارگروه  و  انجمن  های 
نرگس ظهیری )امور سرویس های حمل 
آموزشی  امور  مطالعه،  کارگروه  نقل،  و 
)امور  عشر  خمسه  نیره  خانم   ،)1 سوم 
کار  و  برنامه  فوق  سوم،  پایه  آموزشی 
گروه مطالعه(، خانم صدیقه رضایی )امور 
فوق برنامه و کارگروه مطالعه(  به عنوان 

منتخبین انجمن اعالم گردیدند.
دانش  شورای  انتخاباتی  نامزدهای   
سارینا  ایشان  میان  از  و  معرفی  آموزی 
فرهنگی  )کمیته  امینی  مهال  و  سعیدفر 
علمی  )کمیته  زندی  یکتا  هنری(، 
عارفه  و  کاظمی  ریحانه  آموزشی(، 
بکتاشیان )کمیته مناسبت ها(، آال احمدی 
و فاطمه صالحی )کمیته قرآن و عترت(، 
و  بدنی(  تربیت  )کمیته  افالکی  مهشید 
مریم مرادیان )کمیته بهداشت و تندرستی( 

به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.
 جلسه اول آموزش خانواده با موضوع  
کودکی،  دوران  روانی  اساسی  نیازهای 
سالن  در  ماه  آبان   12 شنبه  سه  روز 
اجتماعات مسجد پاکوشک با سخنرانی 

آقای مهدی زاده برگزار گردید.
مناسبت  به  آبان،   26 شنبه  سه  روز   
هفته ی بیماران کلیوی، همکاران دبستان 
مسرور2، آش تهیه کرده و درآمد حاصل 

به بیماران کلیوی اختصاص داده شد.
ی  جلسه  آبان،   27 چهارشنبه  روز   
آموزش خانواده در حوزه های سالمت، 
روانشناسی و تربیت بدنی با موضوعات 
شادی در خانواده، بیماری های واگیر دار 

و ناهنجاری های قامتی  برگزار گردید.
و  تاسوعا  آستانه  تا  غدیر  عید  از   
با  روز   15 مدت  به  حسینی  عاشورای 
المسلمین  و  االسالم  حجت  حضور 
با مسیر حرکت  آموزان  بکتاشیان دانش 

دالیل  و  حسین  امام  کاروان 
قیام عاشورا آشنا شدند.

اولین  آبان   27 تاریخ  در   
در  قامتی  ناهنجاری  اردوی 

دبستان مسرور 2 برگزار شد.

اخبار کوتاه

اولین سال خدمت معلمی ام بود. یک سالی 
از انقالب می گذشت و من متعهد به پنج 
سال خدمت در مناطق محروم بودم. روستای 
اورگان را انتخاب کردم. از اصفهان تا چادگان 
با مینی بوس، چهار ساعتی راه بود و دو ساعتی 
هم مسیر خاکی، تا اورگان طول می کشید. 
معلمِی کالس اول، انتخاب اولم بود. هر چند 
به خاطر سختی ها و حساسیت های تدریس 
در کالس اول، نخستین انتخاب بعضی از 
همکاران نبود، اما من عالقه ی خاصی به  کار 
در این پایه داشتم. شاید چون کمی جسور 

بودم.
آن سال کالس من بیست و هفت نفر دانش 
پسر.  چهارده  و  دختر  سیزده  داشت.  آموز 
روستا، به نسبت پر جمعیت بود تا جایی که 
بر خالف خیلی از روستاهای اطراف پاسگاه 
و بیمارستان داشت. البته کالس های باالتر از 
پایه ی سوم، کم جمعیت تر بودند؛ چون بیشتر 
خانواده ها، دخترانشان را فقط تا سوم ابتدایی 
به مدرسه می فرستادند. مهر ماه بود و بادهای 
سرد پاییزی هم آغوش روستا. در روستا برق 
نبود. آب لوله کشی هم نبود. مجبور بودم 
صبح به صبح با قمقمه از چشمه ای که نزدیک 

محل سکونتم بود، آب بیاورم.
روز اول مدرسه متوجه شدم هیچ کدام از 
بچه های روستا، تا آن روز با مداد و کاغذ 
خط دار سر و کار نداشته اند. بچه های شلوغی 
نبودند و به صحبت های من خوب توجه 
می کردند. نام یکی از دخترهای کالس تهمینه 
قاسمی.  تهمینه  هست؛  خاطرم  هنوز  بود. 
روشن.  پوستی  و  با چشمان  زیبا،  دختری 
همیشه روسری های رنگی کوچک بر سر 
داشت و آن ها را خیلی محکم گره می زد. 
دو هفته ای از سال تحصیلی گذشت. کتاب 
فارسی آن سال ها با لوحه ها و زیرنویس ها 

شروع می شد. حین تمریِن بچه ها، می دیدم 
که تهمینه بعضی از زیرنویس ها را باالی خط 
می نویسد و بعضی را پایین خط؛ همه جا 
می نوشت به جز روی خط! جالب تر آنکه 
وقتی از خودش در این مورد می پرسیدم، 
است.  ها، روی خط  نوشته  که  بود  معتقد 
با این که دختر با استعدادی بود، اما به طرز 
عجیبی درست نمی نوشت. همه چیز را کنار 
هم گذاشتم و آخر سر احتمال دادم ایراد از 

چشم هایش باشد.
پزشک روستا، تهمینه را معاینه کرد. نظرش 
ندارد.  مشکلی  او  های  چشم  که  بود  این 
موضوع را با خانواده اش درمیان گذاشتم و 
از ایشان خواستم که اجازه بدهند تا تهمینه 
را با خود به اصفهان ببرم. خانواده ی تهمینه 
مخالفت کردند. پایان آن هفته که به اصفهان 
برگشتم، موضوع را با پدرم مطرح کردم. پدرم 
خیلی عالقه مند شدند و توصیه کردند که 
پیگیر مشکل این دانش آموز شوم و یک بار 
دیگر با خانواده اش مفصل تر صحبت کنم 
و موضوع را برایشان شفاف تر بگویم. قرار 
شد پدرم از دکتر چشم خودشان که پزشک 

خاذقی بود، برای تهمینه نوبت بگیرند.
خانواده ی تهمینه کشاورز بودند و با اینکه 
درآمد چندانی نداشتند، دل های بزرگی در 
سینه ی شان می تپید. یادم می آید برای من 
هفته به هفته نان خانگی می فرستادند. شاید 
دلم می خواست در عوض لطف هایشان، 
مشکل تهمینه را حل کنم. دوباره با خانواده ی 
تهمینه صحبت کردم و باالخره قرار شد آخر 

هفته، همراه من به اصفهان بیاید. کالس پنج 
شنبه که تمام شد، تهمینه را به خانه ی شان 
بردم، وسایلش را بر داشتیم و با مینی بوس به 

سمت اصفهان حرکت کردیم.
پا  از  سر  نشاندم.  پنجره  کنار  را  تهمینه 
نمی شناخت. خیلی خوشحال بود. تا آن روز، 
شاید بیشتر از یکی دو آبادی دورتر را ندیده 

بود. وقتی به جاده ی آسفالت رسیدیم، سوال 
های بی وقفه ی تهمینه شروع شد و با گویش 
محلی خودش دقیقه ای نبود که سوالی نپرسد: 
اینجا  چرا  زمین؟!  کف  چیه  سیاهی  »این 

اینجوریه؟! این همه ماشین مال کیه؟!«.
ورودی  به  تا  بودیم  راه  در  ساعتی  چهار 
نجف آباد رسیدیم، یک دفعه تهمینه با صدای 
بلند پرسید: »خااانم! خااانم! این »دیگولی« اون 
باال چی کار می کنه؟!« من هم مات و مبهوت 
به این طرف و آن طرف نگاه می کردم و دنبال 
»دیگولی« می گشتم! در زبان محلی شان به 
دیگ های کوچک، دیگولی می گفتند. انگشت 
تهمینه را دنبال کردم. متوجه شدم که منظورش 
از دیگولی، مخزن آب بزرگی است که در آن 
نزدیکی قرار داشت. در ذهن کودکانه ی او، 
بود.  خودشان  های  دیگ  شبیه  مخزن،  آن 
لبخندی زدم و برایش توضیح دادم که آن 

دیگولی چیست و به چه کاری می آید.
به اصفهان رسیدیم. پدرم در ترمینال منتظر 
به  راه  رفع خستگی  برای  هم  با  بودند.  ما 
خانه رفتیم. در خانه هم تهمینه سوال های 
چرا  ندارید؟!  دارِقالی  »چرا  داشت:  زیادی 
چرا  پزید؟!  می  نون  کجا  ندارید؟!  َکنده 
َکنده، همان  َحمومتون توی خونه است؟!« 
محل نگهداری دام است که روستاییان برای 
محافظت آنها در دل زمین می کندند. بعد 
یخچال ما را نشان داد و گفت: » خانم این 
بسیار  سفالی  تاپو هم ظرف های  تاپوئه؟!«. 
بزرگی بود که روستائی ها در آن گندم یا دانه 
های دیگر را نگه داری می کردند. تهمینه در 
ذهنش، خانه ی ما را با خانه ی خودشان و 
در واقع سبک زندگی روستایی را با زندگی 

شهری آن زمان مقایسه می کرد.
چشم  مطب  به  پدر  اتفاق  به  شب  همان 
پزشکی رفتیم. پزشک چشم های تهمینه را 
معاینه کرد و تشخیص داد که عنبیه ی یکی از 
چشمهای او آسیب دیده و یک پارگی داشته 
که به آن رسیدگی نشده و عفونت کرده است. 
دکتر اعلم که پیر مردی خوش خلق بود، من 
را به سبب پیگیری مشکل دانش آموزم بسیار 
مورد تشویق قرار داد. من هم که معلمی جوان 
تشویق  اولین  این  تاثیر  تحت  بسیار  بودم، 
دوران خدمتم قرار گرفتم و دلگرم شدم و 
هنوز حس خوب آن، در خاطرم مانده است. 
قرار شد شنبه را به روستا بر نگردیم تا عمل 
چشم انجام شود. چشم تهمینه با موفقیت 
جراحی شد و قرار شد هفته ی بعد هم باز با 
من به اصفهان بیاید و معاینه شود. دست آخر 
دکتر برای او عینک تجویز کرد که ماجرای 
عینیکی شدن تهمینه در روستا هم برای خود 

داستانی است.
تهمینه بعد ها ازدواج کرد و مادر سه فرزند 
شد و هنوز مثل من، این خاطره در ذهنش 

باقی مانده است.

چشامن تهمینه

  تهمینه را کنار شیشه نشاندم، 
سر از پا نمی شناخت، خیلی خوشحال بود، تا 
آن روز شاید در حد یکی دو آبادی از روستا 
دور شده بود.وقتی به جاده آسفالت رسیدیم 
سوالهای تهمینه شروع شد!!

نویسنده: سمانه نیسانی

        

نقاشی: سوگول کیشی/ کالس چهارم گل بنفشه

 نقاشی :عارفه سادات رامین / کالس دوم گل یاس

خاطره ای از دوران خدمت خانم علیپور , موسس دبستان
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بشر دست خوش تحوالت  امروز  زندگی 
روابط  گذشته  در  است.  گشته  بسیاری 
تحصیل  فرآیند  رفاهی،  امکانات  انسانی، 
روزمره  امور  دیگر  و  آموختگی  دانش  و 
داشت  کمتری  های  پیچیدگی  زندگی،  ی 
ناشی  هیجانات  و  ها  بحران  با  مواجهه  و 
از تعامالت، ساده تر بود. در حالی که در 
با  برخورد  ی  نحوه  حتی  امروز  زندگی 
برابر گذشته  ابتدایی ترین مسائل، چندین 
نیازمند تامل و مهارت است. پیش از این 
مردمان در شهرهایی کوچک و با امکاناتی 
بیشتر اعضای  محدود زندگی می کردند و 
خواسته  و  آرزوها  کوچک،  جوامع  این 
های شبیه به هم داشتند، ضرب المثل های 
یکسانی را به کار می بردند و حتی قصه های 
کودکانه ی شان با هم مشترک بود. در حالی 
اطالعات  و  دانش  به  دسترسی  امروزه  که 
در مقایسه با پنجاه سال گذشته از یک کار 
سخت و طاقت فرسا به کمک فناوری های 
نو به اندازه ای سهل شده که حتی کودکان 
نیز می توانند در آن مهارت یابند. مشاغل 
تنوع بیشتری پیدا کرده و انسان ها در هر 
گوناگونی  های  انتخاب  معرض  در  لحظه 
قرار دارند. چنین دگرگونی هایی ضرورت 
مجهز شدن به مهارت های تازه ای را ایجاد 
کرده است. حال سوال اصلی این جاست که 
این مهارت ها چیستند و چگونه می توان به 

این مهارت ها دست پیدا کرد.
به  را  ده مهارت  بهداشت جهانی1  سازمان 
عنوان مهارت های زندگی تعریف نموده که 
سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد2 
و همچنین صندوق کودکان ملل متحد3 نیز 

1 WHO
2 UNESCO
3 UNICEF

این تعریف را مورد تایید قرار داده اند. این 
مهارت ها شامل مهارتهای خود آگاهی، حل 
مسئله، برقراری ارتباط موثر، تصمیم گیری، 
ایجاد و حفظ روابط میان فردی، تفکرخالق، 
هیجان  با  مواجهه  همدلی،  انتقادی،  تفکر 
های منفی و مدیریت استرس می باشد ]1[. 
مهارت های زندگی، فرد را از نظر اجتماعی 
و روانی توانمند می سازد تا رفتاری انطباقی و 
موثر در مواجهه با چالش های زندگی داشته 
باشد و بتواند از نظر شخصی و اجتماعی 
از مشکالت روانی  را  نموده و خود  رشد 
و اجتماعی مصون بدارد. کودک از طریق 
اصالح  به  زندگی  های  مهارت  آموزش 
این آموزش،  رفتارهای خویش پرداخته و 
که  آورد  می  به وجود  او  برای  را  فرصتی 
را  آن  و  نموده  بیان  را  خویش  اضطراب 

محسوس و درک پذیر سازد ]2[.
با توجه به این کارکردها و اهداف سازنده ی 
و  کودکان  زندگی  گوناگون  ابعاد  در  آن 
مهارت های  اهمیت  و  نقش  نوجوانان، 

زندگی انکار ناپذیر می نماید. با نگاهی به 

 

نتایج مطالعات علمی صورت گرفته، مبنی 
بر کمبود این دست مهارت ها و با توجه 
به این نکته که محیط مدرسه به عنوان یکی 
از مهم ترین بسترهاي رشدی برای دانش 
آموزان می باشد ]3[ اولیا دبستان مسرور بر 
آن شدند تا آموزش مهارت های زندگی را 

در سرفصل های درسی بگنجانند.
از  یکی  ها،  مهارت  این  آموزش  ی  شیوه 
روش های مشاوره در دنیای پست مدرن با 
عنوان »درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد« و یا 
به اختصار اَکت4 می باشد. علت انتخاب این 
4 ACT -Acceptance and Commitment Ther-
apy

شیوه تناسب آن با محیط یادگیرِی مبتنی بر 
حل مسئله، استفاده از توانایی های منحصر 
فرآیند  همچنین  و  آموز  دانش  هر  فرد  به 
یادگیری مستقل می باشد که هر سه مورد 
آموزشی  فضای  های  ویژگی  از  شده  یاد 
دبستان مسرور می باشد. از این رو با تکیه 
بر پیدا کردن ارزش ها و عالقمندی های 
فردی و هدایت انرژی های ذهنی به سوی 
آن، به مرور زمان کودک در مسیر این ارزشها 
و رغبت ها حرکت می کند. این کار از طریق 
استعاره های قابل فهم برای دانش آموزان 
و  ذهنی  کارکردهای  با  تا  گیرد  می  انجام 
همچنین موانع ذهنی که بر سر راه رسیدن به 
اهداف وجود دارد، آشنا شده و بدانند با رنج 
ناشی از حرکت در مسیر ارزشها، چگونه 
می توان مواجه شد؛ زیرا روان درمانگراِن 
اَکت معتقدند که رنج ناشی از حرکت در 

راه رسیدن به اهداف، رنجی است پاک و 
رنج ناشی از تالش برای آرام کردن افکار و 
هیجاناِت ناخوشایند در دنیای درون، رنجی 
ناپاک می باشد. مدیریت هیجان و استرس، 
مهارت تصمیم گیری و حل مسئله و رفتار 
انطباقی در اَکت، با درک رویدادهای دنیای 
درون و بیرون و نیز آشنایی با قوانین آنها، 

قابل دستیابی است. 
مهارت  آموزش  هدف  خالصه  طور  به 
زندگی، ایجاد توانمندی هایی نظیر نگرش 
مثبت به زندگي، شجاعت براي رویارویي 
باحقیقت، قدرت تحمل و مقاومت، سالمت 
رواني، روابط سالم با دیگران و توانایي حل 
مشکالت زندگي است. امید است والدین 
دانش آموزان دبستان مسرور نیز در این امر 
خطیر دوش به دوش اولیای مدرسه حرکت 
نمایند تا با این همدلی، شاهد پرورش نسلی 

رشد یافته و توانمند باشیم.

مهارت های زندگی

ابزارهای رضوری زندگی کودک من
نویسنده: سمیرا مرادی، کارشناس ارشد مشاوره

منابع: 
[1] Coley، J.، & Dwivedi، K. N. (2004). Life 
skills education through schools. Promoting 
the emotional well-being of children and ado-
lescents and preventing their mental ill health: 
A handbook، 132-148.
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ازبام تا شام با قلم همراهم وبا این کار 
زندگی میکنم...

وامروز پسر شش ساله ام که گام به گام 
پیش  کودکی  شیرین  روزگار  در 

می رود، قلم را دوست دارد.
4 نشریه ماهانه مشترک است و پول  
توجیبی اش را کتاب می خرد. پولش 
که تمام می شود بهانه ای جور می کند 
تا برایش کتاب بخریم. تازگی ها هم 

می گوید:»می خواهم خبرنگار شوم«
و من تصویر زندگی 25 سال گذشته 

خودم را در برق نگاهش می بینم.
قلم را دوست دارم.

پایه  و  تحریریه  با  را  من  چون که 
گذاران فهمیده و شاد »صبِح مسرور« 

آشنا کرد.
به بزرگی و زیبایی کار و نشریه شما 
غبطه خوردم. نشریه پرافتخاری که 
دوران  در  می توانستم  داشتم  آرزو 
کودکی ذره کوچکی در جایی مانند 

آن نقش داشته باشم.
و امروز شما قلم را دوست دارید.

قلمی که پروردگار مهربان نیز به آن 
قسم خورده است.

به قلم و به آنچه می نویسد.
به  هم قلم  من  دهید،  اجازه  اگر  و 

دست بگیرم و برایتان بنویسم...

*سردبیر روزنامه اصفهان امروز

 شعـــر

بچه هـا بیاید کاری کنیم
دوسـتی رو فریـاد بکنیم

پرنـده هـا رو دون بدیـم
ماهـی هـا رو رهـا کنیم

بـارون و از خـدا بخوایم
رنگین کمونو شـاد کنیم

کنیـم تمیـز  و  آسـمون 
سـتاره هـا رو بوس کنیم

نازنین تابانشاهی
کالس سوم گل ارکیده

ادامه از صفحه 1

دوستی من با قلـم

نقاشی : ریحانه بشیری /کالس دوم گل نیلوفر مهدیس عقیلی / کالس دوم گل ارکیده
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مرسور در محرم
هدی امینی /فاطمه همتی/ النا فردوسی
کالس سوم

در ماه محرم هر روز در مدرسه ی ما 
خانه  نماز  به  همه  بود.  خوانی  روضه 
می رفتیم. هر روز مربوط به یک کالس 
بود و از مجری گری، شعر و دکلمه تا 
پذیرایی و نظم دادن به مراسم را خودمان 

اجرا می کردیم. 
و  من  بود،  ما  نوبت کالس  که  روزی 
دوستم بُشری، دم در نمازخانه ایستادیم 
و به مهمان های امام حسین )ع( خوش 
آمد گفتیم. آن روز حانیه مجری بود و 
مراسم را شروع کرد. کوثر هم صدایش 
را  بود  کرده  آماده  که  متنی  بود.  رسا 
شنیدند.  می  همه  که  خواند  جوری 
سحر و نگین هم که مسئول انتظامات 
بودند، سبد پالستیک های کفش ها را 
مرتب می کردند. چند نفری هم بچه ها 
را راهنمایی می کردند. همه شال مشکی 
یا مقنعه مشکی و چادر مشکی داشتند. 
ما برای احترام به امام حسین )ع( این 
کارها را انجام می دادیم که امیدواریم 

مورد قبول آقا قرار گیرد.

15روز با کاروان حسین
محدثه فروغی/ کالس ششم گل آفتابگردان

اول محرم، قبل از اینکه روضه خوانی ها در مدرسه شروع  شود، هر 
روز صبح به جای برنامه ی صبحگاه، حاج آقا بکتاشیان می آمدند و 
از روی تصویری برایمان توضیح می دادند که کاروان امام حسین )ع( 

از کجا راه افتاده و به کجا رفته و هدفشان چه بوده است.
روز اول فهمیدیم که امام حسن )ع( با معاویه به ناچار 
صلح کردند و بعد با مکر معاویه به شهادت رسیدند. 
بعد از امام حسن، امام حسین به امامت رسیدند. 
یزید می خواست امام را وادار کند که با او 
عهد ببندد تا خودش خلیفه باشد، اما امام 
حسین زیر بار نرفتند چون یزید دستورات 
نادیده می گرفت.  اسالم را بدون ترس 
ایشان از مدینه به سمت مکه و از آن جا 
به سمت کوفه حرکت کردند. در راه امام 
رفتارهای  با اخالق و  را  نفر  حسین سه 
پسندیده به یاران خود اضافه کردند. یکی از 

آنها مسیحی، یکی سنی و دیگری بی دین بود.
همینطور آموختیم که حر به فرمان ابن مرجانه راه را بر روی امام بست 
و ایشان به سمت کربال رفتند. امام به دشمنان خویش و حتی به اسب 
های آنها آب دادند. ولی بعد از آن، حر بن یزبد ریاحی آب را بر روی 
امام بست، اما از این کار خود پشیمان شد و به یاران امام پیوست. روز 
عاشورا در صحرای کربال، یاران یکی یکی جان خود را فدا کردند 
ولی شهادت فرزند شش ماهه امام ایشان را خیلی آزار داد. تا جایی 
که ایشان بعد از شهادت او گفتند: »خداوندا اگر می دانستم که تو مرا 
نمی بینی، هرگز این را تحمل نمی کردم«. بعد از همه ی یاران، خود 
امام حسین هم شهید شدند. پس از آن عزاداری های حضرت زینب 

و و زنان بنی هاشم شروع شد.
هدف امام حسین از اینکه با آن یاران کم با حکومت ستمگر بنی امیه 
جنگیدند این بود که به مردم بفهمانند باید همیشه در برابر زورگویان 
ایستاد و مقاومت کرد. باید امر به معروف و نهی از منکر نمود. در 
این 15 روز فهمیدیم که از گوشه گوشه ی حادثه ی کربال می توان 
عبرت گرفت. درس هایی مانند صبوری حضرت زینب، مقاومت امام 

حسین، وفاداری یاران امام، ایثار حضرت عباس )ع(.
امسال در روضه ها، هر وقت اسمی از کربال و یا امام حسین برده 
می شد این هدف ها و این درس ها در ذهنم مرور می شد و معنی 

کربال را بهتر درک می کردم.

وقتی وارد مدرسه شدم همه جا پر از شور و غوغا بود. بچه ها گروه 
گروه می شدند و با یک دیگر درمورد اردو صحبت می کردند. خانم 
استکی، مدیر مدرسه به ما گفتند که قرار است با اتوبوس »بی آرتی« 
به ادرو برویم. اول همگی تعجب کردند ولی بعد فهمیدیم دلیل این 

انتخاب، یادگرفتن استفاده از وسایل نقلیه عمومی بوده است.
به صف از مدرسه خارج شدیم و به سمت ایستگاه اتوبوس راه 
افتادیم از پل هوایی گذشتیم و در ایستگاه منتظر ماندیم. در ایستگاه 
کاریکاتورها و نوشته های زیبایی بود. سوار اتوبوس شدیم و به 

گلستان شهدا رسیدیم.
در آنجا خانم راهنما، ما را بر سر مزار شهدا بردند. یکی از آنها 
به نام زینب کمایی بود. عکس او روی تابلوی باالی مزار بود. 

راز درخت کاج
فاطمه حاجی رستم/محدثه فروغی
کالس ششم گل آفتابگردان

نقاشی : محدثه فروغی / کالس ششم گل آفتابگردان

نقاشی:مبینا حسینی زاده /کالس دوم گل ارکیده

نقاشی : فاطمه کیا / کالس دوم گل یاس
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باز باران با محرم
فاطمه زهرا مهرافزوز / محدثه فروغی / فاطمه جان نثاری / فاطمه همتی / 
نرگس خزائلی / ثنا شیریان

چند روز زودتر اعالم شد که سه شنبه 26 آبان ماه قرار است یک 
مراسم روضه خوانی همگانی برای شهادت حضرت رقیه در مدرسه 
داشته باشیم. ما دانش آموزان کالس ششم میزبان این روضه بودیم و 

سعی کردیم همه چیز را آماده کنیم. 
قبل از شروع مراسم به همراه هم گروهی هایمان برای آخرین تمرین 
تواشیح به نمازخانه رفتیم. وقتی وارد نمازخانه شدیم با همیشه فرق 
می کرد. مهرها و سجاده ها و محراب را جمع کرده بودند. دور تا دور 
سیاه پوش شده بود. مجسمه هایی آنجا بود که نشان می داد حضرت 
زینب در حال کندن تیغ از پای کودکی 3 ساله یعنی حضرت رقیه 
است. حس و حال عجیبی بود. حسی که تا بحال تجربه اش نکرده 

بودیم.
مجلس با کالم زیبای خداوند شروع شد. بعد از آن، خانمی با اجرای 
زیبای خود برای ما نوحه ای خواند که بیت اول شعر به یاد من مانده 

است:
باز باران با محرم
میزند بر بام قلبم

ماجرای غمناک شهادت حضرت رقیه )س( را برایمان تعریف کردند. 
حس و حال عجیبی بود وقتی آن روز فهمیدیم که حضرت رقیه چه 
رنج هایی را تحمل کرده اند. از آن زمانی که تیغ ها در پای حضرت 
رقیه رفت و حضرت زینب، آنها را از پای ایشان در می آوردند، خیلی 
ناراحت شدیم. اشک در چشمان همه حلقه زده بود و بزرگ و کوچک 

آرام آرام اشک می ریختند.
بعد از روضه خوانی نوبت اجرای برنامه ی ما بود. بعد از اجرای 

تواشیح از حضرت رقیه خواستیم که حاجت همه ی ما را بدهد.
در آن روز به کمک بجه ها، مقداری پول برای کمک به بیماران کلیوی 
جمع آوری شد. هنوز آثار روضه در وجود و چشمانمان باقی بود که 
به کالس هایمان برگشتیم. امیدواریم نذرمان مورد قبول حضرت حق 

قرار بگیرد.

قصه گروهی
این قصه با همکاری دانش آموزان کالس دوم گل  ارکیده نوشته شده

به نحوی که هر دانش آموز یک جمله از داستان را گفته و دیگر دانش آموزان ادامه ی قصه را به آن 
افزوده اند.

علی و هم یارانش
در شهری به نام مدینه خانواده ای چهار نفره زندگی می کردند. این خانواده دو پسر داشتند 
به نام های حسن و حسین. این خانواده بسیار بخشنده بودند. روزی دو پسرشان بیمار 

شدند. پدر و مادرشان نذر کردند که سه روز برای شفای آنها روزه بگیرند.
روزه اول لحظه افطار رسید. ناگهان فقیری درِ خانه را زد. پدر در را به روی او باز کرد. آن 

فقیر گرسنه بود. پدر به او تکه های نان داد که تمام غذایشان بود.
روز دوم هم موقع افطار اسیری در زد و گفت من گرسنه ام. پدر ظرف شیر و مقداری نان 

به او داد و آن روز هم خانواده گرسنه ماندند.
روز سوم فرا رسید. این بار وقت افطار، پدر در را به روی یتیمی باز کرد. آن یتیم هم آن 

روز سیر برگشت. روز آخر هم این خانواده گرسنه ماندند.
وقتی خداوند مهربان این خانواده را دید، برایشان غذای بهشتی فرستاد و فرزندانشان را 

شفا داد.
این خانواده خانواده ی حضرت علی علیه السالم بود.

خانم راهنما توضیح دادند که او یک دانش 
آموز شهید است که اسم اصلی او میترا بوده 
چون پدرش به اسامی ایرانی عالقه خاصی 
داشته ولی به میل خودش او را زینب صدا 
می زدند. این دختر خانم در جنگ ایران و 
عراق شرکت داشته و بعد توسط منافقین 
در 16 سالگی ترور شده است و تا 3 روز 
خانواده ی او از وی خبر نداشتند. ولی بعد 
از 3 روز پیکر مطهر ایشان پیدا شده. جالب 
است که در مورد زندگی او کتابی با عنوان 

»راز درخت کاج« نوشته شده است. 

همچین سر مزار دو پسر شهید به نام های 
هم  کریمی  علیرضا  و  عزیزاللهی  مهرداد 
رفتیم و در مورد زندگی آنها نیز مختصری 
فهمیدیم. خانم راهنما توضیح داد که شهدا 
در همه ی زندگی خود برنامه داشتند و به 
درس و سالمتی خود می رسیدند. بعد از 
آن بر سر مزار شهدای گمنام رفتیم. سپس 
به طرف یکی از خانه های نزدیک گلستان 
یک  از  خانه  مسیر  کردیم.  حرکت  شهدا 
راهرو باریک می گذشت و دیوار راهرو از 
خشت بود. کنار در آن خانه قدیمی، خانمی 

آمد  خوش  ما  به  مقنعه  و  بلند  مانتوی  با 
گفت و معلوم شد که ایشان خواهر بزرگتر 
دو شهید بزرگوار، یوسف و یونس استکی 
بودند. ما را به داخل خانه دعوت کردند و در 

خانه روی مبل ها و پتو ها نشستیم.
مادر شهید  برای ما تعریف کردند که بعضی 
وقت ها پسرانشان با دوستان خود به خانه 
می آمدند و قابلمه ها و مالقه ها را به عنوان 
سنگر می چیدند و به صورت بازی با هم 
کوچکتر  کردند. خواهر  می  تمرین جنگ 
آن دو شهید گفتند یک روز که مادرم را به 

دبیرستان خواسته بودند، کارکنان مدرسه از 
آن دو به خوبی یاد کردند و نمازشان را اول 

وقت می خواندند.
بعد از آن هم پذیرایی شـدیم و یک عکس 
دسـته جمعی گرفتیم. خانواده شـهید لطف 
کردنـد و دو عـدد عکـس از پسرانشـان را 

بـه ما دادند تا در مدرسـه 
کنیم. نصب 

نقاشی : فائزه تاجی /کالس ششم گل  آفتابگردان
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همزمان با پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به عرصه های مختلف زندگی 
به منظور تامین آسایش بیشتر انسان ها، آرامش روانی دچار مخاطره شده 
است. پر واضح است که اضطراب و استرس مدیریت نشده بر میزان 
کارآیی انسان تاثیر منفی دارد. در این مقاله ی کوتاه، سعی خواهد شد تا 
تاثیر خوراکی های مختلف بر تشدید اضطراب و یا حذف آن و ایجاد 

آرامش بیان شود.
میوه ها: در چین و استرلیا از میوه ی عناب برای کاهش استرس و ایجاد 
آرامش استفاده می گردد. باید به این نکته توجه نمود که مصرف زیاد 
عناب باعث کاهش فشار خون می شود. از دیگر میوه ها می توان به موز 
وگیالس اشاره کرد که مصرف این دو باعث ایجاد آرامش شده و خواب 

عمیق شبانه به همراه خواهند داشت.
سبزی ها: از گروه سبزی ها، کاهو بسیار آرام بخش است. مصرف آن 

نیم ساعت قبل از خوابموثر می باشد.
خشکبار: در گروه خشکبار، بادام بیشترین تاثیرات آرام بخشی را دارد. 
مصرف روزانه 14 تا 21 عدد مغز بادام بدون پوست توصیه می شود. از 
آنجایی که پوست بادام ثقیل الهضم است و باعث یبوست می شود، بهتر 
است مغز بادام درختی را به مدت 15 دقیقه در آب قرار داده و به این 

روش پوست آن را به سادگی جدا نماییم.
غالت: از گروه غالت، جو و فرآورده های آن مانند بلغور جو، جو 
دوسر، سبوس جو و جوی پوست کنده باعث ایجاد آرامش می گردد.

لبنیات: مصرف لبنیات )شیر، دوغ، ماست، پنیر( قبل از خواِب شب 
در دستیابی به خوابی عمیق، اثر به سزایی دارد. به همین علت توصیه 
می گردد که در وعده ی صبحانه، پنیر با گردو میل گردد تا از حالت 

خواب آلودگی آن کاسته شود.
پروتئین ها: پروتئین هایی نظیر گوشت ها، حبوبات و تخم مرغ باعث 
افزایش تمرکز و بیداری مغز می شوند. بنابر این مصرف زیاد آن در 
وعده ی شام توصیه نمی گردد. بهتر است دو سوم پروتوئین مورد نیاز 
روزانه در وعده ناهار و یک سوم آن در وعده شام صرف شود. از گروه 
گوشت ها، گوشت بوقلمون بیشترین تاثیر را در ایجاد آرامش دارد، 

هرچند که نباید مصرف متعادل آن فراموش گردد.
نوشیدنی ها: مصرف چای و قهوه باعث باال رفتن ضربان قلب و 
اضطراب می شود. البته میزان کم آن باعث افزایش هوشیاری و بیداری 
توصیه  آن در روز  فنجان  از سه  بیش  مغز می گردد ولی مصرف 
نمی شود. می توان به جای مصرف زیاد چای و قهوه از دمنوش های 
گیاهی مانند: بابونه، بادرنجبویه، بهار نارنج، به لیمو و نعناع به صورت 
متناوب و روزانه استفاده نمود. طرز استفاده از این دمنوش ها بسیار 
ساده است؛ برای این منظور یک قاشق غذاخوری از گیاهان نام برده 
را با یک لیوان آب جوش به مدت نیم ساعت دم دم کرده سپس آن را 

صاف نموده، با کمی عسل شیرین کرده و میل می نماییم.
طرز تهیه ی نوشیدنی خانگی آرامش، هدیه ی من به خانواده های 
عزیز است. این نوشیدنی در انتهای شب، خواب خوبی به ارمغان 
می آورد. این نوشیدنی ساده ولی موثر از مخلوط نمودن یک استکان 
گالب با نصف لیوان آب، یک قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق 
مربا خوری آبلیموی تازه تهیه می شود. این نوشیدنی با همه مزاج ها 

سازگار است.
در پایان این نکته را در نظر داشته باشیم که استرس را نمی توان به 
طور کامل از زندگی روزانه حذف کرد بلکه باید با مدیریت صحیح 

آن، اجازه ندهیم تا کارایی ما را تحت تاثیر قرار دهد.
موفق باشید

خوراکی های آرام بخش
دکتر طاهری/ پزشک دبستان

نیلوفر رضایی/ کارشناس تغذیه

نتیجه ی تحقیقات نشان داده که تغذیه ی ناکافی 
نامتعادل در دانش آموزان، سبب کاهش توجه،  و 
اختالالت  یادگیری،  در  اشکال  ادراک،  کاهش 
رفتاری، طوالنی تر شدن دوره ی غیبت از مدرسه و 
کاهش موفقیت می شود. این موارد به خصوص در 
سنین دبستان که کودک برای اولین بار به صورت 
جدی از خانواده جدا می شود و ارتباط او با محیط 

اطراف افزایش می یابد، مشاهده می گردد. 
عمده عادات، عالقه مندی ها و تنفرهای غذایی هر 
فرد در سال های اولیه زندگی اش شکل می گیرد 
از  و به دوره بزرگسالی منتقل می شود. همچنین 
مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر دریافت غذا در طول 
سال های تکامل کودک می توان به محیط خانواده، 
مراکز آموزشی، رسانه ها، فشار همساالن و بیماری 
ها اشاره داشت که در این میان، خانواده و مدرسه 

نقش مهم تری را ایفا می کنند.
نقش مادر در منزل به عنوان برنامه ریِز سبد غذایی 
خانوار، اهمیت ویژه ای دارد. مادر می تواند با کسب 
آگاهی های الزم در خصوص تغذیه ی سالم در 
که  به شناختی  توجه  با  سنین مدرسه و همچنین 
و  تکنیک ها  بستن  کار  به  با  دارد،  خود  فرزند  از 
بسیار  عادات،  این  دهی  شکل  مناسب  روش های 
با تصحیح محتویات  که  به نحوی  باشد  اثربخش 
سبد غذایِی تمامی اعضای خانواده، الگوی تغذیه 
ی سالم غذایی کودک را از ابتدا به صورت عملی 

برای او ترسیم کند.
تغییرات فیزیکی و جسمی در این سنین در مقایسه 
تازمانی  است؛  کمتر  بزرگسالی  و  نوزادی  زمان  با 
به  او معموأل  یا 10 ساله شود، وزن  که کودک 9 
طور متوسط حدود 2 تا 3 کیلوگرم در سال افزایش 
می یابد و از دو سالگی تا بلوغ، قد کودک به طور 
متوسط در هر سال 6 تا 8 سانتی متر افزایش می یابد. 
در سنین پیش دبستانی و دبستان، رشد کودک عمومأ 
آهسته و یکنواخت است و ترکیب بدن به نسبت 

ثابت باقی می ماند.
برای  بایست  می  روزانه  دریافتی  انرژی  میزان 
تجزیه  از  جلوگیری  و  کودک  نمو  و  رشد  تأمین 
نباید  از طرفی  و  باشد  کافی  بدن  پروتئین های  ی 
منظور  این  برای  شود.  وزن  اضافه  ایجاد  سبب 
می بایست 45 تا 65 درصد انرژی مورد نیاز روزانه 
از کربوهیدرات، 25 تا 35 درصد از چربی و 10 
با  تأمین گردد. همچنین  پروتئین  از  تا 30 درصد 
توجه به این که استخوان ها، دندان ها، ماهیچه ها 
و رگ های خونی کودکان در حال رشد و تکامل 
است، آن ها در مقایسه با بزرگساالن به ریزمغذی 
ها )مواد معدنی و ویتامین ها( ی بیشتری نیاز دارند. 

به همین سبب کودکان 
باید در طول  دبستانی 
از  واحد   6 تا   4 روز 
 4 تا   3 غالت،  گروه 
واحد از گروه لبنیات، 
از گروه  تا 6 واحد   5
میوه و سبزی و1 تا 2 
از گروه گوشت  واحد 

استفاده کنند؛ که هر واحد 
یک  با  است  معادل  غالت 

کف دست نان سنگک، بربری، تافتون یا 4 قاشق 
غذاخوری برنج پخته و یا یک عدد سیب زمینی 
پخته ی کوچک، هر واحد از لبنیات معادل است 
با یک لیوان شیر یا یک لیوان ماست و یا دو لیوان 
دوغ خانگی، هر واحد میوه برابر است با یک عدد 
میوه متوسط یا سه عدد خرما و یا یک چهارم لیوان 
میوه ی خشک، هر واحد سبزی نیز معادل است با 
یک لیوان سبزی خام خرد شده )از هر نوع( و یا 
نصف لیوان سبزی پخته و همچنین هر واحد گروه 
گوشت معادل است با یک عدد تخم مرغ، یا یک 
قاشق غذاخوری کره بادام زمینی یا 4 تا 5 قاشق 
غذاخوری حبوبات پخته و یا حدود 30 تا 60 گرم 

گوشت مرغ، ماهی و گوشت قرمز.
مهم ترین وعده غذایی برای دانش آموزان صبحانه 
است. هر شب پس از دوره ناشتا )یعنی در زمان 
شود(،  نمی  مصرف  غذایی  ماده  که  شب  خواب 
برای این که بدن و مغز برای شروع فعالیت ها آماده 
صبحانه  ازطریق  آموز  دانش  که  است  نیاز  باشد، 
ی مناسب و مغذی، انرژی دریافت کند. نخوردن 
پرتی، خستگی،  موجب حواس  می تواند  صبحانه 

عملکرد  کاهش  و  سردرد 
آموز  دانش  در  ذهنی 

شود. به همین دلیل، 
یک  با  روز  شروع 

صبحانه کافی 
متعادل  و 

سبب  می تواند 
و  عملکرد  ارتقاء 

موفقیت دانش آموز در 
مدرسه شود.

     اهمیت
 تغذیه سامل در کودکان

 نقاشی : پرگل پور کاظمی/ کالس اول گل نرگس
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– یکی از ضمیرهای جمع.
6. وسیله نوشتن – روز نیست.

7. یکی از قوم های ایرانی – هم خانواده ی مدرسه.

پیش دبستانی گل نسترن
محدثه بهمنیان: دوست دارم دکتر بشم.

غزل رضایی: آرزو می کنم خواهر داشته باشم.
الینا مرادی: یه تخته فنر داشته باشم. 

پرنیان قلع ریز: آرزو می کنم یه عروسک داشته باشم.
مهدیس یوسفی: خدا همه ی مریضها رو خوب کنه.

آیناز فتحی: آرزو دارم که داداش داشته باشم.
وانیا حیدری: که داداشم زودتر بزرگ بشه. 

پریا اتحادی: وقتی که تولدم باشه، بابام برام جایزه بخره، 
اونوقت من خوشحال می شم.

بهار جوهری: که آجی بیاره مامانم. 
نازنین شیخی: دوست دارم مامانم دکتر بشه. 

مطهره فروغی: من دلم می خواد زودتر بزرگ بشم مثل 
مامانم و یه عالمه بچه بیارم.

نیایش نیک دار: من آرزو دارم مامانم برام یه خواهر بیاره، 
ماشین بخریم شاسی بلند.

زهرا سروش فر: موتور داشته باشم. 
بیاد توی  یه دونه فرشته  بوذری: آرزو می کنم که  هانیه 

خوابم.
حنانه بوذری: آرزو دارم دکتر بشم.

بهار ذوق: آرزو می کنم دندان پزشک بشم.
زهرا فروغی: میخوام برم پیش فرشته ها.

اگه همین االن قرار بشه یکی از آرزوهات براورده آرزوهای رنگی
بشه، دوست داری اون آرزو چی باشه؟ چی تو رو 

خیلی خوشحال می کنه؟

پیش دبستانی گل مریم
ویشکا آقا کوچکیان: دوست دارم یه عالمه اسباب بازی داشته باشم 

تا باهاشون بازی کنم
شیما صدر ارحامی: آرزو دارم که من و بابام همیشه پولدار باشیم.

کیانا کسرایی: مثأل که بابام اسباب بازی فروش بشه.
زهرا جمالیان: من دوست دارم با اسباب بازی هام بازی کنم. 

فاطمه ثقفی: آرزو می کنم که پرواز کنم برم تو آسمونا. 
سارینا شریف النسب: که خواهرم زود بزرگ بشه، باهام بازی کنه.

فاطمه زهرا نشاسته گران: دوست دارم که یه لباس عروس داشته باشم و 
پوشیده باشم و باهاش بیام مدرسه.

زهرا عسگری: دوست دارم که معلم باشم.
فاطمه جمالیان: یه دوست پیدا کنم.

دالرام طوبی: آرزو می کنم که عروس بشم. 
 ستایش حاج شیخ حسینی: فرشته بشم، آرزوهای بچه ها رو بر آورده کنم.

آروشا اخباریه: یه چرخ خیاطی الکی داشته باشم.

شقایق دانا: اام.. کادو خیلی دوست دارم.
پیش دبستانی گل رز

سنا رستمیان: که فرشته باشم.
ملینا امینی: که خالم زودی بچه دار بشه.

نیایش یحیی ابادی: موهام بلند بشه.
هستی رنگامیز: آرزو می کنم که مدرسه برم.

سارا پایمرد: مثال تولدم باشه.
الیا ایزدی: آرزو می کنم بزرگ بشم، برم دانشگاه.

هستی نورمهر: آرزو می کنم یه اسب بالدار داشته باشم 
و خودم یه فرشته بشم. 

مطهره خلقی: آرزو می کنم که بزرگ بشم، برم درس 
بخونم، بعد عروسی کنم.

ستایش شیران: من خیلی دوست دارم مامان بابام برام 

چیز بخرند. 
فرناز جهانبازی: که زودتر بزرگ بشم، دکتر بشم.

نوازش مجید: که پرواز کنم.
رومینا احمد خواه: که مامانم مثأل یه بچه برام بیاره. 

عسل یوسفیان: که من داداش داشته باشم.
آنیتا عجبی: مثأل می خوام دکتر بشم.

هستی راجی: پرواز کنم، برم پیش پرنده ها.
فاطمه مظاهری: که همیشه پیش خانواده ام باشم.

آیال یزدخواستی: آرزو می کنم که تولدم باشه.
روژین زرکش: خودم یه دختر داشته باشم.

هستی ضیایی: که تولدم باشه.
آلما مشایخی:آرزو می کنم که فرشته باشم همه آدم ها 

رو خوشحال کنم.

عمودی
1. یکـی از میـوه هـای بهـار – سـوره ای از قـرآن که دو 

بسـم ا... دارد.
2. پدر نیست.

3. بزرگترین سوره ی قرآن.
4. حرف اضافه – همان انسان است.

5. نام دخترانه.
6. سومین ضمیر جمع – خیر نیست.

7. کافی نیست.

هستی علی خلیلی



آذر ماه 1394 /سال دوم/ شماره چهارم w w w . m a s r o o r . s c h . i r
صاحب امتیاز: دبستان غیردولتی دخترانه مسرور

مدیر مسئول: احسان فقیه
سردبیر: سمانه نیسانی

شورای تحریریه دانش آموزی:  بشری آمهدی، فاطمه جان نثاری، مبینا رمضانیان، سارینا 
سعیدفر، زهرا معصومی، یکتا زندی، اسما عبدالهی، بهار امامی، تینا حبیبی، انیس سادات 
امین الرعایایی، ریحانه کاظمی، عارفه اشکبوس، سارا سادات طباطبایی، مونس صالحی، 

زهرا ارزانی، ساجده دقاغیان، کیمیا مغروری، هلیا لطیفی

w w w. m a s r o o r. s c h . i r         031  950  242  33 تلفــن:

روزی معلم بهداشت ما خانم رضایی باال صف آمدند 
و گفتند: "من یک سبد چوبی در باغچه گذاشته ام. شما 
می توانید پوسته های میوه یا برگ های خشک شده را 
درون این سبد بریزید تا کم کم از آن ها کود به وجود 
بیاید. توسط این کود و بذر ها به زودی یک باغچه پر از 
سبزی های تازه خواهیم داشت." این که خودمان کود 

درست می کنیم، برای ما خیلی جالب بود.
بعد از آن هم قرار شد هر کالس در باغچه ی مدرسه 
به چند  باغچه را  بکارد. خانم مدیر  یک نوع سبزی 
قسمت تقسیم کرده بودند و هر قسمت متعلق به یک 

کالس بود. ما کالس سومی ها ریحان کاشتیم. خانم 
بهداشت دانش آموزان هر کالس را برای انجام کارها 
گروه بندی کرده بودند؛ گروه خاک، گروه کاشت، گروه 

آبیاری، گروه مراقبت و گروه برداشت محصول.
بعد از چند روز ما شروع به کاشتن کردیم. گروه خاک 
بیل آورد و خاک را زیر و رو کرد. گروه کاشت بذرها را 
ریختند و بعد گروه خاک، مقداری از کودی که خودمان 
درست کرده بودیم را آوردند و با کود و خاک، بذرها 
را  پوشاندند. درنهایت گروه آبیاری که من هم جزو 
آن گروه بودم، با آبپاش روی بذرها آب پاشیدند. در 
زنگ های تفریح هم گروه مراقبت از بذر ها مراقبت 

می کردند.
 آن روز دوستم بهار برای مراقبت بیشتر یک پیشنهاد داد 
و گفت: می توانیم یک نامه از طرف ریحان ها بنویسیم 
و بچسبانیم ما هم یک نامه نوشتیم که: »لطفا روی ما 
پا نگذارید«. اما چند روز بعد باد آمد و برگه ها را با 
خود برد و آن روز همه روی زمینی که ریحان ها در 
آنجا بودند پا گذاشتند. ما نا امید شده بودیم، 
چون که می ترسیدیم بذرهایمان جوانه نزنند. 
اما چیزی نگذشت که ریحان هایمان در آمدند. 
ما که خوشحال بودیم، وقتی وارد کالس شدیم 
به معلممان خانم حسینی گفتیم: قدم نو رسیده 

مبارک!

من حق دارم زندگی کنم!
من حق دارم طبیعت پاکیزه داشته باشم!

من حق دارم غذای سالم بخورم!
من حق دارم در مدرسه ای با امکانات عالی درس بخوانم!

من حق دارم  مادر، پدر، خواهر و برادر داشته باشم!
من حق دارم دوستانی خوب داشته باشم!

من حق دارم زندگی پر از نشاط و شادی داشته باشم!
من حق دارم نامی نیکو داشته باشم!

من حق دارم آب و کافی برای زندگی داشته باشم!
من حق دارم کشوری مناسب برای زندگی داشته باشم!
و من حق دارم دیگران به حقوق من احترام بگذارند...

من حق دارم
از زبان همه کودکان جهان

حانیه سادات دزفولی/ سوم

چگونه ریحان بکاریم ؟
بهار آصالح/ کالس سوم گل رز

کاشت ریحان 4 مرحله دارد
1-  آماده سازی محل کاشت: برای آماده کردن محل کاشت باید با 
نظم و ترتیب محل را بَکنیم. بهتر است باغچه را از شمال به جنوب 

بکنیم چون آفتاب بهتری به آن می تابد.
2- پاشیدن دانه ها: باید دانه ها را در محلی که کنده ایم بپاشیم و 

خاک را روی دانه ها بریزیم.
3- آبیاری: برای آبیاری باید از فاصله ی کم به دانه آب بدهیم تا 

آسیبی به دانه نرسد و بعد منتظر جوانه زدن آن باشیم. 
4- برداشت محصول: در آخر که ریحان رشد کرد، برگ هایش را 

می چینیم.

قدم نو رسیده مبارک
غزل یوسفیان/ الینا بشیری/ کالس سوم گل رز

زنده رود
کوثر پیر جمال / کالس سوم گل ارکیده

و  تمیز  هوا  همیشه  دارم  دوست  من 
پاکیزه باشد. همیشه صدای رودخانه ی 
زاینده رود را بشنوم، زیرسایه بید مجنون 
استراحت کنم، کنار شمشاد ها بازی کنم.
آب  به  و  شوم  رد  خواجو  پل  روی  از 
رودخانه نگاه کنم. توی آب سنگ بیندازم 

و با برادرم علی مسابقه بدهم...
امـا بعضـی از مـردم بـه راحتـی فقـط به 
خودشـان اهمیـت می دهنـد و آشـغال- 
هایشـان را در رودخانـه، روی چمن ها و 

یـا زیـر درخت هـا مـی اندازند. 
کاش همیشه محیط اطرافمان را پاکیزه نگه 

می داشتیم.

نقاشی : نازنین تابانشاهی /کالس سوم گل رز

نقاشی : فاطمه ذاکری / کالس سوم گل رز


