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در ال به الی خاطرات کودکیم، هیچ خاطره 
ابتدائی  دوران  خاطرات  از  شورانگیزتر  ای 
نمی یابم و مرور هیچ کدام مرا بیش از غور 
یاد روزهای کودکی به وجد نمی آورد؛  در 
و به این فکر می کنم که به راستی چرا اولین 
اولین  آموزگاران،  اولین  تحصیل،  سال های 
در  که  شعرهایی  اولین  مدرسه،  درس های 
آنجا زمزمه کردیم تا این حد ماندگارند؟ شاید 
لوح سفید ضمیر همه انسان ها چنین است و 
هر کودک تا این حد، خاطرات را در سینه 

محفوظ می دارد.
اکنون که خود در کسوت معلمی، در کنار 
ام، گاه  کودکان این مرز و بوم قرار گرفته 

این  خاطره ی  در  نیز  ما  آیا  که  می اندیشم 
ایام  از  خنکی  و  خوش  طعم  نوباوگان، 
آیا  یادگار خواهیم گذاشت؟  به  را  مدرسه 
این  پاک  های  قلب  دار  امانت  عنوان  به 
ایشان  به  را  شادی  معصوم،  گان  فرشته 
هدیه خواهیم داده؟ چرا که شاد بودن حق 

فرزندان ماست.
اگر تنها چند لحظه از افق نگاه آنان به این دنیا 
بنگریم خواهیم دید سهمشان از خوان گسترده 
پروش و آموزش آرامشی است که الزمه اش 
همین هیاهوهای شاد کودکانه است. امید دارم 
با زیاده خواهی هایمان برای ایده آل بودنشان، 

این آرامش را بر هم نزنیم.
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سومین سال خدمتم در اورگان بود. تابستان 
آن سال باالخره توانسته بودیم برای دختران 
روستا، که از روستاهای منطقه ی چادگان به 
راه  مستقل  مدرسه ی  یک  آمد،  می  حساب 
اندازی کنیم. قبال داستانش را مفصل گفته ام. 
قصه از این قرار بود که تا سال دومی که در 
روستا بودم، کالس های دبستان، مختلط برگزار 
می شد و هیچ یک از مردم روستا نمی گذاشتند 
دخترانشان بیشتر از کالس سوم بخوانند. همان 
سال جهاد سازندگی، به خاطر فرسوده بودن 
ساختمان  یک  روستا،  راهنمایی  مدرسه ی 

جدید بنا کرد و مدرسه ی قدیمی، خالی ماند.
من که تا آن سال معلم کالس اول روستا بودم، 
قدیمی،  ساختمان  که  کرد  خطور  ذهنم  به 
دخترانه   مستقل  دبستان  عنوان  به  می تواند 
مورد استفاده قرار بگیرد. درخواستم به خاطر 
تعداد کم دانش آموزان دختر از طرف اداره رد 
شد اما پس از پیگیری های زیاد، قرار شد اگر 
تعداد دانش آموزان زیادتر شود، موافقت کنند. 
به خانه ی یکایک دختران مانده از تحصیِل 
صحبت  هایشان  خانواده  با  و  رفتم  روستا 
کردم. اگر همه دخترانشان را به مدرسه می 
از  بعد  می شد.  طرف  بر  مشکل  فرستادند، 
مدتی شروع کردم به ثبت نام. باورش سخت 
بود اما نود و دو دختر برای سال بعد ثبت نام 

شدند. بیشتر از دو برابر سال پیش.
پرورش  و  آموزش  اداره ی  به  را  آمار جدید 
استطاعت  که  اداره  از  کردم.  اعالم  منطقه 
بازسازی ساختمان قدیمی را نداشت، صرفا 
برای  نامه ای  معرفی  و  مدرسه  تجهیز  قول 
جهاد سازندگی منطقه گرفتم. با هزار مشقت، 
پیگیری ها جواب داد و مصالح را جهاد تامین 
تابستان  یک  بازسازی ساختمان  برای  نمود. 
چاره  روستائیان  همت  و  داشتیم  رو  پیش 
ساز شد. پس از اتمام کار و تایید بنا از نظر 
به  رسید.  مدرسه  تجهز  به  نوبت  استحکام، 
برای مدرسه ی  سختی، تجهیزات مستهلکی 

تازه تاسیس از اداره منطقه گرفتم.
همه چیز برای راه اندازی مدرسه فراهم بود. 
با اینکه پنج معلم از اداره درخواست کردم، 
تنها با اعزام دو نیرو موافقت شد. به خاطر 
اول،  پایه ی  در  دانش آموز  جمعیت  تراکم 
یکی از نیروها را که در تربیت معلم درس 
خوانده بود و به تدریس در کالس اول هم 
عالقه داشت، برای همین پایه در نظر گرفتم و 

مسئولیت پایه های دوم و سوم 
را که کم جمعیت تر بودند، به 
نیروی دیگر که فقط یک دوره 
دادم.  بود،  گذرانده  کوتاه  ی 

من ماندم و آموزگاری پایه های چهارم و پنجم 
در یک کالس و در عین حال مستخدمی و 

مدیریت.
یک روز قرار بود به بچه های کالس در مورد 
خیلی  درس  موضوع  بدهم.  درس  گیاهان 
دره ی  راهی  را  بچه ها  نیست.  یادم  شفاف 
سرسبزی که نزدیک مدرسه بود کردم. ساعت 
درس خوبی بود و بچه های روستا که پشت 
میز نشینی برایشان کار سختی به حساب می 
آمد، از یادگرفتن علوم در دل طبیعت، واقعا 
لذت برده بودند. نزدیک ساعت زنگ شده 
بود. برگشتیم به مدرسه. نزدیکی های مدرسه 
را دیدم. روبروی در  اداره  ماشین  بودیم که 

مدرسه پارک شده بود.
اداره آمده بودند  از  نفر  داخل که رفتیم، دو 
و  از سالم  بعد  معمول.  های  بازرسی  برای 
احوال پرسی، گفتند: »خانم علی پور! کجایید 
در  که  من  زدیم.«  غیبت  شما  برای  خانم؟ 
مدرسه بار زیادی به دوشم بود با تعجب گفتم: 

»بنده هم مسئولیت مدیریت را به عهده دارم 
و هم مسئولیت معلمی دو پایه را و تشخیص 
دادم که این زنگ را خارج از مدرسه برگزار 
کنم.« قبول کردند که به عنوان معلم نقصی 
وجود نداشته اما گزارش رد شده که: »آمدیم 
در محل و مدیر در مدرسه حضور نداشت.« 

خستگی ها روی دوشم ماند.
اصال موضوع غیبت های من خودش ماجراهایی 
خدمتم  اول  سال  غیبت های  داستان  و  دارد 
شنیدنی است. من که دختر جوانی بودم، برایم 
سخت بود که به خانواده ام در اصفهان، سر نزنم. 
مینی بوس  با  و  نداشت  خوبی  وضع  جاده ها 
می رفتیم و می آمدیم. یعنی مسیر 2 ساعته ی 
امروز، 4 یا 5 ساعتی طول می کشید. زمستان که 
به خاطر بارش های سنگین برف امکان تردد نبود 
و صرفا پاییز و بهار می شد به خانه سر بزنیم. 
یادم هست هر یک ماه یک بار وعده می گذاشتیم 

با همکارم که او نیز ساکن اصفهان بود تا با هم 
بیاییم خانه. صبح پنجشنبه وسایلمان را جمع 
می کردیم و همراهمان می بردیم مدرسه. بعد 
از زنگ آخر، مینی بوس را معطل نمی گذاشتیم 
و یک راست سوار می شدیم. راه می افتادیم به 
سمت اصفهان. سر شب می رسیدیم چهارراه 
جهاد که گاراژ ماشین های چادگان بود. بعد هم 
که جدا می شدیم از هم به سمت خانه هایمان.
حساب می کردیم اگر با سرویس های معمول 
برگردیم به سمت روستا، باید ظهر جمعه راه 
بیافتیم و رفت و برگشت این مسیر 8 یا 9 
ساعته، شاید دیگر نمی ارزید. برای همین اولین 
هماهنگ  مینی بوس  راننده ی  همان  با  هفته 
کردیم که صبح شنبه به جای حوالی ساعت 
8، ساعت 4.5 به سمت روستا حرکت کند. 
کله ی سحر صبحانه خورده و نخورده، طوری 
به سمت ترمینال حرکت می کردیم که به موقع 
برسیم چهارراه جهاد. دیگر همکاران منطقه ی 
چادگان هم که شهرهایشان در مسیر اصفهان 
این امکان استفاده می کردند و همان  از  بود، 

صبح شنبه در میانه ی راه سوار می شدند.
به  رسیدیم  که  بود   7 ساعت  نزدیکی های 
چادگان. از شانس ما یک نفر از اداره، ما را در 
مینی بوس دید. اشاره کرد و راننده نگه داشت. 
انداز  بر  ما را  باالی مینی بوس. همه ی  آمد 
کرد. حساب کرده بود االن که ساعت 7 است، 
هیچ کدام از ما سر ساعت مقرر به مدرسه 
های محل خدمت نخواهیم رسید. خالصه آن 

روز برای همه ی ما غیبت رد شد!
راه افتادیم به سمت روستا. همه هاج و واج 
بودیم از این که این همه سختی را به جان 
به  نزدیک،  و  دور  راه های  از  و  خریم  می 
مناطق محروم می رویم، خدمات خاصی که 
نمی گیریم هیچ، برای شاید چند دقیقه تاخیر، 
غیبت در پرونده مان ثبت می شد. آن سال 
چند بار از دست آن بنده ی خدا در رفتیم، چند 
بار دیگر هم در مسیر مینی بوس ایستاده بود تا 

احوال ما را بپرسد! باز هم غیبت خوردیم.
...

سال بعد، دیگر نیامدم اصفهان و به خانواده 
سر نزدم.

اخبار کوتاه

 انتخاب شایسته ی هلیا جبار زارع و بهار 
سعیدی در جشنواره ی جابربن حیان.

 کسب دیپلم افتخار بین المللی ریاضیات 
کانگورو توسط مطهره روحانی، هدی امینی، 
اخوان،  مهدیس  آصالح،  بهار  دهقانی،  صبا 

سما سلمانی و مهدیه رفیعیان.
 راه یابی به رقابت های نا حیه ای جشنواره ی 

جابرابن حیان توسط غزل یوسفیان
دوم  پایه  آموزگاران  شایسته  انتخاب   
آبادی  شهر  فالحتی،سمیه  زینب  خانم ها 
و رضوان اکبری در هفتمین دوره ی تولید 
برگزیدگان  عنوان  به  الکترونیک  محتوای 

استانی.
مجمع   95 مهرماه   28 چهارشنبه  روز   
معرفی  جهت  به  مسرور  دبستان  عمومی 

داوطلبین انجمن اولیا مربیان برگزار شد.
تبلیغات  مهرماه 95  چهارشنبه 28  روز   
داوطلبین  توسط  آموزی  دانش  شورای 
تا  و  گردید  آغاز  شورا  این  در  عضویت 
برگزاری انتحابات در 3 آبان ماه ادامه داشت. 
فاطمه  مختاری،  گالنا  نثاری،  جان  فاطمه 
فرنام، مهدیه رفیعیان، فاطمه کسایی، عارفه 
طغیانی، زهرا چاردولی، فاطمه امینی، زهرا 
کاظمی و غزل یوسفیان به ترتیب آرا منتخب 

گردیدند.
 با برگزاری انتخابات انجمن اولیا مربیان، 
اسامی منتخبین این انجمن در شعبه ی 1 به 
این صورت بود: شبنم نصر اصفهانی، یوسف 
مرادی، پریسا آرمان مهر، مسعود بستگانی، 
الهام حجازی زاده، علیرضا یوسفیان، فرزانه 

مستغنی اصفهانی و مریم صانعی.
مربیان  اولیا  منتخبین  اسامی  همچنین   
شعبه ی 2 به این قرار بود: احمد رضا امینی، 
هاجر آقا عابدی، آرش فرنام، بهاره کچویی، 
مهدی مختاری، آذر عزیزی و فرناز نیلچیان.
 از تاریخ دوشنبه 24 آبان ماه، به مناسبت 
هفته ی کتاب و کتابخوانی، با توجه به اهمیت 
این موضوع، کتابی دست نویس و با شیوه ی 

کالژ، به زبان دانش آموزان تهیه گردید.
 روز یکشنبه 14 آذر 95 به مناسبت روز 
جهانی معلول، »زنگ همدلی« نواخته شد. 
در این رویداد که برای اولین بار به همت 
دبستان مسرور برگزار شد، دانش آموزان به 
نشانه ی همدلی با معلوالن، با بستن چشم ها 
یا یک دست خود، یکی از زنگ های درسی 
از  این طرح که  خود را برگزار کردند. در 
مسئوالن بهزیستی استان نیز دعوت به عمل 
آمده بود، پوشش خبری صدا و سیمای مرکز 

اصفهان را نیز همراه داشت.
 روز یکشنبه 14 آذر ماه  1395 نمایشگاه 
کتاب مسرور در دبستان بر پا گردید که با 
توجه به هماهنگی قبلی انجام شده با خانواده 

ها، مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.
• روز دوشنبه 15 آذر ماه همزمان با به صدا 

دیگر به اصفهان منی روم

مینی بوس  مسیر  در  دیگر هم  بار  چند 
ایستاده بود تا احوال ما را بپرسد! باز هم 

غیبت خوردیم.
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روزی پدر سارا بیمار شد و نتوانست از خانه 
بیرون برود. هر روز حالش بدتر می شد. سارا 
از پدرش مراقبت می کرد و همیشه سر وقت، 
داروهایش را می داد. برای او سوپ درست 

می کرد تا زودترحالش خوب شود.
یک روز دید که تب پدرش بیشتر شده است. 

سارا خیلی نگران شد. دست هایش را رو به 
بلند کرد و از خدا خواست تا حال  آسمان 
پدرش زودتر خوب شود. برای سارا جالب 
بود، گنجشک های خانه که پدرش برایشان 
دانه می ریخت هم سر به آسمان برده بودند و 

در حال دعا کردن بودند.
شب شد، سارا کوچولو موقع خواب هم برای 
با  سالمتی پدرش دعا کرد و خوابید. صبح 

خواب  از  گنجشک ها  جیک  جیک  صدای 
بیدار شد. چشمش به پدر که در حال نماز 
خواندن بود افتاد. سارا خوشحال و سرحال 
به سمت پدرش دوید، او را بوسید و از خدا 

به خاطر سالمتی پدرش سپاس گزاری کرد.
گنجشک ها دوباره برای خوردن دانه هایی 
که پدر سارا ریخته بود به حیاط خانه ی آن ها 

رفتند.

داستان گروهی 

نیایش 
کالس دوم گل یاس

بازتابی از داستان گویی و تصویرسازی در دانش آموزان:
داستان »نیایش« بر اساس آموخته های دانش آموزان  از درس 
»پرندگان چه می گویند« و داستان »ستاره و دعاهایش« بر اساس 
آموخته های درس »خاطره ی ماه«  از کتاب هدیه های آسمان پایه 
دوم دبستان، می باشد. دانش آموزان بعد از دیدین تصویری که به 
کتاب درسی آنها بی ارتباط است داستانی را به صورت گروهی 
با استفاده از آموخته های خود بیان می کنند. به این ترتیب هنگام 
دیدن تصویر، در ذهن دانش آموزان کلمات مربوط در آن نقش 
می بندد، آنگاه شروع به پردازش برای ساختن جمله می کنند، 
سپس این جمالت در قالب داستان کوتاه بیان می شود. از مزایای 

این کار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ـ  کار گروهی و حافظه شنیداری و دقت و توجه الزم هنگام 
داستان گویی در آنها تقویت می شود.

ـ  با انشا نویسی آشنا می شوند.
ـ  قدرت تفکر آنها باال رفته و منجر به رشد خالقیت و آفرینش 

ادبی می شود.
مرحله بعد خواندن داستان بود و این بار دانش آموزان باید برای 
داستان خلق شده تصویر سازی کنند. این فعالیت باعث افزایش 
تمرکز و دقت دیداری و شنیداری آنها شده و همچنین ارتباط آن 
با درس های خود مثل هدیه ها و انتخاب نام مناسب برای داستان 

باعث تثبیت موضوع می شود.

ستاره و 
دعاهایش
کالس دوم گل نیلوفر

در یک روستا دختری به نام ستاره زندگی می کرد. او در کالس دوم درس می خواند. 
ستاره به غیر از این که هر روز اتاقش را مرتّب می کرد، تعدادی مرغ، خروس و 

جوجه داشت که آنها را خیلی دوست داشت و هر روز به آنها دانه می داد.
یک روز یکی از جوجه های ستاره بیمار شد و او با اجازه ی پدر و مادرش تصمیم 
گرفت که جوجه را به اتاق خود بیاورد و از او پرستاری کند. نیمه شب ستاره از 
خواب بیدار شد و به یاد داستانی از کتاب هدیه های آسمان خود افتاد. وضو گرفت، 
سجاده اش را پهن کرد و به نماز ایستاد. بعد از خواندن نماز، دست به دعا برداشت 
و مانند حضرت فاطمه )س( اّول برای دیگران و بعد برای جوجه اش که بیمار شده 
بود دعا کرد. خدا هم دعای او را پذیرفت و جوجه اش فردا سرحال و شاد پیش مرغ 

و خروس ها برگشت. 

اخبار کوتاه

سخن مدیر

درآمدن »زنگ زلزله« در سرار کشور مانور 
زلزله  توسط دانش آموزان دبستان دخترانه 

غیردولتی مسرور 2 اجرا شد . 
های  سال  همانند  آذر   15 تاریخ  در   •
دندان  و  دهان  سالمت  اردوی  گذشته، 
دانش  برای   )1 شماره  سالمت  )اردوی 

آموزان پایه ی چهارم اجرا گردید.
• کارگاه ارزشیابی توصیفی روز پنجشنبه 
18 آذر ماه 95 با حضور جناب آقای دکتر 
توصیفی  ارزشیابی  داغی مؤلف کتب  قره 
وپرورش  آموزش  وزارت  کارشناس  و 

برگزارشد.
دراین گردهمایی یک روزه کلیه ی آموزگاران 
مسرور،   2 و   1 شعب  از  همیارانشان  و 
کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه 2 
و هیئت همراهشان، ریاست انجمن علمی 
معلمان و جمعی از مدیران نواحی، به منظور 
مرور برنامه ی ارزشیابی حضور بهم رساندند.
• 8 نفر از دانش آموزان مسرور 2 با انجام 
برای  اختصاصی  و  ورزشی  های  تست 
تیم والیبال منتخب گردیده و در مسابقات 
ناحیه ای شرکت نمودند.اسامی تیم منتخب 

)به ترتیب حروف(:
الینا بشیری -صبا دهقانی-مهدیس رجایی-
طغیانی-نگین  ساورسفلی-عارفه  ستایش 
عالی پور-سحر عسگری-صفا محب رسول

ساخت داستان گروهی توسط 
دانش آموزان پایه دوم

نقاشی: کالس دوم گل نیلوفر

نقاشی: کالس دوم گل یاس

در ال به الی خاطرات کودکیم،خاطره ای 
ابتدائی  دوران  خاطرات  از  شورانگیزتر 
از  بیش  مرا  کدام  هیچ  مرور  و  نمی یابم 
وجد  به  کودکی  روزهای  یاد  در  غور 
به  که  می کنم  فکر  این  به  و  آورد؛  نمی 
راستی چرا اولین سال های تحصیل، اولین 
آموزگاران، اولین درس های مدرسه، اولین 
شعرهایی که در آنجا زمزمه کردیم تا این 
حد ماندگارند؟ شاید لوح سفید ضمیر همه 
این  تا  کودک  هر  و  است  چنین  انسان ها 
حد، خاطرات را در سینه محفوظ می دارد.
معلمی،  کسوت  در  خود  که  اکنون 
قرار  بوم  و  مرز  این  کودکان  کنار  در 
نیز  ما  آیا  که  می اندیشم  گاه  ام،  گرفته 
خوش  طعم  نوباوگان،  این  خاطره ی  در 
یادگار  به  را  مدرسه  ایام  از  خنکی  و 
خواهیم گذاشت؟ آیا به عنوان امانت دار 
معصوم،  گان  فرشته  این  پاک  های  قلب 
داده؟  خواهیم  هدیه  ایشان  به  را  شادی 
ماست. فرزندان  حق  بودن  شاد  که  چرا 
اگر تنها چند لحظه از افق نگاه آنان به این 
دنیا بنگریم خواهیم دید سهمشان از خوان 
است  آرامشی  آموزش  و  پروش  گسترده 
که الزمه اش همین هیاهوهای شاد کودکانه 
است. امید دارم با زیاده خواهی هایمان برای 
ایده آل بودنشان، این آرامش را بر هم نزنیم.

استکی-مدیر دبستان

آرامش کودکامنان را بر هم نزنیم
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خود مراقبتی، عملی است که در آن، هر فردی 
از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک 
منبع استفاده کرده تا به طور پیوسته و مستقل 
از سالمت خود مراقبت نماید. در این تعریف 
گیری  تصمیم  مستقل،  طور  به  از  منظور 
درباره ی خود و با اتکا به خود است. البته این 
تصمیم گیری شامل مشورت و یا کسب کمک 
دیگر خود  عبارت  به  نیز هست.  تخصصی 
مقابل  در  افراد  مسوولیت پذیری  به  مراقبتی 
سالمت خود گفته می شود. این امر عمدتا 
از چند طریق می تواند رخ بدهد. از طریق 
انتخاب یک سبک سالم زندگی و همچنین 
رخداد  از  جلوگیری  جهت  تدبیراندیشی  با 
حوادث و بیماری ها و در نهایت با مراقبت 

بهینه حین بیماری های مزمن.
خودمراقبتی در تمام طیف سالمت و بیماری 
مثل  فعالیت هایی  از  و  کند  می  پیدا  معنی 
مسواک زدن منظم روزانه تا چکآپ های دوره 
ای و مراجعه ی به موقع به پزشک را در بر می 
گیرد. اگرچه خودمراقبتی، فعالیتی است که ما 
برای تأمین، حفظ و ارتقای سالمت خود انجام 
می دهیم، ولی گاهی این مراقبت به فرزندان، 

خانواده، دوستان و ... نیز گسترش می یابد. 
با توجه به ضرورت خود مراقبتی و پیشگیری 
ضرورت  همچنین  و  بیماری ها  بسیاری  از 
نهادینه شدن آن برای نسل فردا و نیز با توجه به 
اهمیت آموزش و تشخیص زودهنگام بیماری 
ها به منظور کوتاه نمودن دوره ی درمان، تیم 
سالمت دبستان مسرور، سه اردوی سالمت 
دانش آموز محور را در زمره ی فعالیت های 
نتایج  ساله  هر  است.  داده  قرار  ساالنه خود 
سه  این  در  گرفته  صورت  غربالگری های 
اردو، در قالب کارنامه ی سالمت به اولیا ارائه 

می شود.
این اردوها که در سال 92 با مشورت کارشناسان 
مانند  سالمت  گوناگون  حوزه های  خبره ی 
پزشکی، آسیب شناسی و حرکات اصالحی، 
تغذیه، پزشکی ورزشی و روانشناسی طراحی 

گردید، به منظور پذیرش بیشتر دانش آموز، 
به ترتیب، از ارزیابی های ساده تر شروع می 
سالمت  به   ،1 شماره  اردوی  بنابراین  شود. 
دهان و دهان، شماره 2 به بررسی ناهنجاری 
های قامتی و سومین اردو به بررسی مؤلفه های 

خون اختصاص داده شده است.

اردوی شماره یک: 
سالمت دهان و دندان

طبق پژوهش های انجام گرفته توسط وزارت 
بهداشت 62 درصد از کودکان 12 ساله ایرانی 
به پوسیدگی دندانی و 18 درصد از آنان به 
معاینه ی  مبتال هستند. طی  لثه  بیماری های 
گذشته  سال  در  مسرور  دانش آموزان  دندان 
توسط دندانپزشک دبستان، تنها سه نفر از کل 
دانش آموزان هر دو شعبه تمامی دندانهایشان 
معاینات  ضرورت  آمار  این  که  بود  سالم 

دوره ای دندان را گوشزد می کند.
مهمترین  دندان کشیدن،  نخ  و  مسواک زدن 
از  محافظت  های  روش  هزینه ترین  کم  و 
دندان هاست اما انجام اشتباه این کار، نمی تواند 
نقشی در پیشگیری از پوسیدگی های دندانی 
سالمت  اردوی  در  رو  این  از  باشد.  داشته 
دهان و دندان، دانش آموزان عالوه بر دریافت 
خدمات معاینه ی دوره ای دندان ها، با ساختار 
برای سالمت  مناسب  تغذیه های  و  دندان ها 
صحیح  روش  همچنین  شده،   آشنا  دندان 
استفاده از مسواک و نخ دندان را نیز توسط 

متخصصین دندانپزشک آموزش می بیند.

اردوی شماره 2 :غربالگری 
ناهنجاری های ساختار قامت

به گفته ی کارشناسان »امروزه هر دانش آموز 
معضل  دو  یا  با یک  متوسط  به طور  ایرانی 
مربوط به عضالت و استخوان مواجه است«. 
اختالالت ساختار قامتی در سنین پایین قابل 
محکم تر  با  ولی  هستند  درمان  و  پیشگیری 
این  رشد،  دوره ی  طول  در  اسکلت  شدن 

درمان سخت تر، گاه نیازمند عمل های جراحی 
و در برخی موارد امکان ناپذیر می شود. طبق 
گفته ی دکتر سید منصور رایگانی، دانشیار و 
متخصص طب فیزیکی و توان بخشی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی: »اختالالت ساختار 
قامت در دختران حداکثر تا 16 سالگی قابل 
موضوع  اهمیت  امر  همین  است«.  درمان 
غربال گری زودهنگام ناهنجاری های قامتی و 
رفع آن به کمک حرکات اصالحی را آشکار 
می کند. به همین جهت تیم سالمت دبستان 
توسط   2 شماره  اردوی  قالب  در  مسرور 
کارشناسان تربیت بدنی و حرکات اصالحی و 
با استفاده از ابزارهای ویژه ی این کار، وضعیت 
ساختار بدنی دانش اموزان را بررسی می کند.

سال  در  گرفته  صورت  غربالگری  نتایج 
تحصیلی 95-94 در نمودار شماره )1( دیده 
می شود. این آمار که در تعدادی ناهنجاری ها 
نیمی از دانش آموزان را شامل می شود، موید 
دانش آموزان  ارجاع  و  تشخیص  ضرورت 
است. خوشبختانه  مربوطه  درمانی  مراکز  به 
بهبود  روند  از  امیدوارکننده ای  های  گزارش 
و اصالح ناهنجاری های ساختار قامتی دانش 
آموزان شناسایی شده در اردوی غربال گری 
که  است  دست  در   93-94 تحصیلی  سال 
نتیجه ی اقدام به موقع تیم سالمت دبستان و 
نیز پیگیری مجدانه ی خانواده ها و تالش خود 
دانش آموز در اجرای تمرین های تجویز شده 
توسط متخصصین حرکات اصالحی می باشد.

اردوی شماره سه: 
ارزیابی مولفه های خون

کل  بدنی  توده ی  وضعیت  بررسی  نتایح 
 94-95 تحصیلی  سال  در  دانش آموزان 
است.  مشاهده  قابل   )2( شماره  نمودار  در 
سال  در  پیداست  تصویر  در  که  همانگونه 
دانش آموزان  از  نیمی  تنها  تحصیلی گذشته، 
قرار  مناسب  بدنی  توده ی  ی  محدوده  در 
و  وزن  اضافه  دچار  دیگر،  نیم  و  گرفته اند 

چاقی، یا کمبود وزن و الغری بوده اند. جالب 
اینکه با تفکیک دانش آموزان بر اساس پایه 
ی تحصیلی )نمودار شماره 3(، مشاهده می 
شود با افزایش سن دانش آموزان، تعداد افراد 
با وزن طبیعی کاهش و درصد چاقی و اضافه 
وزن افزایش می یابد و این روند نگران کننده، 

جای تأمل دارد.
بر  چاقی  بالقوه  تأثیر  جهت  به  رو  این  از 
ساله  هر  خون،  قند  و  چربی  فاکتورهای 
اردوی سالمت شماره 3 برای دانش آموزان 
با وضعیت چاقی در پایه های چهارم تا ششم 
و همچنین برای کل دانش آموزان پایه سوم به 
عنوان غربال گر مولفه های خونی صورت می 
گیرد. در غربالگری سال گذشته این دو فاکتور 
برای تعداد قابل مالحظه ای از دانش آموزان 
در محدوده غیرمجاز بود. )نمودار شماره 4( 
عالوه بر کم خونی فقر آهن و کمبود ویتامین 
دی، تعدادی دانش آموز دارای غلظت خون و 
ویتامین دی باالتر از حد مجاز )نمودار شماره 
5( نیز شناسایی شدند که تجویزات و توصیه 
های الزم، توسط پزشک دبستان برای تمامی 
این دانش آموزان به خانواده ی ایشان ارائه شد. 
غربالگری  در  اردو  این  اهمیت  رغم  به 
سال  در  سالمتی،  اختالالت  زودهنگام 
تحصیلی پیشین، کمترین میزان مشارکت در 
این اردو رقم خورد و حدود 30 درصد از 
اردو  این  در  فرزندشان  موافق شرکت  اولیا 
نبودند )نمودار شماره 6(. هرچند برخی از 
خانواده ها به حق و به دلیل انجام آزمایش 
مشابه در همان بازه ی زمانی، مواقق آزمایش 
مشارکت  است  بدیهی  اما  نبودند،  مجدد 
بیشتر خانواده ها در هر سه اردوی سالمت 
سالمت  از  مراقبت  و  حفظ  راستای  در 
در  کودک  حضور  سال های  در  فرزندان 
و  اولیه  ضرورتی  مسرور،  ی  مجموعه 
سالمت  ساالنه ی  بررسی  روند  استمرار 
دانش  فراغت  از  پس  سال های  در  کودک، 
آموزان از دوره ی دبستان، امری الزم است.

اردوهای سالمت؛ مشق خود مراقبتی
بررسی نتایج اردوهای سالمت سال تحصیلی 94-95

نیلوفر رضایی/کارشناس تغذیه و مراقب سالمت دبستان

پایه ها، همراه با معلمان و کادر اجرایی مدرسه 
نیز با بستن دستانشان با تکه پارچه های سفید 

تجربه ای شبیه به این داشتند. 
»زنگ همدلی« نواخته شد. دانش آموزان و دیگر 
همکاران،  با دستان بسته سر صف حاضر شدند. 
خانم مجیدی در جایگاه قرار گرفت و سخنرانی 
کرد. بچه ها  همه سراپا گوش بودند؛ از امید 

گفت، از این که »خواستن توانستن است« حتی 
اگر علتی در میان باشد.

صحبت  به  شروع  محدثه  ایشان  از  پس 
و  اش  ورزشی  موفقیت های  باره ی  کرد؛در 
این که نباید به معلوالن ترحم کرد. باز هم 
بچه ها سراپا گوش بودند. سکوتشان با حس 
دو،  آن  سخنان  انگار  بود.  آمیخته  همدلی 

پاهایشان را بر زمین میخ کرده بود.
تقدیمشان  یادبود  رسم  به  هدایایی  سپس 
گردید و مجریان صدا و سیما با آن دو عزیز 
و مدیر مدرسه  و بچه ها مصاحبه کردند. 
مصاحبه  سوااللت  به  آموزان  دانش  پاسخ 
گران قابل تأمل بود. این که با وجود داشتن 
نقص عضو، باید و می توان در هر زمینه ای 

پیشرفت کرد و به موفقیت رسید. این که قرار 
گرفتن در شرایط معلولین، آنان را به درک 
تازه ای از توانایی هایشان رسانده بود و بابت 
آن بیش از پیش خدا را شاکر بودند. این که 
»هم زبونی ها اگه شیرین تره، همدلی از هم 

زبونی بهتره«...       

چشم هایم را برای دیدن دنیای تو می بندم
ادامه از صفحه 1

ادامه از صفحه 1
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یبوست عبارت است از کند شدن پیشروی 
باعث  که  بزرگ  ی  روده  در  دفعی  مواد 
اکثر  در  می شود.  آن ها  ی  تخلیه  در  تاخیر 
کم  دارد.  اصلی  علت  دو  یبوست  موارد 
تحرکی و سوء تغذیه. مصرف زیاد گوشت، 
شیرینی، چربی ها از یک طرف و از طرف 
و  ،سبزیجات  میوه  پایین  مصرف  دیگر 
یا  نامناسب  ی  تغذیه  دار  سبوس  غالت 
شود.  می  گرفته  نظر  در  سوءتغذیه  همان 
طب سنتی یبوست را ام االمراض می داند. 
شخص مبتال به یبوست به سختی از خواب 
بر می خیزد، زبانش باردار است، دهانش بد 
بیحال است و گاهی دچار  بوست، خسته، 
تهوع می شود. سردرد، گاز شکم، بی خوابی، 

عصبانیت و افسردگی او را آزار می دهد.
برای درمان طبیعی یبوست اولین قدم حذف 
نان سفید و جایگزین کردن نان سنگک ویا 

نان  اگر  است.  دار  سبوس  نان های  دیگر 
سبوس دار در دسترس نیست، نیم ساعت قبل 
از هر غذا یک قاشق غذا خوری پودر سبوس 
گندم را که در همه ی داروخانه ها موجود 
است، با یک لیوان آب میل کنید. خوردن این 
ماده غذایی مفید، نه تنها باعث برطرف شدن 
یبوست می شود بلکه از پر خوری در وعده ی 
غذایی اصلی هم جلوگیری می کند. بعالوه 
گزینه ی بسیار خوبی است برای افرادی که 

کلسترول باال دارند.
در ادامه به اختصار به دیگر روش های ساده 
یبوست  برطرف شدن  آمد جهت  کار  ولی 

اشاره شده است.
- پیاده روی روزانه، حداقل نیم ساعت، جزو 

ارکان اساسی درمان است.
- صبح ناشتا دو لیوان آب گرم میل نموده 
و به یکی از لیوان ها، یک قاشق غذا خوری 

خاکشیر اضافه کنید.
عدد  پنج  با  را  اصلی  غذایی  های  وعده   -
روغن  خوری  مربا  قاشق  یک  یا  و  زیتون 
بهترین نوع آن روغن  نمایید.  زیتون همراه 
مصرف  است.  بودار  نشده ی  تصفیه  زیتون 
مراج  لینیت  باعث  نتها  نه  زیتون  روغن 
خون  کلسترول  کاهش  به  بلکه  شود،  می 
برای  نیز  دیگری  فواید  و  نموده  کمک  نیز 

سالمتی دارد.
- هفت عدد انجیر خشک را در مقداری آب 
گرم، گالب و عسل بخیسانید و شب هنگام 
باالی  کالری  به  توجه  با  کنید.  میل  خواب 
انجیر خشک نسبت به میوه های دیگر، برای 
پیشگیری از اضافه وزن، وعده ی شام خود 
را کمتر مصرف نمایید. همچنین می توان این 
بین وعده  یا سه قسمت  را در دو  مخلوط 

های غذایی مصرف کنید.

- تنها غله ای که خاصیت ملین دارد، جو 
ی  ماده  یک  سبوس،  با  همراه  جو  است. 
ِگرم جو  است. چهل  کننده  شاداب  غذایی 
سبوس دار را در یک لیتر آب، نیم ساعت 

بجوشانید و مصرف کنید.
- به جای شکر سفید از عسل استفاده نمایید.
مصرف  غذایی  اصلی  های  وعده  در   -

سبزیجات را فراموش نکنید.
مصرف  از خواب شب،  قبل  ساعت  دو   -
کاهو با سکنجبین یا با عسل، عالوه بر ایجاد 
شدن  برطرف  به  خواب،  زمان  در  آرامش 

یبوست کمک می نماید.
- عارضه ی برخی از داروها یبوست است 
که شایعترین آن ها قرص آهن می باشد. از 
خودداری  آهن  مکمل  خودسرانه ی  مصرف 
نموده و صرفا در صورت ابتال به کم خونی 
فقر آهن و با تجویز پزشک آن را مصرف کنید.

دکتر شهرزاد طاهری / پزشک دبستان

یبوست و طب سنتی
سخن پزشک

در زندگی انسان هر روز رویدادی تازه رخ 
می دهد و ذهن آدمی به درک او از آن جهتی 
ادراک  یا  شناخت  به  که  می بخشد  خاص 
معروف است. هر ادراک، هیجانی در ما ایجاد 
می کند. هیجانات تجربه ی مشترک موجودات 
ادراک هایش  در  انسان  تنها  اما  است  زنده 
نحو  به  را  آن ها  می نماید،  تصرف  و  دخل 
متفاوتی پردازش می کند. به همین دلیل است 
گوناگون،  افراد  در  یکسان  رخدادهای  که 
برداشت های مختلفی  و  متفاوت  حالت های 
شکل  از  پس  نیز  کودکان  می سازد.  ایجاد 
گرفتن نظام ذهنیشان، به هیجاناتی که تجربه 

می کنند معناهای متفاوتی می بخشند.
و  تعلیم  فرآیندهای  پیچیده ترین  از  یکی 
است.  هیجانات  مدیریت  آموزش  تربیت، 
مدیریت هیجان شیوه ای برای ایجاد بهترین 
نتیجه با کمترین هزینه و آسیب است. شاید 
این تصور را داشته باشیم که کمترین هزینه 
اما  احساس هایمان،  از  نشدن  اذیت  یعنی 
مدیریت هیجان به ما می گوید فرار کردن از 
یک احساس انرژی بیشتری مصرف می کند 
و آسیبی ماندگارتر ایجاد می نماید. مثال فریاد 
خشم  هیجان  از  کردن  فرار  برای  که  زدنی 
اتفاق می افتد، در درازمدت مولد آسیب های 

بیشتری است.
بسیاری از مربیان مهارت های زندگی، نخستین 
تشخیص  را  هیجانات  مدیریت  راه  در  گام 
آن  از سرکوب  و خودداری  هیجان  صحیح 
می دانند. گویی تنها با شناخت احساس، راه 
در  هموار شده و جعبه ی سیاه حل مسئله، 

یکی  دیگر  سوی  از  می گیرد.  قرار  دسترس 
از جنبه های مهم مدیریت صحیح هیجانات، 
عامیانه تر،  تعبیر  به  یا  اجتماعی  یادگیری 

الگوگیری است.
به مثال مریم توجه کنید: مریم کودکی 8 ساله 
است که به خاطر تغییر شغل پدرش، امسال 
در شهری جدید به مدرسه می رود. مریم در 
معرض چه هیجاناتی است؟ این رویداد چه 
باعث  آنچه  است؟  گذاشته  او  بر  تاثیریاتی 
رنج مریم و خودداری او از رفتن به مدرسه 
او چقدر  می شود، دقیقا چه هیجانی است؟ 
نسبت به حاالت خود آگاهی دارد؟ از طرفی 
پدر مریم به محض اینکه متوجه بهانه گیری 
مریم و غرغرهای صبحگاهی حین آماده شدن 
برای رفتن به مدرسه می شود، با صدای بلند 
با او حرف می زند و احساس او را با جمالتی 
مثل: »چیزی که نشده، زشته، خجالت بکش! 
بلند شو و خودت را لوس نکن. زندگی یک 
باش.«  قوی  بجنگی!  باید  تو  و  است  جنگ 

پاسخ می دهد.
راه حل دوم مسئله مریم می تواند این باشد 
که قرار است ویژگی های مثبت شرایط جدید 
پررنگ شود تا فضایی شاد تولید گردد. در این 
با همدلی، اجازه می دهد که مریم  فضا پدر 
غم و دلتنگی را تجربه کند و او را تشویق 
می کند که احساسات خود را نامگذاری کرده 
و آن ها را بیان کند)مثال بگوید  االن غمگینم( 
در حالی که همزمان به او کمک می نماید که 

لباس هایش را پوشیده و به مدرسه برود.
این دو برخورد دو الگوی متفاوت هیجانی را 

در مریم ایجاد می کند. در برخورد اول ممکن 
که  بگیرد  شکل  چنین  مریم  ذهن  در  است 
غم، احساس خوبی نیست و عالمت وجود 
یک نقص است و یکی از نشانه های ضعف. 
باید فورا آن را حذف کرده و یا تبدیل به یک 
احساس پذیرفته شده تری مثل شادی یا حتی 
خشم نمود. حتما همه ی ما کسانی را دیده 
از فوت عزیزانشان هنوز  ایم که سالها پس 
این ها  بیایند.  کنار  خود  غم  با  اند  نتوانسته 
الگوهای  معرض  در  که  هستند  مریم هایی 
صحیح نبوده اند. این، حاصل فرار از تجربه ی 
دردناک اما گذرای غم است. در حالی که در 
حالت دوم این تعبیر در ذهن کودک احتماال 
به میزان کمتری ایجاد می شود و احساساتش 
را کمتر دستکاری کرده و جهت گیری ذهنی 

مثبت تری به آن احساس پیدا می کند.
اشاره شد رفتارهای  نهایت همانطور که  در 
گونه ای  -که  کوچک  ظاهر  به  و  روزانه 

ی  ریشه  ماست-  فرهنگی  عادت های  از 
بسیاری از مسائل و مشکالت کنونی جسمی 
و روانی ما است. هم اکنون از خود بپرسیم 
چه احساسی دارم؟ و از اینکه این احساس 
را تجربه می کنم، چه احساسی دارم؟ آیا مثال 
از غمگین بودن احساس عصبانیت هم می 
کنم؟ احساس های من منجر به چه رفتارهایی 
می شود؟ گریه می کنم، مراقبه انجام می دهم 
و یا فریاد می کشم؟ آیا رفتار انتخاب شده  به 
مدیریت صحیح هیجاناتم منجر می شود یا 
صرفا برای فرار از احساسم است و جنبه ی 

آرامبخش موقت دارد؟
نیست.  دیر  آموزی  مهارت  برای  هیچوقت 
پرورش  مهارت تر  با  کودکان  موثر،  والدین 
مدیریت  مهارت های  یادگیری  می دهند. 
هیجانات باعث می شود الگوهای مناسب تری 
برای فرزندمان باشیم که این راه فرزندپروری 
موثر را هموار می کند. از هم اکنون آغاز کنیم.

سمیرا مرادی/ کارشناس ارشد مشاوره

مهارت های مدیریت هیجانات
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وارد  مرداد،  روز  آخرین  صبح   10 ساعت 
هایی  کالس  از  خواستم  می  شدم؛  مدرسه 
که در تابستان برگزار شده بود، گزارش تهیه 
کنم. کالس سفالگری، آشپزی آسان، از قصه 

تا نمایش، از قصه تا نقاشی.
ابتدا به کالس سفالگری رفتم ؛ بچه ها با شور و 
نشاط ، مشغول درست کردن چیزهایی با گل 
بودند. به سراغ »آیناز« رفتم. او در حال درست 
کردن شیرینی بود. »ستایش« رو به روی آیناز 
درست  »تو چی  پرسیدم:  او  از  بود.  نشسته 
می کنی؟« او در حالی که لبخند می زد، گفت: 
»می خواهم درخت درست کنم«. »نوازش« 
در حال درست کردن یک کارت دعوت بود. 
»فاطمه کیا« هم کفش درست می کرد. بچه 
با گل  ها در کالس سفال در طول تابستان 
پای  برفی،  آدم  خانه،  شیرینی،  سفالگری، 
چیزهای  و  درست  سبد  میوه،  ظرف  اردک، 

دیگری درست کرده بودند. 
تا  قصه  »از  کالس  در  بچه ها  سراغ  به  بعد، 
نمایش« رفتم. بچه ها چند گروه شده بودند و 
هر گروه، نمایشی را که در طول کالس تمرین 
بود.  زیبا  نمایش ها  کردند.  اجرا  بودند،  کرده 
نمایش »کبوتر و مورچه«، نمایش »حسنی« 
و نمایش »نازگلی یه گنجشک کاکلی«. بعد 

از اجرای نمایش، سرودی زیبا برای بچه ها 
پخش شد. 

به سراغ کالس »از قصه تا نقاشی« رفتم. در 
این کالس، هر جلسه خانم مربی، قصه ای می 
آن قصه  برای  نقاشی  بچه ها یک  و  خواندند 
می کشیدند. در جلسه ی آخر که من حضور 
را  مکانی  که  مربی سرودی گذاشت  داشتم، 
رسید،  نیمه  به  که  سرود  کرد.  می  توصیف 
مربی آن را قطع کرد تا بچه ها در ذهن خود 
مکانی را که در این سرود بیان می شد، تصور 
کنند و نقاشی آن را بکشند. مثاًل »نوازش« 
تصویر خانه ی مادربزرگش را کشید، ستایش و 
آیناز، یک جنگل و رومینا هم یک باغ وحش 

نقاشی کرد.
به کالس آخر، یعنی آشپزی آسان هم رفتم. آن 
روز قرار بود بچه ها هر کدام، یکی از غذاهایی 
بودند،  یاد گرفته  یازده جلسه  این  در  را که 
انتخاب کنند، موادش را از منزل بیاوردند و 
در کالس، به همراه بچه ها درست کنند. در 
پایان آن جلسه، نمایشگاه غذا برپا شد. مربیان 
و مادران، همه با شور و اشتیاق، حاضر شدند. 
غذای بچه ها را مزه کردند و در میان شور و 
هیاهو و پس از تشویق شدن همه ی بچه ها، 

نمایشگاه به پایان رسید.

پاییز و هوا آفتابی بود. برای اردو به  اوایل 
گلستان شهدا رفتیم. قبل از رفتن برگه ای 
سربندهای  گرفتیم.  سربند  و  چفیه  شعر، 
یکدیگر را بستیم . هر یک مانند رزمنده ها 
شدیم و قرار شد از آن پس به جای گفتن 

»بله«، »یا زهرا« بگوییم. 
به همراه خانم بابایی که فرمانده ی ما بودند، 
به نمایشگاه کوچکی که وسایل باقی مانده 
از جبهه و جنگ در آنجا بود رفتیم؛ وسایلی 
ماسک  آهنی،  کاله  سربند،  قمقمه،  مانند: 

شیمیایی، تفنگ، پالک و چیزهای دیگر.

راهروی کوچکی بود؛ از آن به داخل سنگر 
رفتیم. در آن سنگر جانماز و جعبه ی مهمات 
بود. مثل روزهای جنگ صدای انفجار بمب 
و خمپاره، تیراندازی و پیام های پی در پی 
رزمندگان از طریق بی سیم شنیده می شد. 
در مسیر راهرو، عکس کسانی را که تازه به 
اسالم، ایمان آورده بودند دیدیم. پس از آن 

خانمی برایمان مداحی کردند.
همه ی چراغ ها خاموش شد. فیلمی درباره 
ی شهید »مهرداد عزیز اللهی« پخش کردند. 
رزمندگان  پیام  رگبارگلوله،  صدای  دوباره 

و آژیر قرمز شنیده می شد. در همان حال 
دودی بی ضرر، به نشان بمب شیمیایی در 
از  با همان حس و حال،  پراکنده شد.  هوا 
سالن خارج شدیم و بر سر مزار »شهید عزیز 
اللهی« رفتیم. آنجا نقشه ی گنجی را تحویل 
زیر   « بود  نوشته شده  آن  که روی  گرفتیم 

درخت کاج تنها ... «
ی  درباره  بابایی،  فرمانده  جلوتر،  کمی 
رسیدن  شهادت  به  چگونگی  و  زندگینامه 
»شهیده زینب کمایی« برایمان صحبت کردند. 
ما همچنان به دنبال یافتن گنج بودیم؛ رفته 

رفته درخت کاج تنها را پیدا کردیم و در زیر 
آن درخت، مزار »شهیده زینب کمایی« را، 

گنج خود را یافتیم و مسرور بودیم. 
دل ها  ی  فرمانده  مزار  سر  بر  جا  آن  از 
»سردار شهید حسین خرازی« رفتیم. مدال 
های خود را که تصویر ایشان بر روی آن ها 
نقش بسته بود، بر گردن آویختیم. سپس به 
زیارت قبور شهدای دیگر رفتیم؛ تا چشم 
شهید،گلستانی  و  بود  شهید  کرد  می  کار 
 « بودند و هر یک  فرمانده  از شهدا. همه 

فرمانده ی دل ها « ...

تابستان در دبستان
گزارش کالس های تابستانه

هدی امینی/ کالس چهارم

فرمانده ی دل ها
گزارش اردوی بسیج
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ای ایران زیبایم، تو را با همه ی زیبایی هایت 
دوست دارم. تو را با رود جیحونت، با زنده 
رودت و با تمام سر سبزی ها و کویرهایت 

دوست دارم.
بر  آمدم و  کنار پل خواجو  پاییزی  بامدادی 
رود  این  وقتی خشکی  نشستم،  آن  سکوی 
را دیدم، اشک در چشم هایم حلقه بست؛ که 
چرا این رود زیبا به این شکل در آمده است؟ 
چرا از لذت بردن از طراوت این رود محروم 

شدیم؟!
دست به دعا بر می دارم و از »او« می خواهم 
آنقدر باران ببارد که این رود پر از آب شود. 
به سمت خاور رود نگاه کردم و دسته ای از 
پرندگان تیز بال را دیدم که پرواز می کردند. 
انگار آن ها هم این رود خالی را دوست نداشتند. 
خواهم  می  خدا  از  روز  هر  بردباری  با  من 

رودهایی که این چنین مرده اند را زنده کند.

به  و  آمدیم  مدرسه  به  وقتی  آذر   31 روز 
پارچه ای  نوارهای  معلممان  رفتیم،  کالس 
سفید رنگی به ما دادند که ما به گردنمان 
بیاندازیم و یک دستمان را از داخل آن رد 
این حالت می گفتند  به  کنیم؛ قدیمی ها 

»دستش وبال گردنش شده«.
کالس های  در  هم  دوستانم  از  تعدادی 
سر  بر  و  بودند  بسته  را  چشمانشان  دیگر 
همین  با  بود  قرار  بودند.  نشسته  کالس 
بود  عجیب  برایم  بگیریم.  یاد  درس  شکل 
که چطور می شود به این شکل چیزی یاد 

گرفت.
زیبا  توانستم  نمی  نوشتن  موقع  اول  زنگ 
آن  میخواست  دلم  دوم  زنگ  بنویسیم، 
و  باز کنم  دور گردنم  از  را  ای  پارچه  نوار 
حس بدی داشتم. بچه های آن کالس هم 
زنگ  یک  بودند،  بسته  را  چشمانشان  که 

عجیب را گذرانده بودند.
باالخره زنگ خورد و وقتی به حیاط آمدیم 
یک ویلچر که داخلش پر از بادکنک بود را 
دیدیم و باعث تعجبمان شد. به صف شدیم 
و از صحبت های سر صف متوجه شدیم که 
معلول  جهانی  روز  برای  برنامه ایی  مدرسه 

دارد. بعد خبرنگاران با ما مصاحبه کردند.
نشسته  ویلچر  روی  که  مجیدی  خانم 
ایشان  کرد؛  صحبت  برایمان  هم  بود 
کلینیک  یک  و  داشتند  لیسانس  فوق 
بودند. همچنین  کرده  تاسیس  روانشناسی 
هم  او  که  محدثه  نام  به  نوجوانی  دختر 
روی ویلچر می نشست اما قهرمان رشته ی 
هایش  توانمدی  از  برایمان  بود  »بوچیا« 
»معلولین  می گفت:  محدثه  کرد.  صحبت 
از روی ترحم و  ندارند که دیگران  دوست 
دلسوزی به آن ها کمک کنند و از این که 
در جمع ما بود، احساس شادی می کرد«. 
یمان  مدرسه  به  محدثه  که  این  از  هم  ما 
از  برنامه  آخر  بودیم.  خوشحال  بود  آمده 
مهمان ها  به  یادبود  رسم  به  مدرسه  طرف 

هدایایی تقدیم کردیم.
اعضای  از  یکی  اگر  که  فهمیدم  امروز  من 
بدن خودم را از دست بدهم باز هم می توانم 
کارهای مهمی انجام دهم، مثل محدثه که 
توانسته بود قهرمان یک رشته ورزشی باشد. 
خدا  هم  با  همگی  روز  آن  برنامه  پایان  در 
را به خاطر داشتن بدنی سالم »این نعمت 

بزرگ« شکر کردیم.

رودهایی که این چنین مرده اند!
الینا بشیری /کالس چهارم

قهرمان واقعی
گزارش دانش آموزی زنگ همدلی مرسور

بشری آمهدی /کالس چهارم

مرتو با طعم فلوراید 
گزارش اردوی اصفهانگردی

ریحانه بشیری/ کالس سوم
بود.  شنبه  سه  روز 

سالمتی  برای  روز،  آن 
دندان هایمان از ماده ای به نام فلوراید 

استفاده کردیم. مزه ی دهانم تلخ شده بود. اتفاقا 
قرار بود همان روز برای اردو به ایستگاه مترو یا همان 

قطار شهری برویم. همه سوار مینی بوس شدیم و پس از نیم 
ساعت به »ایستگاه تختی« رسیدیم. آن قسمت از خیابان با 
جاهای دورتر فرق داشت. وسط خیابان به جای درخت های 

بلند، چند گلدان بزرگ گذاشته بودند.

بعد از پایین رفتن از پله ها، ابتدا صف بستیم؛ سپس آقای 
مهندس فرزین آمدند و در حالی که از پله های برقی پایین 
می آمدیم به ما گفتند: »مراقب باشید که پایتان را روی خط 
زرد رنگ کنار مسیر قطار نگذارید؛ زیرا اگر درون جایگاه ریل 
بیفتید، مستقیم به باغ رضوان می روید.« ایشان همچنین 
گفتند: »هر وقت حالمان بد شد و یا سؤالی داشتیم، فقط 
درخواست  غریبه ای  ازهیچ  و  بگوییم  مترو  مسئولین  به 
کمک نکنیم.« بعد از صحبت های مهندس فرزین، به داخل 
واگن های قطار رفتیم. تونل از زیر خیابان می گذشت. شاید 

همین مترو ریشه ی درخت های قدیمی را خورده بود.

باالی درب ورودی، نقشه ی راه بود. چراغ ایستگاه هایی که ما 
به آن ها نرسیده بودیم سبز رنگ، از آن ها گذشته بودیم، قرمز و 

ایستگاه 
قرمز  بعدی 

بود.  زن  چشمک 
دکمه ی  واگن  در  همچنین 

و  خطر  مواقع  در  که  بود  رنگی  قرمز 
را  آن  می توانستیم  مشکوک،  موارد  دیدن  یا 

فشار دهیم و با راهبر صحبت کنیم. ما آموختیم که در 
اصفهان، قطار مترو 5 واگن و هر واگن 200 نفر ظرفیت دارد. 
واگن های اول و آخر مخصوص خانم ها است؛ اما در واگن های 
دیگر، هم آقایان و هم خانم ها می توانند سوار شوند. مترو با 
انرژی برق کار می کند و برای جابه جایی مسافران داخل شهر 

استفاده می شود.

بعد از برگشتن به مدرسه از این که با فرهنگ استفاده از مترو 
آشنا شدم، راضی بودم اما هنوز دهانم مزه ی فلوراید می داد. 
در اینجا می خواهم از مسئولین مدرسه تشکر کنم که چنین 

اردوی مفیدی را برای ما در نظر گرفتند.

از دانش آموزان خواسته شد با کلمات جیحون، بامداد، تیز بال، بردباری و خاور از درس 
»آرش کمانگیر « فصل چهارم، کتاب فارسی چهارم متنی احساسی بنویسند.

تاثیرات آموزشی این تمرین:
- تکرار تعدادی از کلمات دارای ارزش امالیی برای دانش آموزان

- تقویت مهارت متن نویسی و بند نویسی
- تقویت مهارت بیان احساس و رشد خالقیت در آفرینش های ادبی
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تشنه می مانیم
اگه یک روز صبح بلند بشوم و ببینم آب نیست، آن وقت...

بهار ماه 1395 /سال دوم/ شماره پنجم w w w . m a s r o o r . s c h . i r
صاحب امتیاز: موسسه ی آموزشی غیردولتی مهر و 

دانایی مسرور
مدیر مسئول: احسان فقیه

سردبیر: سمانه نیسانی

نسیمی،  ثنا   ، زادهوش  ریحانه  کیوانی،  هستی  آموزی:  دانش  تحریریه  شورای 
تیموری،  یکتا  فاطمه شهریوی،  پارمیدا صادقی،  فقیه نسب،  بشیری، زهرا  ریحانه 
دبستان  دبستانی  پیش  گروه  و  دوم  پایه  آموزان  دانش  از  تشکر  با  آمهدی،  بشرا 

دخترانه غیردولتی مسرور.

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

قصه گویی خالق یکی از شیوه های قصه گویی است که در آن 
مربی به همراه بچه ها به ساختن یک قصه می پردازد. در این 
روش، مربی بدون هیچ پیش زمینه ی ذهنی قصه را با گفتن جمله 
ای مثل »یکی بود یکی نبود یک روز یک خرگوش کوچولویی 
داشت توی جنگل می رفت که یک دفعه دید...« شروع کرده، 
آنگاه هر کدام نوآموزان با گفتن جمله ای، ماجرای قصه را پیش 

می برند. 
نقش مربی در هدایت قصه خیلی مهم است. او باید دقت الزم را 
داشته باشد که بچه های از موضوع قصه خارج نشوند. اگر یکی 
از بچه ها با گفتن جمله ای، قصه را از مسیر اصلی خارج کرد او 
دوباره با دخالت قصه را جهت می دهد. این دخالت صرفا با بیان 
بعضی کلمات ربط و یا با کمک حاالت چهره صورت می پذیرد.
این شیوه قصه گویی تاثیر به  سزایی در خالقیت کالمی بچه 
ها، بیان تخیالت و تصورات ذهنی کودکان، باال بردن اعتماد به 
نفس در ابراز نظر و به کارگیری کودک به عنوان اجزای فعال در 

قصه گویی دارد.

روزی روزگاری توی یه جنگل خرگوشی زندگی می کرد...
مطهره: یه دفعه آقا خرگوشه دید بچه اش روی زمین افتاده!

زهرا فروغی: آقا خرگوشه بچه اش رو برد دکتر...
حنانه: آقای دکتر گفت: »امروز نباید بری مدرسه چون پاهات 
بزرگ ترها  توی حیاط و کالس،  بری  اگه  و  درد می کنه 

می دوند و می خورند به تو و بیشتر پاهات درد می گیره!«
مهدیس: بچه خرگوشه گفت به آقای دکتر: »نه، نمی تونم 
مدرسه نََرم و من همیشه باید بَرم مدرسه!« آقای دکتر گفت: 

»نه عزیزم! تو با این پادردت نمی تونی بری.«
هانیه: خرگوش کوچولو گفت: »بابا، رفتیم خونه به مامان جان 
بگو که آقای دکتر چی گفت. اگه قبول کرد که باشه، من 
نمی رم مدرسه. اگه قبول نکرد، من می رم مدرسه!« خرگوِش 
بابا به مامان خرگوشه گفت: »هر چی آقا دکتر می گه باید 

گوش کرد و خرگوش اون روز به مدرسه نرفت.«
برای  شد  تنگ  دلش  خیلی  کوچولو  خرگوش  پرنیان: 

مدرسه و بچه ها!
محدثه: و به مامانش گفت: »زنگ بزن به دوستم!«

بهارذوق: مامان زنگ زد به دوستش. چند روز بود که 
همدیگه را ندیده بودند. گفت: »من دوست داشتم بیام 

مدرسه و چون پاهام درد می کرد، نتونستم بیام مدرسه!«
آیناز: دوستش گفت: »اشکالی نداره، ما هم دلمون برای 

تو تنگ شده!«
الینا: خرگوش گفت: »من هم دلم برای تو تنگ شده! من 

فردا پاهام که بهتر شد، میام مدرسه...
شده،  تنگ  هم  دیگه  بچه های  برای  دلم  ...من  نازنین: 
می خواهم به خانم معلم سالم کنم و دلم می خواهد بیام با 

شما بازی کنم.« و با دوستش خداحافظی کرد.
بهاره جوهری: فردای اون روز تصمیم گرفت بره مدرسه

وانیا: توی رفت مدرسه و با دوستش از اتفاقی که افتاده بود، 
گفت و دوستش خوشحال شد که خرگوش به مدرسه آمده.
نیایش: و بقیهی دوستانش گفتند: »دلمون برای تو تنگ 

شده بود.«
پریا: بعد هم رفتند و با هم بازی کردند.

خرگوش پاشکسته

میمون و دوستانش
یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود!

یه جنگل سرسبز و زیبا بود که توی اون یه عالمه حیوون 
با هم زندگی می کردند. یه روز صبح که باد سرد پاییزی 
البه الی درختای جنگل می پیچید، یه دفعه میمون کوچولوی 
قصه ی ما از خواب بیدار شد. دوید سمت جنگل و از 
شاخه های درخت ها تاب می خورد و می رفت که صدای 
مامانش رو شنید که می گفت: »میمون کوچولو، صبر کن! 
کجا داری میری؟ تو که هنوز صبحونه نخوردی.« میمون 

کوچولو گفت: »می خوام برم با دوستام بازی کنم.«
مطهره: بعد میمون کوچولو رفت پیش بچه عقاب

نوازش: و به خانم عقاب گفت: »اجازه می دین که بچه تون بیاد 
با من بازی کنه؟«

ملینا: ولی مامان بچه عقاب گفت: »نه، نمی تونم اجازه بدم چون 
بچه ی من خوابه!«

ستایش: میمون کوچولو تا دید بچه عقاب خوابه، ناراحت شد 
و رفت به سمت خونه.

آلما: همین جور که میمون کوچولو داشت میرفت سمت 
خونه، بچه عقاب از خواب بیدار شد و گفت: »مامان یه صدایی 
شنیدم، صدای کی بود؟!« مامانش گفت: »بچه میمون اومده بود 

تا باهات بازی کنه.« تا این رو شنید، خیلی خوشحال شد.

فرناز: بچه عقاب پرواز کرد و رفت به سمت بچه میمون و 
گفت: »میمون کوچولو! میمون کوچولو! صبر کن.«

هستی ضیائی: بچه عقاب همین طور که داشت می رفت پیش 
بچه میمون، دید خیلی تشنه اش شده.

عسل: وقتی رسید به بچه میمون، گفت: »من تشنمه! میای باهم 
بریم آب بخوریم؟«

رومینا: وقتی رسیدند کنار رودخونه، میمون کوچولو به بچه 
عقاب گفت: »خیلی آب نخور، چون که دلت درد می گیره.«

فاطمه: داشتند باهم بازی می کردن که میمون کوچولو گفت: 
»من گرسنمه! بریم یه چیزی بخوریم.

آیال: من از درخت میرم باال تا نارگیل بَِکنم.« اما وقتی داشت 
می اومد پایین، شاخه ی درخت شکست و محکم خورد زمین!

الیا: بچه میمون شروع کرد به گریه کردن و گفت: »آخ پام! وای 
مامان جون کجایی؟!«

سنا: بچه عقاب گفت: »گریه نکن! من االن میرم پیش مامانت!« 
اون رفت و همه چیز رو برای مامان بچه میمون تعریف کرد.

هستی راجی: مامان بچه میمون رفت پیشش و اون رو بغلش 
کرد و آوردش توی خونه و گفت: »استراحت کن تا حالت بهتر 

بشه.« صبح روز بعد، حال میمون کوچولو خوب شده بود.
آنیتا: بچه میمون تصمیم گرفت که به حرف مامانش گوش بده 
و قبل از اینکه بره و با دوستاش بازی کنه، صبحونه بخوره و 

بعد بره بازی کنه!
قصه ی ما به سر رسید، کالغه به خونه اش نرسید!

دختر مهربان
در پایان قصه گویی، داستان کامل شده برای بچه ها 
خوانده شد و آن ها این اسم برای قصه انتخاب کردند.

یکی بود، یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. 
یه مزرعه سرسبز و قشنگ بود با یه کلبه ی زیبا که یه دختر 
کوچولو مهربون مثل شما، با خانوادش توی اون زندگی 
می کرد. یه روز صبح وقتی دختر کوچولوی قصه ی ما از 

توی کلبه اومد بیرون، چشمش افتاد به:
ستایش: یه شکارچی که می خواست حیوونا رو شکار کنه.

فاطمه ثقفی: دختر کوچولو، چون نگران حیوونا بود. رفت که 

کمکشون کنه.
کیانا: تا می خواست کمک کنه، یه دفعه نزدیک بود یه تیر بهش 

بخوره! پس فرار کرد و رفت توی خونشون پیش باباش.
دالرام: به باباش گفت: بابا! بیا جلوی این شکارچی را بگیر! این 

می خواد به حیوونا تیر بزنن.
آروشا: باباش رفت پیش شکارچی و بهش گفت: »این چه 

کاریه که همش حیوونا را شکار می کنی؟«
شیما: شکار چی گفت: »ما دوست داریم شکارشون کنیم. مگه 

شما سلطان جنگلین؟!«
جنگل  سلطان  »من  گفت:  دختر  بابای  رجامند:  فاطمه 
نیستم ولی نمی خوام که شما حیوونا رو اذیت کنی. آخه 
دختر من حیوونا را دوست داره و اگه حیوونا را بکشی 

اون ناراحت میشه.«
زهرا عسگری: شکارچی از اون به بعد یواشکی می رفت 

حیوونا را شکار می کرد.
زهرا جمالیان: بابای دختر برای شکارچی ها با طناب تله 

درست کرد که اونا را گیر بندازه.
فاطمه زهرا: خرگوشای مهربون رفتن و با دندوناشون طناب ها 

را  جویدند و شکارچی ها را نجات دادند.
ویشکا: شکارچی ها آزاد شدند.

ستایش: چون که خرگوشا خیلی مهربون بودند.
فاطمه ثقفی: شکارچی ها وقتی که نجات پیدا کردند، فهمیدند 
که چقدر حیوونا مهربونند و تصمیم گرفتند با اونا مهربون باشند 

و دیگه اونا را شکار نکنند.

قصه گویی خالق
فریبا نیلچی - کارشناس علوم تربیتی
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مصاحبه با دانش آموزان پیش دبستانی 

 بچه های عزیز لطفا درک خودتان را از این کاریکاتور بنویسید و
 به دفتر مدرسه تحویل دهید. به بهترین توصیف جایزه ای ارزنده

اهدا می شود.

کاریکاتور: سمانه نیسانی

مسابقه درک کاریکاتور

صاحب امتیاز: دبستان غیردولتی، دخترانه مسرور
مدیر مسئول: احسان فقیه

سردبیر: سمانه نیسانی
گرد آوری مطالب: لیدا صالحی

آموزش روزنامه نگاری به دانش آموزان: افسانه زرگر

شورای تحریریه دانش آموزی : فاطمه امینی/هدی امینی/ دیانا 
حسن زاده/ ستایش شاه زمانی/ پارمیدا صادقی/ بشری آمهدی/ 
ریحانه بشیری/ الینا بشیری/ آیناز مسائلی/هستی شهریوری.با 
تشکر از دانش آموزان گروه پیش دبستانی و پایه ی اول و دوم 
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سؤال ها به صورت تکی از هر کودک پرسیده شد و 
هیچکدام در جریان صحبت دوستشان نبودند.

•  زهرا احمدی: برم از شهرهایی که آب هست، آب بیارم 
و بخورم و دستام رو بشورم.

•  حسنی کریم نژاد: دیگه آب نیست و از تشنگی می میریم.
•  پریناز میرلوحی: صبر می کنم!

•  سارینا قاسمی: باید به مادر بگم لیوان بده تا از رودخانه 
آب بیارم!

•  النا صادقی: چیکار کنم؟!
•  طهورا آقاجانی: باید برم شکایت کنم به اون آقاهایی که 

آب را قطع می کنند.
•  زهرا آژده: من میرم آب می َخرم.

•  آیدا عموزیدی: خوب از قبل یه بطری بزرگ آب کنیم. 
بعد هر وقت آب قطع شد از اون آب بخوریم و حموم کنیم 

و بقیه کارامونو بکنیم.
•  هستی یزدانی: باید که زنگ بزنیم به آقای لوله کش که 

بیاد شیر آب رو درست کنه.
•  فریناز زارعی: دست و صورتمون رو نمی تونیم بشوریم.

•  صبا شهامت: تشنه می مونم.
•  نازنین مبلغ: باید بریم ببینیم توی فاضالب آب هست؟ 

ببریم توی کارخونه تمیز کنیم و بریزیم توی شیر.
•  فاطمه کریم زاده: می تونیم بریم لب حوض دست و 

صورتمون رو بشوریم.
•  کیمیا هاشمی: باید حرومش نمی کردیم.

•  الینا بهرامی: باید به کارگرها بگیم درست کنند.
•  پرنیا میرلوحی :چیکار کنم؟

•  فاطمه حورا رستگار: می ریم زنگ می زنیم بیان درست 
کنند.

•  باران مالکی: کجا برم؟!
•  سنا ایمانی زاده: نمیتونم دست و صورتم رو بشورم.

•  نازنین زهرا فریزاده: چون بعضیا اومدن استفاده کردن و 
یادشون رفته آب رو ببندن.

•  زهرا ترابی: بعدش باید تحمل کنیم.
•  فاطمه بهنوش: می گیم یه آقایی بیاد درست کنه.

•  فاطمه مرادی: می تونیم بریم از رودخانه آب بیاریم.
•  مهدیس ذوق: نمی تونیم آب بخوریم.

•  بهار علیرضایی: آقاهه میاد درست می کنه.

•  فاطیما نصیری: به خدا می گیم بیاد پایین؛ می گیم 
خدایا به ما آب بده تا خوشحال بشیم.
•  زهرا سادات رجایی: باید صبر کنیم.

•  یگانه زیالب پور: یعنی یکی مثال آب را باز گذاشته و 
یادش رفته ببنده.

•  نگار دهقان: می رم دم حوض.
•  مبینا بهنام زاده: باید که بریم به همه بگیم آب را چرا باز 

گذاشتید؟! حاال دیگه آب نداریم.
•  نیوشا آرش: تشنه می مونم.

•  فاطمه سادات حسینی: هیچ کاری نمی کنم.
•  مهرناز علیخانی: پس چه جوری آب بخوریم؟!

•  فاطمه زهرا بستگانی: چکار کنم؟!
•  هلنا بیتی: باید به آقایی که آب می آورد بگم آب نیست!

•  بهار چایچی: باید بریم از لب دریا آب بیاریم.
•  پریا مداح الحسینی: می ریم توی خیابون همه جا رو 

می گردیم تا پیدا کنیم.
•  ستایش جیران: می گم وای آب نیست، چیکار کنم؟!

•  تلما محمدی: خوب حیوونا می میرند.
•  نگار زارعان: اگه از قبل بطری آب گرفته بودیم، می 

تونستیم دستامونو باهاش بشوریم.
•  پردیس ذوق: آب نمی تونیم بخوریم.

•  درسا اکبری: می گیم مامان چرا آب نیست؟ چرا آب 
قطعه؟!

•  آیناز افضل: چی می شه؟!
•  ستایش رجب زاده: بعدش می ریم ظرفا را بیرون می 

شوریم.
•  مبینا زنگ زر: یعنی اینکه آب قطع شده، اونوقت آب 

معدنی می خوریم.
•  آیدا افاضل: نمی تونیم دستامونو بشوریم.

•  دیانا کسرایی: آب قطع می شه و نمی تونیم آب بخوریم.
•  نیلوفر میر عابدینی: اگر جایی آب بود می ریم میاریم.

•  ترنم انصاری: تشنه می مونم، بعد وقتی آب نبود خدا 
برامون آب می فرسته.

•  پرنیا حیدری: می رم پدر و مادرمو بیدارشون می کنم 
و بهشون می گم.

•  آیدا جعفری : چه جوری دست و صورتمو بشورم؟
•  فاطمه یاس غاضری: می ریم از چاه آب میاریم!

 •  ضحی شریفی: صبر می کنم تا آب بیاد!
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