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روزهای زوج

اگر یک شغل داشتم

«زندگی سالم »

فرفره

اول فکر میکنم

آقای قناد

سالم ،من پویا هستم .دیروز تو مدرسه پاککنام نبود .توی دست
احســان ،یک پاککن بود .پاککن اش هیچ فرقی با پاککن من
نداشــت .با خودم فکر کردم اگر احسان میخواست پاککن
من را بردارد ،حتما اجازه میگرفت .برای همین چیزی نگفتم.
با خودم گفتم« :ممکنه احسان هم یک پاککن ،شبیه پاککن
من داشته باشه» وقتی به خانه برگشــتم ،خواهرم هستی گفت:
«ببخشید .دیروز که با هم
نقاشــی میکشیدیم من
اشتباهی پاک کن تو رو
توی جامدادیم گذاشتم
و بــردم مدرســه».
خیلی خوشحال بودم
از اینکه هم پاککنام
پیدا شــد و هم این
کــه حرفــی نزدم
که دوستم از من
دلخور شود.

من یک قناد هستم و شیرینی و کیکهای خوشمزه میپزم .من بلدم با آرد ،تخم مرغ ،شکر و.. .
چطوری یک کیک تولد یا کیکی به شکل هندوانه و انار ،درست کنم .از وسایل مورد نیاز در کار من میتوان
پیمانههایاندازهگیری ،ترازو ،همزن برقی ،فربزرگ شیرینیپزی ،یخچال و ...را نام برد.
من باید بهداشت و نظافت را رعایت کنم یعنی باید لباس و کاله مخصوص بپوشم و دستهایم را مرتب
بشویم.درکنارآنکارگاهقنادیوظروفیکهاستفادهمیکنمهمبایدتمیزباشد.تزیینکیکوشیرینی،
یکی از مهارتهای مهم در کار من است .در شغل من هم دقت باال اهمیت دارد و هم خالقیت و نوآوری.
برای یادگیری مهارتهای ضروری برای این شــغل میشود به دانشــگاه رفت یا این که در دورههای
مرجان ساعدی
		
مخصوص قنادی شرکت کرد.

تصویر سازی ها :سعید مرادی

ارسال نقاشی ،قصه،
خاطره ،عکس و.. .
۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶
۲۰۰۰۹۹۹

شعر

نقاشی دریا

۳

۱

دریا شبیه آسمون
بزرگه و خیلی قشنگ
توی دلش خونه دارن
ماهیهای رنگ و وارنگ

ماهی زرد عینکی
یه گوشه فکر بازیه
اره ماهی تو نجاریش
مشغول خونه سازیه

۴

۲

عروس دریایی داره
یه پیرهن نرم و سپید
خریده از صدف خانم
گوشوارههای مروارید

مثل یه نقاشی شده
دریا با بچه ماهیهاش
کشیده رنگای اونو
خدای مهربون ،براش

فاطمه غالمی

شهرقصه

سیاه ،نارنجی
عنکبوت سرش را داخل لیوان کرد و هورت کشید و گفت:

تا سه روز نتوانست چیزی بخورد چرا که حشرات میتوانستند تار سیاه او

بعد با یک تار بلند تاب خورد و آن سر اتاق رفت ،اما یک

بعد از سه روز کم کم تارش دوباره کمرنگ و سفید شد و توانست یک پشه تپل

مگس از آن جا میگذشت ،وووووییییز .تار سیاه را دید و

خورد و سرش را توی اولین لیوانی که دید ،کرد و هورت کشید.

را ببینند و این طوری به راحتی فرار میکردند.

«آخیش .چقدر تشنه بودم».

مپل شکار و شکمش را سیر کند .بعد از ناهار خیلی تشنهاش شد .تابی

دفعه یک چیز عجیب دید« .اهه! تارم چرا سیاه شد؟»

بعد با یک تار باال پرید اما دوباره یک چیز عجیب دید« .اهه.

پیچید .ووووویژژژژژ

چرا تارم نارنجی شد؟ این دیگه چی بود خوردم؟» مگس که از

عنکبوت یک تار دیگر ســاخت و باالی لیوان آویزان شد .توی لیوان را

آن جا رد میشد ریز ریز خندید و گفت« :این نوشابه نارنجی

دید« .اه چقدر ســیاهه؟ این دیگه چی بود که خوردم؟»

بود!» عنکبوت توی سر خودش زد و گفت« :واااای نه!»

مگس روی دیوار نشسته بود و دستهایش را به هم
میمالید .غشغش خندید و گفت« :نوشابه سیاه»

نویسنده :لیال باقیپور

عنکبوت گفت« :ای واااای! حاال چه کار کنم؟» و بعد هم

آثار شما

خبرنگار افتخاری

سرگرمی

دنیای نقاشی

جشن یلدا در مدرسه

جدول الفبا
دوستان خوبم این تصویرها شما را یاد چه شغلی میاندازد؟
نام  9تصویر را در جدول پیدا کنیــد( .راهنمایی؛ حروف کلمات از
راست به چپ یا از باال به پایین مرتب شدهاند).

سالمی به رنگ دانههای
ســرخ انار؛ به مناسبت

ملینا گلمکانی
 9ساله

شــب یلدا ما مراســمی

درکالس برگــزار کردیم.
معلــم مهربان مــا خانم

روحبخش از روزهای قبل
کالس را تزییــن یلدایی

کردند و در روز شنبه ۳۰

فاطمه زهرا
مالدار
 9ساله

آذر کالس را کامال آماده کردیم.

انــواع خوراکیها ازجمله هندوانــه ،انار ،آجیــل ،کیک اناری،

کوکوسبزی ،ساالد سبزیجات ،بیسکویت و شکالت و ...روی میز
چیدیم و با آدم برفی وکاردستی انار و هندوانه میز را تزیین کردیم.

دانش آموزان برای دوستان صمیمی خود کارت تبریک شب یلدا

درست کردند .نکته جالب ،دعوت مامان بزرگ دوستانم بود که به

صبا کلیدری
 9ساله

کالس آمدند و درکنارما بودند و از شب یلدا برای ما تعریف کردند.

گزارش ارسالی از دوست خوب فرفره؛
زهرا شیردل ،کالس سوم دبستان استقالل

دوســتان خوب فرفره ،دانش آموزان کالس ســوم مدرسه استقالل
نقاشیهای قشنگ شما هم به دست ما رسید .صبورا صفری ،فاطیما
احمدی ،پارمیس احمدی سیماب ،یکتا مدنی ،صهبا آیین ،عارفه وفادار
فاطمه خزایی ،مهدیه سجادی ،مارال بهرامیان وساجده نیکوفر

۴

از تمامی شما دوســتان خوبم برای ارسال نقاشــیهای یلدایی و
زیبایتان تشکر میکنیم ،امیدواریم نقاشیهای شما با موضوعات
دیگه به دست ما برسه تا همه اش رو چاپ کنیم.
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