
گزارش اردوی علمی تفریحی       
غار موزه وزیری-لواسان  

 

به قلم دانش آموزان   



تفریحی به -برای یک اردوی علمی 93/9/18صبح روز سه شنبه مورخ  9ساعت 

مسیر را پیش رفتیم و همین طور که در راه از جاذبه های  .سمت لواسان راه افتادیم

مختلف و متفاوت طبیعت لذت می بردیم  در قسمتی از مسیر با  کوه های خاصی 

روبه رو شدیم وخانم شفیعی توضیحاتی از کوه ها و صخره های موجود در آن 

طبق گفته های ایشان اگر از لحاظ زمین شناسی به آن ها نگاه  .قسمت به ما دادند

را که به طور منظم در کنارهم    "توف آبی"شود ،شکل خاصی  از سنگ ها به نام  

وقایع  آتش نشانی .،کوه ها و صخره ها را به وجود آورده بودند ، قابل مشاهده است

 .که سنگ هایش به جامانده بود و کوه هایی ساخته بود  با ویژگی های خاص

سپس در مسیر کنار رودی متوقف شدیم و طبق گفته های دبیر زمین شناسی 

،شروع به جمع آوری سنگ ها  کردیم و خیلی جالب بود که بعضی از بچه ها به آن 

طرف رود و بعضی کمی باالتر از تپه ای که مملو از سنگ های مختلفی بود  

 !!!(به علت کنجکاوی زیاد.)می رفتند

کلکسیون سنگ من هم مجموعه ای از همان سنگ های جمع آوری شده در 

 .آن جاست که برای ماندگاری بیشترشان آن  ها را طبقه بندی کردم

برخی الیه الیه بودنشان و برخی .این سنگ ها اکثراً سنگ های رسوبی هستند

 .متخلخل بودنشان  و تعدادی هم رنگ بودنشان نظر آدم را به خود جلب می کرد

 .در میان این سنگ ها ،سنگ توف هم در آن منطقه به وفور دیده می شد





قسمت بعدی اردو که جالب ترین و به نحوی عجیب ترین بخش اردو از نظر اکثر 

بچه ها بود ، غار موزه وزیری بود که از همان ابتدای ورود با مجسمه ها و صحنه های  

از مجسمه های رستم و انسان های بزرگ تاریخ گرفته تا  ... جالبی روبه رو شدیم

 !مجسمه ها و کارهای هنری خالقانه و مدرن

در اکثر این آثار هنری و جذاب ،دست های سبز و قرمز و نارنجی دیده می شد که  

طبق سؤاال هایی که بچه ها می پرسیدند و جوابی که آقای وزیری در انتهای بازدید از  

 .موزه دادند، زندگی را می فهمانند

ایشان بیان کردند که رنگ ها زندگی را نشان می دهند و دست ها هم همه کاره ی ما 

دست کمک و خواهش ،دست سالم و خوش آمد  ...در رفتار و حرکاتمان هستند

 !!!گویی و هررفتار و عکس العملی که در حاالت و زمان های مختلف ،فکرش را بکنیم

 

 ...و سخن آخر

این که همان طور که استاد وزیری به ماگفتند باید در زندگی  

 ....کاری کنیم که بماند

مهم باشیم و برای وطنمان از کارهای مهم فرو گذار نکنیم که 

 ...در یادها بمانیم

 .....به امید آن روزها و آن کارها                          













 با تشکر از دانش آموزان عزیز

شیدا آریان زاد برای تهیه گزارش    

 ومحدثه زنگانه برای جمع آوری عکس ها


