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Кел, балалар, оћылыћ!

Жаңалықтар,Хабарлар

Қайырымдылық жасалды
Алғашқы қоңырауАлғашқы қоңырауАлғашқы қоңырауАлғашқы қоңырауАлғашқы қоңырау

Арал ауданындағы З.Шүкіров атындағы
№20 Бөген орта мектебінің ұжымына

"Қайырымдылық  жасасаң, қайы-
рымын өзің көресің" деген халық
даналығындай, қайырымдылық -
халқымыздың ең ізгі қасиеттерінің бірі.
Жаңа 2016-2017 оқу жылында балаларды
орта біліммен толық қамту мақсатында
Қазақстан Республикасы Тәуелсіз-
дігінің 25 жылдығына орай Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 2016 жылғы 1-тамыздан
30-қыркүйекке  дейін "Бақытты бала-
лық шақ мекені" ұранымен  жариялаған
"Мектепке жол" акциясы ізгі ниет-
ті,жақсы іске жанашыр азаматтардың
қолдауымен білім беру ұйымдарында
өкізілуде. Аз қамтылған ,көп балалы
отбасынан шыққан оқушыларға
әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында
қалалық демалыс паркінде "Жанқожа
батыр бабамыз" қоғамдық қорының
және облыстық "Ақмешіт-Сырдария"
мешітінің демеушілігімен қала
мектептерінің 1-сыныпқа алғаш қадам
басқан 105 оқушысы мектеп сөмкесі
және оқу құралдарымен қамтылды.

Шара барысында қалалық ардагер-
лер кеңесінің төрағасы, "Жанқожа

батыр бабамыз" қорының мүшесі
А.Әбдібаев, қоғам қайраткері, қор
мүшесі С.Әбішов, қор мүшесі
М.Аралбаев және облыстық "Ақмешіт-
Сырдария" мешітінің наиб имамы
Б.Улжаев бүлдіршіндерге жылы
лебіздерін білдіріп,сыйлықтарын
табыстады.Алтын ұя мектебіне
сағыныш сезімі ұялап, жаңа оқу
жылына  жақсы көңіл-күй, жарқын
білмге құштарлығы артқан әрбір
баланың бойына қуаныш сыйлай білген
қайырымдылық қор мүшелеріне
қаладағы №187 М.Шоқай атындағы
қазақ орта мектебінің оқушылары
А.Төлепберген, Н.Пулатова, М.Сәбит-
қызы және "Аққу" би тобының
қатысушылары би билеп,ән шашумен
өз ризашылықтарын білдірді.
Жақсылық жасау-имандылықтың,
тәрбиеліктің, парасаттылықтың
айқын көрінісі. Осындай қайырым-
дылық акциялары өз жалғасын таба
береді деген сенімдеміз

Сәуле ЕГІЗБАЕВА,
№187 мектеп директорының

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Талайға Алтын ұям өріс болған,
Ауласы жас шәкіртке тегіс толған.
Алғашқы қоңыраудың
                                        сыңғырымен,
Кеудеде лүпілдейді періште арман.

Күлімдеп күн төккенде шуақ алдан,
Кішкентай жүректерде тұнады
                                                         арман.
Еркесі бір-бір үйдің құлақ түріп,
Қоңырау сыңғырына тұра қалған...

Артында балалықтың қалған ізі,
Бәрінің албырайды алма жүзі.
Алғашқы қоңырауды
                                     сыңғырлатқан,
Мезгілдің мизам шуақ-арма, күзі!

Өткіздім көп жылдарды... көп
                                                 күндерді,
Айтшы, сол арманыма жеттім бе,
                                                      енді?!
Алғашқы қоңыраудың үніменен,
Бала боп баяғыша кеткім келді...

Білімнің басқан алғаш баспалдағын,
Бәріңе айқара есік ашты арманың.
Келешек көшіне еріп,

осы жолда
Телегей теңіз болсын тасқан бағың!

Беліңді буып бекем шыққанда алыс,
Болашақ тұлпар болсын тіптен
                                                     шабыс.
Осылар деп білемін күні ертеңгі,
Маңдайы жарқыраған Мұхтар...
                                                   Қаныш...

Сүйкеген танауына жеңді жаңа,
Ашатын "Әліппені" енді ғана.
Сағынып ата-анасын кетті ме екен,
Топтағы боздап қоя берді бала...

Бір сәтке ала ма әсте бала тыным?!
Жыбырлақ ал мынаның қара, түрін.
Мазасыз досын бала жанындағы,
Жеңінен жұлқылайды ол ақырын.
Қимаған балалықтың тәтті елесін,
Әне, ұстаз әзер қосты сапқа досын.
Ол да ертең ақ желкенді арманының,
Айдында жүздіреді ақ кемесін.

Толыбай АБЫЛАЕВ,
Қазақстан Жазушылар

 одағының мүшесі.
Қызылорда қаласы.

Жүзден жүйрік,Жүзден жүйрік,Жүзден жүйрік,Жүзден жүйрік,Жүзден жүйрік,
мыңнан тұлпармыңнан тұлпармыңнан тұлпармыңнан тұлпармыңнан тұлпар

Баланың білімін тексеру мақса-
тында мектебімізде түрлі іс-шаралар
өткізіліп келеді. Соның бірі Шолпан
Зиядинова мен Мейрамкүл Ахметова-
ның ұйымдастыруымен 3-сыныптар
арасында "Жүзден жүйрік, мыңнан
тұлпар" сайысын өткізді. Сайыста
балалардың танымдық деңгейін көтеріп,
білімге деген қызығушылығын артты-
рып, білімге деген ой-өрісін, ойлау
қабілетін дамыту мақсат етілді.
Сайысқа сегіз оқушы қатысып
бақтарын  сынады.

Сайыс "Жедел жауап", "Қызықты
ұйқастар", "Мықты болсаң, тауып көр"
бөлімдерінен тұрды. Оқушылар
"Бәйтерек" және "Сұңқар" болып
бөлінді. Сайысқа директордың бас-
тауыш сыныптар жөніндегі орынбасары
Ақмарал Сәрсенова, бастауыш пән

бірлестігінің жетекшісі Гүлмира
Жүсіпбекова мен бастауыш сынып
мұғалімі Светлана Құрманалиева
әділқазылық етті.

Нәтижесінде І-орынды 3 "А" сынып
оқушысы Мұхаммед Пірімжан, 3 "Б"
сынып оқушысы Зухра Өмірзақ, 3 "Г"
сынып оқушысы Абай Ерболат, 3 "Ж"
сынып оқушысы Әсел Едігеева алса, ІІ
орынды 3 "Ә" сынып оқушысы Нұр-
асыл Шахмардан, 3 "В" сынып оқушысы
Дінмұхаммед Мұратбек, 3 "Д" сынып
оқушысы Ақерке Алиакбар және 3 "Е"
сынып оқушысы Жасұлан Серікбай
қанжығасына байлады. Оқушыларға
алғыс хаттар тапсырылды.

М. АЛПАМЫСҚЫЗЫ,
№11 орта мектептің бастауыш

сынып мұғалімі.

Менің аппақ қояным
Бір күні далада ойнап жүрсем бір

қоянға көзім түсті. Барып қарасам ол
тоңып, балалардан қорқып тұр екен.
Үйге әкеліп бағып, қолға үйреттім.
Маған тез бауыр басты.

Мен оны жайлауда тұратын атам
мен әжемнің үйіне апарып тастадым.

Демалысқа шыққан күндері қыдырып
барып қайтамын. Жақында балалапты
деп естідім. Жазғы демалысқа шықсам,
барып көремін.

Инабат САҒЫНДЫҚОВА,
№11 мектептің 3-сынып оқушысы.

Менің сүйікті пәнімМенің сүйікті пәнімМенің сүйікті пәнімМенің сүйікті пәнімМенің сүйікті пәнім

Әр оқушының өзі сүйіп оқитын пәні
болады. Менің де сүйіп оқитын пәнім -

әдебиеттік оқу пәні. Онда түрлі ұлттың
а қ ы н - ж а з у ш ы л а р ы н ы ң
туындыларымен оқып танысамыз. Бұл
пәнді сүйіп оқуыма алғашқы ұстазым
Алтын Сақтағанованың еңбегі зор.

Ұстазымыз сонымен бірге түрлі
көрнекіліктер мен ойын арқылы біздің
білімімізді шыңдап келеді. Сабақта
ғаламторға кіріп, әр ұлттың ақын-
жазушыларының өмірінен қызықты
сәттерін көрсетеді. Маған әдебиеттік
оқу пәні сонысымен ұнайды. Өскенде
Алтын апайдың жолын қуған ұстаз
болғым келеді.

Нұргүл ОРАЗБАЙ,
С. Сейфуллин атындағы

№4 мектептің
  5-сынып оқушысы.

Әдепті бала
Мен әдепті баламын,
Жұмсағанда барамын.
Анашымды ренжітпей,
Айтқан тілді аламын.

Күнде "бестік" аламын,
Жұлдыз болып жанамын.
Қуанту үшін анамды
Тағы не істей аламын?..

Аяулым ОРЫНБАСАРОВА.
№216 мектептің

3-сынып оқушысы.
Қазалы ауданы.
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Суретті салған №4 мектептің
5-сынып оқушысы

Әлімжан СҰЛТАНОВ.

Бір мектептен хат

Қызда бар,
Ұлда жоқ,
Қалада бар,
Далада жоқ. (Қ әрпі)

Балжанда бар,
Айжанда жоқ.
Балнұрда бар,
Айнұрда жоқ. (Б әрпі)

Айгүлде бар,
Нұргүлде жоқ.
Айшада бар,
Нұрайда жоқ. (А әрпі)

Ұлжанда бар,

Айжанда жоқ.
Ұлмекенде бар,
Жанарда жоқ. (Ұ әрпі)

Раушанда бар,
Алмада жоқ.
Розада бар,
Әйгерімде жоқ. (Р әрпі)

Сәрсенде бар,
Бақытта жоқ.
Сапаркүлде бар,
Айманкүлде бар. (С әрпі)

Аяулым БЕГАЛЫ,
3-сынып оқушысы.

Қала аттарыҚала аттарыҚала аттарыҚала аттарыҚала аттары
Шымкентте бар,
Алматыда жоқ.
Шиеліде бар,
Жалағашта жоқ. (Ш әрпі)

Жезқазғанда бар,
Қарағандыда жоқ.
Жаңақалада бар,
Арқалықта жоқ. (Ж әрпі)

Қызылордада бар,

Жаңақорғанда жоқ.
Қазалыда бар,
Аралда жоқ. (Қ әрпі)

Астанада бар,
Байқоңырда жоқ.
Алматыда бар,
Қандыағашта жоқ. (А әрпі)

Аянат ТӨРЕҒАЛИ,
3-сынып оқушысы.

№253 мектеп

№56 мектеп.2-сынып

Күшігім
Күшігім менің, күшігім,
Ұнамай ма, үйшігің.
Соңымнан қалмай ересің,
Айтқаныма көнесің.
Күшігім менің, күшігім,
Әдемісін-ай түсінің.

Ермұхаммед ШАМСУДИН.

АқмаралАқмаралАқмаралАқмаралАқмарал
апайғаапайғаапайғаапайғаапайға

Әліппені үйреттіңіз,
Ән салдырып, билеттіңіз.
Қолымыздан жетектеп,
Алға қарай сүйреттіңіз.
Ата-анамыз үйде қалған,
Сіз шықтыңыз күліп алдан.
Үмітіңіз естен кетпес,
Сіздей ұстаз бізге арман.

 Көркем НӘЛІБАЙ.
Жаңақорған ауданы.

КүзКүзКүзКүзКүз
Күздің  күні,
Сарғайып жапырақтар.
Жылы жаққа кетеді,
Ұщқан құстар.

Нұрәли ЖАМАЛДИН.

Суретті салған №4 мектептің
5-сынып оқушысы

Ермек ЖАМАЛАДИН.

Суретті салған №4 мектептің
4-сынып оқушысы

Элиза СЕРІК.

Суретті салған №167 мектептің
6-сынып оқушысы

Біржан МАМБЕТӘЛІҰЛЫ.
Жаңақорған  ауданы.

Суретті салған
№167 мектептің
5-сынып оқушысы

Аруан ҮСЕНБЕКҰЛЫ.
Жаңақорған  ауданы.
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Көктем

Оқушылар  шығармалары

Көктем келді күлімдеп,
Нұрын шашып.
Аспанда құстар ұшып жүр,
Әнін салып.

Ағаш бүршік жарады,
Гүлдер жайнап.
Күн күлімдеп қарады,
Бозторғайлар сайрап.

Ұстазыма
Еңбектенді біз үшін,
Бар білгенін тоқытып.
"А" әрпінен басталған,
"Әліппені" оқытып.

Денсаулық
Жаны саудың тәні сау,
Жеміс-жидек көп жесе.
Сол болады ауырмау,
Ылғи таза боп жүрсе.

Астана
Ажары айдай Астанам,
Өс, өркенде жас қалам.
Ерке Есілі ағады,
Аймалайды самалы.

Мен мектепкеМен мектепкеМен мектепкеМен мектепкеМен мектепке
барамынбарамынбарамынбарамынбарамын

Азанда ерте тұрамын,
Беті-қолды жуамын.
Тамағымды ішіп ап,
Мектебіме барамын.

ҚазақстанҚазақстанҚазақстанҚазақстанҚазақстан
Тауларыммен, төбелермен,
Теңіз, өзен, көліммен.
Мақтанамын мен әрқашан,
Осындай еліммен.

Мен суретшіМен суретшіМен суретшіМен суретшіМен суретші
боламынболамынболамынболамынболамын

Мен суретші боламын,
Жердің жүзін саламын.
Ақ парақты бір тынбай,
Айшықтайды қаламым.

СанамақСанамақСанамақСанамақСанамақ
Бір дегенім - білім,
Білімді болшы күнім.
Екі дегенім - еңбек,
Жалқауланба сен тек.

Үш дегенім - үміт,
Мақсатыңа тез жет.
Төрт дегенім - тазалық,
Мықты болсын денсаулық.

Бес дегенім - батырлық,
Жүре бер сен батыр боп.
Алты дегенім - ақкөңіл,
Жақсы істі жасай біл.

Жеті дегенім - жеңіс,
Саған оңай келмес.
Сегіз дегенім - сыпайылық,
Болмасын еш анайлық.

Тоғыз дегенім - тапқырлық,
Ақылдылық, сәттілік.
Он дегенім - Отан,
Отаныңмен мақтан.

БайрақБайрақБайрақБайрақБайрақ
Күн, қыран, ою-өрнек бейнеленген,
Биікте көк байрағым желбіреген.
Шарықтай бер әрқашан биіктерде,
Туым менің ешқашан төмендеме.

ШағалаШағалаШағалаШағалаШағала
Шағала, шағала,
Қиқулайсың жағада.
Неге таласасыңдар,
Нанның қиқымдарына?!

ӘкешімӘкешімӘкешімӘкешімӘкешім
Мені жақсы көреді,
Құрметтеймін мен оны.
Жан жетпейді өмірде,
Әкешіме себебі.

Көкпар
Қазақтың ұлттық ат спорт ойыны -

көкпар. Негізінен көкпар сөзі көк бөрте
(лақ) деген сөзден шыққан екен.

Бұл ойынды кез келген жігіт жақсы
көреді. Бірақ, оған қатысу үшін де көп
төзімділік, күш-жігер, батылдық керек.
Себебі, көкпар тартыстан тұрады. Бұл

ойынның ипподромдарда өткізіліп келе
жатқанына талай заман болыпты. Маған
қазақтың ұлттық ойындары қатты
ұнайды. Өйткені, қазақ халқының
ойындарының өзіндік ережесі, мәні бар.
Көкпарға тек адамдар ғана емес, аттар
да қатысады.

Төл тілім
Анамыздың ақ сүтімен бойымызға

дарыған төл тілімізді ұмыту - бүкіл ата-
бабамызды, тарихымызды ұмыту деп
білемін. Себебі, "Тілсіз ұлт жоқ"
дегендей бізде өз ана тілімізді ұмытып,
өзге тілде сөйлесек өз тіліміз жер бетінен
жоғалып кетеді. Әрине, өзге тілді білу
артық емес. Бірақ, өз тілімізді

ұмытқанымыз ұят болады. Егер, қазақ
халқының мемлекеттік тілі жоғалса,
Қазақстан деген мемлекет те жоғалады.
Біздің тіліміз әлемдегі ең бай тіл.
Білемін, үйренемін деген адам бірден
игеріп алады. Тіл халықпен бірге жасап,
дамитынын, өркендейтінін ешқашан
ұмытпайық.

Қазақ халқының
салт-дәстүрі

Мен өз халқымның салт-дәстүрін,
әдет-ғұрпын өте құрметтеймін.

Қазақ халқының, яғни бүкіл елдің өз
салттарының, дәстүрлерінің өзіндік
ерекшеліктері болады. Біздің халқы-
мызда бесік жыры, жар-жар, тұсауке-
сер, беташар сияқты көптеген дәстүрлер
бар. Маған осы дәстүрлердің ішінен
тұсаукесер ұнайды. Себебі, сүп-сүй-
кімді, кіп-кішкентай баланың тәй-тәй
басып жүргені мен үшін басқаларынан

ерекше.
Ал, осы салт-дәстүрлер бізге ше-

жіреші ата-әжелеріміздің өсиетімен,
нақыл сөздерімен жетті. Сондықтан,
осы салт-дәстүрлердің өшпеуін, жоғал-
мауын қадағалап, өзімізден кейінгілерге
үйретіп отырайық.

Ұлдана ҚУАТБЕКҚЫЗЫ,
"Мұрагер" мектеп

лицейінің оқушысы.
Қызылорда қаласы.

Суретті салған 1-сынып оқушысы
Анель ТЕМІРБЕК

Суретті салған №169 мектеп оқушысы
Айша БЕКЕНҚЫЗЫ

Жалағаш ауданы

Суретті салған №4 мектептің
3-сынып оқушысы Медет ДІНМҰХАМЕД
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Балаларға базарлық

                   І
...Ерте, ерте, ертеде,
Біздер туған өлкеде,
Көкшіл теңіз көрікті,
Кемерінен көлкіп бір,
Асып-тасып толыпты,
Тұңғиықта шұбырып,
Балықтары өріпті.
Тереңінде теңіздің,
Нән айдаһар болыпты.
Айдаһардан жалмауыз,
Теңіздегі тіршілік,
Көп қасірет көріпті.
Қасыретті әуелі,
Балық біткен шегіпті.
                   ІІ
...Мекен еткен тереңде,
Әлгі айдаһар ел-елге.
Бопты сондай қауіпті,
Су бетіне шығар жол,
Іздеп жүріп тауыпты.
Допша ойнатып құйрығы,
Кемелерге жауықты.
Тас-талқан қып тұнықты,
Жүзген суда адамды,
Тұра ұмтылып қуыпты.
Жатқан тыныш ауылдың,
Әбден есі шығыпты...
Үлкендері ауылдың,
Күндердің бір күнінде,
Жалғыз жиде түбінде,
Ұзақ кеңес құрыпты.
Қастарында қарттардың,
Балықшының баласы,
Елеусіздеу тұрыпты.
Әңгімеге бір шеттен,
Қос құлағын тігіпті.
-Уа, жарандар, жарандар!
Қандай бұған амал бар?!
Жас кезінде опырып,
Атқарған іс мәрттікпен.
Аһ ұрыпты өкініп,
Ауылдағы қарт біткен.
...Ал, жалмауыз айдаһар,
Күннен-күнге құтырды.
"Ауп" дегенде кемелер,
Көмейіне жұтылды...
Амалдары таусылған,
Ақсақалды аталар,
Айласын бар бітірді.
Намыс оты мол көзде,
Әлгі бала сол кезде,
Белін  бекем буынып,

Ширақ күйде ортаға,
Шыға кепті жүгіріп:
-Таптым мұның амалын,
Айдаһарға барамын.
Тура өзіне тап беріп,
Бір қиғылық саламын.
Мекен жайын мың құлаш,
Тұңғиықтан табамын!
Десе бірі қарттардың:
-Құрсын, сөзі баланың,
Екіншісі бүй депті:
-Жақсы сенің аманың.
Үшіншісі айтыпты:
-Бәрекелді, қарағым,
Таудай екен талабың.
Күллі Аралды құтқарар,
Құтты болсын, қадамың!
                    ІІІ
...Балықшының баласы,
Он жастағы шамасы.
Оңашада орасан,
Қолға апты істі қарасаң.
Жарды сызып, жобалап,
Моторы бар қос атты,
Батископ ол жасатты.
Батископ бұл керегің,
Тамсандырған талайды.
Су астының тереңін,
Зерттеуге қолайлы.
Тетіктері автомат,
Өзі жүзіп жүреді.
Тұңғиықтың қат-қабат,
Құпиясын біледі.
Үшкір найза жан-жағы,
Асты-үстінің қармағы,
Тырп еткізбес түскенді,
Батископ бұл күшті енді.
Болғасын ол қаршадай,
Жәрдемдесіп ағасы,
Алты ай қыста шаршамай,
Бітіріпті шамасы.
Кабинасын қарашы,
Бір адамдық жайлы өзі.
Нағыз шебер ағасы,
Тани білген әй, көзі,
Бітті бәрі дап-дайын,
Терезесі қап-қалың.
Тесілмейтін қаптатты,
Қаңылтырдан қапталын.
Шыр айналып шұқылап,
Еш кінәрат таппады.
Жабылады жымдасып,
Қара шойын қақпағы.

...Көп ұзамай ел-ел де,
Құлақтанды істен бұл.
...Батископты тереңге,
Түсірді ауыл күшпен бір.
                        ІV
...Батты суға біртіндеп,
Моторы әлсіз зіркілдеп.
Айналасын шолуға,
Батископтың әйнегі,
Балаға әбден жайлы еді.
...Төмпештеп құм жағаны,
Толқын ойнақ салады.
Ал, тереңге батископ,
Тастай батып барады...
Ашқан шайдай ұйқысын,
Емес бұл су қос құлаш.
Құп-құйттай боп жұрты үшін,
Бір қатерге ол тосты бас.
Күн жоқ мұнда төккен нұр,
Кетті жарық азайып.
Судың асты мөп-мөлдір,
Әдемі әлем ғажайып.
Түскен сайын төменге,
Ғажайыптар көбейді.
Жүзген балық тереңде,
"Мынау кім-ей" демейді,
Су астында алтындай,
Қабыршағы жалтылдап,
Сол алаңсыз қалпында,
Зулайды кеп жарқылдап.
Үйір-үйір өздері,
Әрі-бері жүр жүзіп.
Әп-әдемі көздері,
Тіршілігі бір қызық.
Зулап төмен-жоғары,
Жұбын жазбай тобынан,
...Әне, жүзіп барады,
Батқан кеме жанынан.
Тіпті онан еш үрікпей,
Еркін асыр салады.
Төрт түліктей
түбіттей,
Көк балдырды шалады...
Онан әрі төменнен,
Тас ұлуды көз шалар,
Бала ержүрек дегенмен,
Төңірегін тез шолар,
Батқан кеме діңгегі,
Су сорып ақжем болған.
Көрінеді ілгері,
Атшаптырым кең қорған,
...Бала шебер басқарған,
Батископты қарашы.

Тура астында тас қорған,
Тегін емес шамасы.
Салтанатты сарайы,
Су асты  тас қалашық.
Мәңгі ұйқыда маңайы,
Жүзбес балық жанасып.
Қорқынышты қарасаң,
...Кенет бейқам жатырған,
Айдаһар нән, орасан,
Батископқа атылған.
Бұлғаңдаған құйрығы,
Соқты сарт-сұрт темірге.
...Осы айдаһар болатын,
Үрей шашқан өңірге.
Соққан сайын найза мен,
Кірді кірш-кірш жез қармақ.
Сөйтіп, бала айламен,
Айдаһарды жалмауыз,
Алды осы кезде алдап...
Төндірген жер-мекенге,
Нән айдаһар шын қауіп.
Жан тәсілім етерде,
Құлады ол су қауып.
Астан-кестен тереңді,
Ақ дауылдай лайлап.
Тұңғиыққа жөнелді,
Әкетті ағыс оны айдап...
...Күткен ел-жұрт жағада,
Таң қалды бұл ғажапқа.
Бойын жинап бала да,
Берді белгі о жаққа.
"SOS" емес бұл, біліп қой!
Бұл Жеңістің хабары.
Тарқап демде күдікті ой,
Шаттанды Арал алабы.
Кешкі Күнмен батыс жақ,
Нұрға айдынды бөледі.
...Судан шойын батископ,
Көтеріліп келеді.
Жол тауып бір төтеннен,
Өстіп бала жұрттарды,
Қауіп пенен қатерден,
Қас қағымда құтқарды.
...Ерте, ерте, ертеде,
Біздер туған өлкеде.
...Бұл оқиға шамасы,
Мың жыл бұрын өтіпті,
...Сөйтіп Арал жағасы,
Мұратына жетіпті.

Толыбай АБЫЛАЕВ.
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