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Хаттар  тынысы

Достарым

Менің сыныбым

Әдеби ойын-сауық кеші

Менің Нұрайым және Қарашаш
атты үздік оқитын достарым бар. Екеуі
сабақ үздік оқиды. Бойларында жақсы
қасиеттер бар. Кімге болса да, көмек-
тесуге дайын тұрады. Мен достарым-

ның осындай тамаша қасиеттерін мақтан
тұтамын.

Қарақат СЕЙДУЛЛА,
№52 Б.Аралбаев атындағы
орта мектептің оқушысы.

Мен 3 "А" сыныбында оқимын. Он-
да 21 оқушы бар. Мен сынып төра-
йымымын. Сыныпта тәртіпті, үлгілі
оқушылар көп. Біз бір-бірімізге үнемі
көмектесіп отырамыз. Мұндағы оқу-
шылардың барлығы мені сыйлайды,
айтқанымды тыңдайды. Біз әрқашанда

тату болып, сабағымызды өте жақсы
оқимыз.

Нұрай ЕСЕНЖОЛ,
№52 Б.Аралбаев атындағы

орта мектептің
3-сынып оқушысы.

Ұлы жеңіс -ұрпаққа ұлағат
Иә, дүниені дүр сілкіндірген

сұрапыл соғыс өртінің сөнгеніне 70
жыл болды. Ерлік мәңгі ұмытыл-
майды. Біз бүгінгі ұрпақ кешегі қан
майданда қаза тапқан батырлары-
мыздың рухына тағзым етеміз. Кітап-
хананың жас оқырманы 1-сынып
оқушысы Жұбандық Нұрай Бауыр-
жан атасына жыр оқыды. 6-сынып
оқушысы Ізбасқан Сандуғаш Әлия
апамыздың өмір жолдарымен таныс-

тырды. Батырлар ерліктерін жырға қос-
қан ақындарымыздың жырларынан
өлеңдер оқылды. Мектептің тәрбие
ісінің меңгерушісі Қалдыбай Бағила
жеңіс мерекесімен құттықтады. Бізге
бейбіт заман сыйлаған батыр баба-
ларымызды мәңгі ұмытпауымыз керек-
тігін айтып, тәрбие сағатын қорытын-
дылады.

Альмира БЕСБАЕВА,
№92 мектеп кітапханашысы.

Ынтымақты елдің -
болашағы жарқын

Бірлік пен татулықтың, ұлтаралық
достықтың символына айналған
Қазақстан халқы Ассамблеясы үшін
биылғы жыл айтулы да мерекелі жыл.
Яғни, осы ынтымақтастықтың бір-
тұтас құрылғанына 20 жыл толу
мерейтойы бүгінде республикамыз-
дың  әр қаласында тойлануда.

Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев
"Нұрлы жол - болашаққа бастар жол"
атты халыққа арналған Жолдауында
"Ассамблея құрылуының 20 жылдығын
атап өту арқылы біз қазақстан-
дықтардың  рухани күш қуатын
арттыруымыз және толеранттылығын
еселеуіміз керек" деген болатын.
Сондықтан, Елбасы бастамаларының
өмірде шынайы жалғасын тауып,
ұрпақ сабақтастығында бүкілхалық-
тың қолдау табуын насихаттау
мақсатында Белкөл кентіндегі №189
орта мектепте "Ұлт бірлігі" атты
мерекелік іс-шара болып өтті.
Мерекелік іс-шара қазақтың ұлттық
биімен өрнектеліп ашылды. Шара
барысында мектебіміздің директоры
Нәсібеков Кеңес  татулық  пен
ынтымақ туралы өз ой-пікірін білдіре
келе, елімізде 130-дан аса ұлт пен
ұлысқа құтты қоныс, мейірімді мекен
болған Қазақ елін мақтан етіп,

жүрекжарды тілегін жеткізді.
Біздің қаламызда 11 ұлттың өкілі

бір тілекпен өмір сүруде. Осы ынты-
мағы жарасқан ұлт өкілдерінің мәде-
ниетін паш ету барысында, мерекелік
іс-шарада мектебіміздің түлектері 8
ұлт өкілдерінің биімен сахнаның сәнін
арттыра түсті. Сонымен қатар,
мектебіміздің мақтанышы, өнерпаз
оқушымыз С.Әбдіқалидің орындау-
ындағы украин халық әні мен 5-сынып
оқушысы А.Мұханбетжанның орыс
халқының әсем әні көрермендерге
көтеріңкі көңіл күй сыйлады.

Бұл айтулы үлкен мерекенің
ойдағыдай өтуіне директордың тәрбие
ісі жөніндегі орынбасары Н.Абдул-
лаева мен  шәкірттерін өнермен бау-
лыған сынып жетекшілерінің де
үлестері зор.

"Бақ та, тақ та таласқанға бұйыр-
майды, халықтық істе жарасқанға
бұйырады" деген дана бабаларымыз.
Сондықтан да атқарған игілікті
істеріміз халқымыздың болашағын
бірлігімізбен берік етсін.

Шырын БЕКМАҒАНБЕТОВА,
№189 орта мектептің бастауыш

сынып мұғалімі.
Белкөл кенті.

Оқушылар шығармалары

Мінез бұл адамның тұлға болып
қалыптасуына негіз болушы күрделі
құрылым. Мінезсіз адам болмайды.
Анашымның көп айтатын сөзі баланы
туады екенсің, бірақ, мінезін тумайды
екенсің дейді? Неге? Себебі, мені кейде
түсінбей қалады. Мен өзгешемін.
Әрине, мінезімде. Тез ашуланамын,
бірақ, қайтымым тез. Оны өзім де
сеземін. Өзіме тура тиіскен адамды
аямауға барамын. Бұл мінезім әжеме
ұқсайды. Артынан жүрегім ауырады.
Адамдар мұнша неге әділетсіз деп
ойлаймын. Маған қоғамшылсың, ерек-
шесің, ұйымдастырушылық қабілетің
жоғары, өзіңді ортада жақсы, жоғары

ұстай аласың, - деп мінездеме берген
педагог анам. Үлкенді сыйлау, кішіге
қамқор болуды міндетім деп есеп-
теймін. Бас кеспек болса да тіл кеспек
жоқ деп тура сөйлеген адамды ұна-
тамын. Мен көп балалы отбасынанмын.
Сондықтан да көпшілмін, бәрінің
көңіліне қараймын. Болашақтың жас
жеткіншектерін тәрбиелеуде өз
үлесімді қоса аламын.

Сымбат СЕРІКҚЫЗЫ,
Қыздар педагогикалық

университетінің
2-курс студенті.
Алматы қаласы.

Рахмет Анашым!
Суықта панамсың,
Өзіңсің жанашыр,
Ақ сүтің нәр берген.
Рахмет Анашым!
Сенімен бір болсам,
Табамын жарасым.
Бәріне үйреткен,
Рахмет Анашым!
Әлемге ұрпақ дәнін себуші,

баланың бағбаны, өмірдің сағым әні ол-
Ана!

Дүниеге ұлықтап ұл, қызықтап қыз
әкеліп, бар жылуын баласына беріп,
олардың амандығы мен адалдығы үшін
небір қиындыққа шыдай білген де осы
ана, бауырына басып балуызын беріп
бақытына бастар бұлағы-ана!

Ана менің мойынымдағы тұмарым,
Құшағыңда басылмайды құмарым.
Бақыттымын сен қасымда

                                                   жүргенде,
Жаным анам, сөнбесінші шырағың.
Бұл менің аласармайтын асқарым

асыл анама арналған балапан жырым.
Менің анам да мені келешегі келісті,

ұрпағы өрісті елдің ең жақсы ұланы
болсын деп бар тәлімі мен тәрбиесін
беріп, өміріме өнеге сыйлап келеді.

Бізге нұр сыйлап бақытымыздың
баспалдағы болған аналарымыздың ақ
тілегін өтеу бізге парыз екен. Сол үшін
ана алдында бас иіп, көңіліне көлеңке
түсірмей өту - бала үшін парыз екенін
ұмытпауымыз керек.

 Ботагөз ШАХМАРДАН,
№157 Б.Пәрімбетов атындағы

қазақ орта мектебінің
3 "В" сынып оқушысы.

Шиелі ауданы.

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасының
балалар әдебиеті бөлімі жазғы каникул
кезінде оқырмандарды кітапханаға
тарту, кітап оқуға қызығушылығын
ояту, кітапты насихаттау мақсатында,
балалардың  интеллектуалдық және
шығармашылық, алғырлық қабілет-
тілігін жетілдіру мақсатында түрлі
мәдени шаралар ұйымдастыруда.

Жуырда  балалар әдебиеті бөлімі
"Жыл мезгілдері" атты әдеби ойын-
сауық кешін өткізді. Ойын-сауық
кешіне №198 орта мектептің "Планет

детства" жазғы тынығу лагерінде
демалушы балалар қатысты. Шарада
балалар жыл мезгілдері туралы
өлеңдерді жатқа айтып, жұмбақтар
шешті, ән шырқап, би биледі. Жыл
мезгілдеріне арналған "Лисичка
сестричка и Серый волк", "Весенняя
сказка", "Сказка про лето" және
"Сказка про осень" ертегілерінен
шағын көріністер көрсетті, "Жыл
мезгілдері" атты слайд-шоуды тама-
шалап, кітапхана бөлімдеріне саяхат
жасады. Шараға 85 бала және ұстаздар
қатысты.

Суретті салған №4 мектеп
 оқушысы  Ізет ӘДІЛЕТ

Жан дүниемнің
төлқұжаты
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Жаңалықтар.Хабарлар

Рәміздерім! Сен неткен
маңызды едің

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасының
балалар әдебиеті бөлімі "Рәміздерім!
Сен неткен маңызды едің" атты
интелектуалды-танымдық сағат
өткізді.

Шараға №140,198 орта мектеп-
тердің "Балдәурен", "Планета дет-
ства" күндізгі тынығу лагерлерінде
демалып жатқан балалар қатысты.

Шара Қазақстан Республикасының
Әнұраннын орындаумен басталды.
Балалар викториналық сұрақтарға
жауап беріп, Мемлекеттік рәміздеріміз
туралы қазақ ақындарының өлеңдерін
жатқа айтып, Қазақстан, Отан туралы
әндер шырқады, мақал-мәтелдердің
жалғасын айтты, соңынан балалар
кітапхана бөлімдеріне және "Тәуел-
сіздік" залына саяхат жасады.

“Бар мейіріміміз
балаларға”

С.Майқанова атындағы мәдениет
үйінің алдыңғы алаңында "Бар мейі-
ріміміз балаларға" атты ойын-сауық,
концерттік бағдарлама ұйымдас-
тырылды.

Тасбөгет кенті әкімі Ж.Әлиев
барлық бүлдіршіндерге шат шадыман
күңіл-күй мен зор денсаулық тіледі.

Шарада С.Майқанова атындағы
мәдениет Үйінің "Дарын" ән үйір-
месінің әншілері, "Шаттық" би үйірме-
сінің бишілері өнер көрсетті. Балалар

асфальтқа "Мен Отанымды сүйемін",
"Менің қалам", "Тылсым табиғат", "Біз
бақытты бүлдіршіндер" және т.б.
тақырыптар туралы өз ойларынан
сурет салды.

Демеушілер атынан өнер көрсеткен
бүлдіршіндерге сыйлықтар, барша
балақайларға балмұздақтар таратылды.

М.АМАНОВА,
С.Майқанова атындағы мәдениет

үйінің әдіскері.

 Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасының
балалар әдебиеті бөлімі "Балғын
балалар - біздің болашағымыз" атты
мерекелік шара  өткізді.

Мерекеге №4 С.Сейфуллин, №211
А.Байтұрсынов, №217 Б.Шалғынбаев
атындағы орта мектептердің, №264
мектеп-лицейдің оқушылары және
"Олимп" балалардың бос уақытын
өткізу орталығынан бүлдіршіндер
қатысып, туған жер, бақытты балалық
шақ, достық, татулық туралы

өлеңдерді  жатқа айтып, ән шырқап, би
билеп шараның  қызықты өтуіне өз
үлестерін қосты.  Балалар сурет
көрмесін тамашалап, кітапханаға
саяхат жасады. Мерекелік шараны қала
мектептерінің жазғы лагерлерінде
тынығушы балалар, кітапхананың
белсенді оқырмандары, ата-аналар,
ұстаздар тамашалады. Мереке соңында
балаларға балмұздақ үлестірілді.

Кітапхананың аванзалында "Әрқа-
шан күн сөнбесін" атты кең көлемді
кітап көрмесі  ұйымдастырылды.

“Желбіре, көк байрағым”
№1 Кітапхананың оқу залында

"Желбіре көк байрағым, көпке айға-
ғым" атты тақырыптық кеш болып
өтті.

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Гимні орындалып болған
соң, рәміздерге арналған бейнеролик
көрсетілді, арнайы жасақталған кітап
көрмесімен №1 Кітапхананың кітап-
ханашысы А.Наршаева таныстырды.
Шара барысында "Сыр сазы" көркем-
сөз оқу шеберлері үйірмесінің өнер-
паздары Алданқызы Нұрай, Арман-

қызы Нұрай, Тұяқбаева Ақжан рәміз-
дерге арналған өлеңдерін оқыса,
Ибрагим Аида "Менің Қазақстаным"
тақырыбындағы өз шығармашылы-
ғынан арнау-өлеңін оқыды. Сонымен
қатар, С.Майқанова атындағы мәде-
ниет үйінің қызметкерлері Б.Абилаев
және А.Таңатаров "Қазақтай ел қайда",
"Атамекен" әндерін тарту етті.

Ш.ҚАНҚОЖАЕВА.
Тасбөгет кенті.

Үлкен кеме. Даярлық сыныпқа
барарда бәріміз осы кемеге міндік.
Оның өз капитандары болды. Ол -
ұстаздарымыз. "Балалық шақ" деп ата-
латын кемеге тек бір ғана мақсатпен
ғана мінген болатынбыз. Ондағы
мақсатымыз- білім алу. Капитандар
барын салды, аянбады. Енді біз бүгін
осыншама жүзіп келген кемемізден
түсіп, әрқайсысымыз әр жолға, әр
тарапқа тарап, әр түрлі кемеге мінеміз.
Ендігі мінетін кемеміз "сан тарау өмір"
деп аталады. Алғашқы кемеде теңіз
толқындарымен арпалыссақ, ендігі
кемеде өмір сынақтарымен күресеміз.

11 жыл! Тарыдай болып  мектеп
табалдырығын аттаған кешегі шәкірт,
мына біздер, таудай болып жаңа өмірге
қадам басқалы отырмыз. Шыны керек,
11 жылдың қалай өткенін байқамай да
қалыппын. Бастауыш сыныптағы бал-

ғын-балауса сәтіміз естен кетпесі
анық...

Енді біз мектеп партасында отыр-
маймыз. Бұрынғыдай қоңыраудың
күміс сыңғырын да ести де алмаймыз.
Осындайда қайтадан бастауыш сынып-
тың оқушысы болсам ғой деп арман-
даймын. Амал қанша, бұл- заңды-
лық.Міне, біздің алтын ұя мектебі-
мізбен қоштасатын сәтте келіп жетті.
Білім нәрімен сусындатқан, жаңа
өмірге дайындаған ұстаздарымызбен
қимай қоштаса отырып, алтын ұя
мектебімізбен де қоштасамыз.

Қош бол, алтын ұя мектебім!

Алтынай ОРЫНБАЕВА,
            №82 орта мектептің

11-сынып оқушысы.
               Арал ауданы.

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасының
балалар әдебиеті бөлімі  "Бала жүре-
гіне қуаныш сыйлаймыз" атты
мерекелік шара өткізді.

Мерекеге Талсуат елді мекеніндегі
облыстық балаларға арналған психо-
неврологиялық интернатында емделу-
ші балалар, мүмкіндігі шектеулі бала-
лар  және "Рауан" интеллектуалды шы-
ғармалық клубының   белсенді мүше-
лері, ұстаздар, тәрбиешілер, ата-

аналар қатысты.
Интернат балалары  ән шырқап, би

биледі,  соңынан балалар бөлімінің
белсенді оқырмандары дайындаған
мерекелік концертті тамашалады.
Қатысушылар психоневрологиялық
интернатында емделуші балалар
дайындаған қолдан жасалған заттардың
көрмесін тамашалады. Мереке  соңын-
да балаларға балмұздақ үлестірілді.

                    Ә.Тәжібаев атындағы
облыстық кітапхана.

“Бала жүрегіне қуаныш“Бала жүрегіне қуаныш“Бала жүрегіне қуаныш“Бала жүрегіне қуаныш“Бала жүрегіне қуаныш
сыйлаймыз”сыйлаймыз”сыйлаймыз”сыйлаймыз”сыйлаймыз”
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Оқушылардың жазғы демалысы

“Бәрің де жарысқа!”

"Жас өркен" күндізгі тынығу
лагерінде облыстық салауатты өмір
салтын қалыптастыру орталығының
ұйымдастыруымен "Бәрің де жарыс-
қа!" атты эстафеталық жарыс өткізілді.
Жарыс 6 турдан өткізілді. 1.Бір-біріне
таяқша беру, 2.Қаз болып жүру,
3.Қаппен секіру, 4.Доп домалату,
5.Шығыршықпен бір-бірін тасу,
6.Арқан тарту. Жарыс үш топпен

өткізілді. "Достық", "Жас қыран",
"Жас ұлан" тобы. Жарыста І орынды
"Жас қыран", ІІ орынды "Достық", ІІІ
орынды "Достық" командалары алды.

Г.СҮЛЕЙМЕН,
№126 мектеп дене-шынықтыру

пәні мұғалімі.
Сырдария ауданы.

Балаларға қуаныш
сыйлаған

“Балдырғандағы”
қызықты күндер

1-20 маусым аралығында №82 орта
мектеп жанында "Балдырған" күндізгі
тынығу лагері жұмыс жасады. Лагерьде
жалпыға бірдей міндетті оқу қоры
қаржысы есебінен мектеп оқушы-
ларының әлеуметтік көмекті қажет
ететін 60 бала демалды. Лагерьде
"Балдәурен" көркемөнер үйірмесі,
"Шебер"  қолөнер үйірмесі, "Шымыр"
спорт және "Сымбат" би үйірмесі
жұмыс жасады.

Лагерьде "Ел рәміздері-біздің
мақтаныштарымыз" атты кеш, "Мен
және менің жетекшім" атты спорттық
сайыс, "Біз білімді баламыз" атты
топтық сайыс, "Тәуелсіз Қазақстан -
туған ел" патриоттық әндер байқауы,
"Кел, билейік" би сайысы, "Ұлттық
дәстүр салтымыз" сайысы, "Асыл тастан
- өнер жастан" сайысы, "Көңілді сай-
қымазақшылар" сайысы, "Қыз сыны",
"Жігіт сұлтаны" байқаулары және

"Ертегілер еліне саяхат" атты топтық
қойылым, т.б. қызықты жұмыстар
өткізілді. "Ең үздік спортшы" болып,
сынып оқушысы Б. Темірбай танылса,
КТК сайысында "Қаратерең жастары"
топ жарса, "Мен өнерлі ұланмын" са-
йысында А.Ғанижанұлы, Қ.Сағидан,
М.Нағашыбайұлы сынды оқушылар
ерекше өнерімен озып шықты.
"Лагерь ханшайымы" 3 сынып оқушы-
сы Н.Әбілбекқызы болса, "Лагерь сұл-
таны" 5-сынып оқушысы Д.Нағашы-
баев болды. Лагерьдегі күндерін
балалар ерекше қызықты әрі көңілді
өткізді. Әр кезеңнің қорытынды кеші
ұйымдастырылып, ерекше белсенділік
көрсеткен оқушылар дипломдармен
мадақталды.

Гүлсара ҚҰЛДИЯРОВА,
№82 орта мектептің әлеуметтік

педагогы.

Áàëà -á³çä³œ
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Мектеп жанындағы "Балдәурен"
күндізі тынығу лагерінде "Бала еңбегін
қанауға қарсы күрес" апталығының
ашылу салтанаты өткізіліп, мектеп
директоры Х. Жұбандықов  оқушы-
ларға және ата-аналарға бала еңбегі,
сондай-ақ бала еңбегінің ауыр түріне
тап болған жағдайда көрсетуге болатын
көмектер, бала құқығы жайлы түсінік
берді.

"Балдәурен" күндізгі тынығу лагері
мен 5-7-сыныптарға арналған түске
дейінгі "Болашақ" лагерінің ұйымдас-
тыруымен "Нұрлы жол - біздің бола-
шаққа барар жол" тақырыбында акция
ұйымдастырылып, оған ауыл әкімдігі-
нің бас маманы С.Оспанова, ауыл
жастар одағының төрайымы Ш.Шая-
ева, ата-аналар, оқушылар қатысты. Бұл
шара барысында оқушылардың әдеби-
музыкалық монтаж, ән-би, сахналық
қойылымдары қойылып, Отан, туған ел,
болашақ жайлы көркемсөз оқылды.
Мерекелік концерттік бағдарлама
көрерменге көтеріңкі көңіл-күй
сыйлады. Мектеп жанындағы арнайы

дайындалған асфальтқа балалар "Әлем -
балалар көзімен" тақырыбында сурет
салып сайысты. Дене тәрбиесі пәнінің
мұғалімі Б.Садақбаев "Біз бақытты
баламыз" тақырыбында көңілді старт-
тар сайысын өткізіп, нәтижесінде
"Болашақ" тобы жеңіске жетті. Лагерь
демалушыларына мерекелік дастархан
жасалып, шараларға белсене қатысқан
балаларға марапаттар тапсырылды.

"Бақытты балалық шақ" қолөнер
бұйымдар көрмесі өткізілді. Сонымен
қатар, оқушылар мен ата-аналар
қатысқан жиында бала құқықтары
"Бала еңбегін заңсыз пайдаланудың
алдын алу", "Балалар еңбегін қанауға
жол берілмейді" тақырыптарында
құқықтық әңгімелер жүргізілді.
Балалардың заңсыз еңбегінің алдын алу
мақсатында заңнамалық ақпарттық
парақшалар әзірленіп таратылды.

Забираш САРЫБАЕВА,
  №28 орта мектеп директорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Қармақшы ауданы.

Жазғы демалыстағыЖазғы демалыстағыЖазғы демалыстағыЖазғы демалыстағыЖазғы демалыстағы
жақсы істержақсы істержақсы істержақсы істержақсы істер

Мектеп жанынан ұйымдастырылған
"Балдәурен" күндізгі тынығу лагері
демалушыларының арасында "Мен өзге-
лердің көзімен", "Қарым-қатынас жасай
білу - үлкен өнер" тақырыбында тре-
нингтер, бала жанын сергітуге арналған
"Мен - менмін", "Жақсы - жаман" атты
жаттығулар өткізілді.

Жасөспірімдерді қандай тығырыққа
тірелсе де жол таба алатындарына көзін
жеткізуге арналған бұл шараларда
оқушылар белсенділік көрсетті.

Медбике Қалдыгүл Тоқсанбаева
"Денім сау болсын десең", психолог
"Ата-ананың баласына қарым-қаты-
насын нығайту" тақырыбындағы дәріс-
терден ата-аналар мен мұғалімдер көп
мағлұмат алды.

Сонымен бірге "Күлкі сыйлап
бәріне, күлімдеп жүрші бәрің де!" атты

тренингте балалар "Мен жалғыз емес-
пін", "Шеңберден шық" т.б. жаттығу-
ларды орындау барысында бір-біріне
жүрекжарды лебіздерін "От шашу"
арқылы жеткізе білді.

Әсіресе, лагерь меңгерушісі Гүлнар
Сүлейменова, тәрбиешілер Күланда
Сқақова "Кешірімді бола біл" атты
тренинг, Арай Ешпанова, Гүлжан Ана-
фияевалар "Бақытты балалық шақ",
"Мен өмірді сүйемін" тақырыбында
сурет байқауын әсерлі ұйымдастырды.

 "Ән көңілдің ажары" бағдарламасы
бойынша балалар ән айтып, би биледі.

Рая ЖӨНЕЙТОВА,
№28 орта мекептің

 педагог-психологы.
Қармақшы ауданы.

Қалжан ахун ауылындағы №126 орта
мектеп жанындағы "Жас өркен" ты-
нығу лагерінде 35 бала демалуда. Оның
ішінде жағдайы төмен отбасынан
шыққан 32 бала міндетті оқу қоры есе-
бінен тегін тынығуда. Жазғы маусымда
90 баланы мектеп жанындағы легерьде
демалдыру жоспарланған.

Лагерде "Бақытты балалық шақ"
атты мерекелік шара ұйымдастырылды.
Мерекелік шараға оқушылар, ата-
аналар, ұстаздар қатысты. Тынығу-
шылар концерттік бағдарлама ұсынып,
сурет конкурсы өткізілді. Қалжан ахун
ауылдық округінің әкімі М.Нұртазаев-
тың демеушілігімен демалушы 35 балаға
ойын құралдары, жұмсақ ойыншықтар,

тәтті балмұздақтар таратылды. Сурет
конкурсына қатысушы 5 оқушыға
жүлделі сыйлықтар берілді. Шара
бағдарламасына сәйкес лагерь басшысы
А.Есназарова балаларды, ата-аналарды
құттықттап, демеушілік жасаған ел
ағаларына алғысын білдірді. Ата-аналар
осындай қызықты шара ұйымдастырып,
балаларға қуаныш сыйлаған тәрбие-
шілер Л.Сәсенбаева, Л.Байтоқаева,
Қ.Жүсіпбаеваларға, мектеп басшы-
лығына алғыстарын білдірді.

А.ЕРНАЗАРОВА,
№126 орта мектеп тәлімгері.

Сырдария ауданы.
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Жарыс жеңімпаздары

“Білім-білгенге байлық”
“Ұлт бірлігі -ұлы байлық”

Батырлардың ержүректілігі мен
төзімділіктерін паш ететін - Ұлы
Жеңіс 9 май мерекесі. Бұл күнді
соғыстың алғы шептерінде қайсар-
лықпен шайқас жүргізіп, ерліктің
сан үлгісін көрсеткен ардагерлер
және сол Жеңісті жақындатқан
қаһармандардың ұрпағы тойлайды.
Қасық қаны қалғанша қасқайып
тұрып, Жеңіс туын желбіреткен сол
бабаларымыздың сан ерлік жолы
еліміздің түкпір-түкпірінде
насихатталып келеді.

Ұлы Жеңіске 70 жыл толуына
орай  №67 орта мектепте АӘД пәні
мен дене шынықтыру пәні
мұғалімдерінің  ұйымдастыруымен
"Ұрпаққа ұран болған ұлы жеңіс"
атты қысқа және ұзақ қашықтықтан
жүгіруден жарыс болып өтті. Жас
буынға Тәуелсіздіктің қадірін
ұғындыру, елжандылыққа үндеу,
ерлікті, бірлікті ұлықтау, салауатты

өмір салтын насихаттау мақсатында
өткен бұл жарысқа ауыл жастары мен
мектеп оқушылары белсене қатысты.

Ер балалар арасында 1000 метрге
жүгіруден 8-сынып оқушысы Айдар-
ұлы Бақыт, 100 метрге жүгіруден 9-
сынып оқушысы Шарапов Жалғас, ал
қыз балалар арасында 60 метрге
жүгіруден 9-сынып оқушысы Шара-
пова Арай, 500 метрге жүгіруден 7-
сынып оқушысы Бекболатова Тоғжан
желаяқтығымен ерекшеленіп,
өзгелерден оқ бойы оза шауып алда
көрінді. Шара соңында мектеп
директоры Д. Есепбаев сөз сөйлеп,
жүлдегерлерді мектеп әкімшілігі мен
жарыс ұйымдастырушылары дайын-
даған арнайы бағалы сыйлықтармен,
мақтау қағаздарымен марапаттады.

                   Өмірбек АЙМЫРЗАЕВ,
№67 мектеп мұғалімі.

Арал ауданы.

№189 мектепте

Ұлттық гендерлік және отбасы-
лық - демографиялық саясатты
насихаттау  және жүзеге асыру
мақсатында №189 орта мектепте
"Жастар ресурстық орталығы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
мен  мектеп әкімшілігінің  ұйымдас-
тыруымен жас отбасылар арасында
"Әкем, Анам және мен" тақырыбында
интеллектуалдық сайыс өткізілді.
Сайысқа үш отбасы қатысқан
болатын. Атап айтқанда, Сейілбеков-
тер, Есіркеповтер және Тұрсыновтар
отбасы қатысты. Сайыс 5 турдан
тұрды. 1 тур "Жорға" айналымы, 2 тур
"Түсіністік - отбасы тірегі"  сайысы,
3 тур "Мозайка" сайысы, 4 тур
"Шыныққан ми" сайысы, 5 тур
"Менің отбасым" сурет салу сайысы
болды. "Жорға" айналымы бойынша
қазақ тілі пәнінен 11 сұрақ қойылды,
"Түсіністік - отбасы тірегі" сайысы

бойынша отбасы тірегі анасы мен
баласына сөз жасырған болатын.
"Мозайка" сайысында әр отбасыға екі
екіден сурет құрастыру берілді.
"Шыныққан ми" сайысы бойынша
отбасы тірегі әр сұраққа отырып,
тұрып жауап беру болатын және
"Менің отбасым" сурет салу сайысы
бойынша әр отбасы өз отбасының
суретін салып, түсіндірді. Осы
сайыстар бойынша әділ қазылар
жүлделі 1 орынды Сейілбековтер
отбасына, 2 орынды Тұрсыновтар
отбасына, 3 орынды Есіркеповтер
отбасына дипломмен және сыйлық-
тарымен табыс етті. Сонымен қатар,
директордың бастауыш ісі жөніндегі
орынбасары К.Кунтуова мен дирек-
тордың тәрбие-ісі жөніндегі орын-
басары Н.Абдуллаеваға Алғыс хат
берілді.

Интеллектуалдық
сайыс

Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның 20 жылдығына орай №189 орта
мектепте "Ұлт бірлігі-ұлы байлық"
атты үлкен іс-шара ұйымдастырылып,
өткізілді.

 Салтанатты кешті Кеңес Нәсі-
беков ашты. Көңілді кеште оқушы-

ларымыз әсем ән шырқап, би билеп
ортаны нұрға бөледі.

Назерке АБДУЛЛАЕВА,
№189 орта мектеп

директорының тәрбие
ісі жөніндегі орынбасары.

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасында
"Білім - білгенге байлық" атты зият-
керлік ойын өткізді. Сайысқа  №101,
№12 І.Қабылов атындағы мектеп-
тердегі күндізгі тынығу лагерлеріндегі
балалар  қатысты. Балалар "Білгірлер",
"Алғырлар" болып екі топқа бөлініп

сайысты. Ойын "Кім тапқыр", "Мақал -
сөздің мәйегі", "Кім жылдам", "Жұм-
бақтар жасыру", "Жаңылтпаш айта
отырайық" бөлімдерден тұрды.  Шара
соңында балалар кітапханаға саяхат
жасады.

Ә.Тәжібаев атындағы
 облыстық кітапхана.

Жаңалықтар.Хабарлар
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