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Кел, балалар, оћылыћ!

Алғашқы қоңырау сыңғыры

Жаңа мектептегі
алғашқы қоңырау

Білім күнінде Қызылорда қала-
сының Ипподром мөлтек ауданындағы
900 орындық №278 орта мектеп
шәкірттеріне есігін айқара ашты.

Аумағы 3,78 гектар жерге орна-
ласқан, 3 қабатты, жан-жағын спорт,
демалыс алаңдары қоршаған білім
ордасының бой көтергеніне тұрғындар
дән риза. Жаңа мектептің ашылу
салтанатына келген облыс әкімі
Қырымбек Көшербаев барша ұстаздар
мен шәкірттерді, ата-аналарды құттық-
тады.

Заманауи үлгіде салынған бұл
мектепте оқушылардың сапалы білім
алуларына толық жағдай жасалған.
Сонымен қатар, биыл өңірдегі мектеп-
тер оқулықпен жылдағыдай қыр-
күйекте емес, жаңа оқу жылы бастал-
мастан 100 пайыз қамтылды.

Облыс әкімі Елбасының "Менің
Отаным - Қазақстан" атты кітабын 1-
сынып оқушыларына тапсырды.
"Сырда туған баламыз" деп ән
шырқаған, би билеп, аспанға түрлі-
түсті шарлар ұшырған балдырған-
дардың шат-шадыман сәтін
тамашалады. Жаңа мектепке интерак-
тивті тақта сыйлады.

- Биылдың өзінде Қызылорда
облысында 22 білім нысанын салуға 6,5
млрд теңге бөлінді. Жыл соңына дейін
19 мектеп пен 4 балабақша пайдалануға
беріледі. Осылайша Елбасының бізге
жүктеген үш тапсырмасы толық
орындалуда. Біріншіден, үш ауысым-
дық мектептер мәселесі шешілді. Енді
Қызылорда облысында үш ауысыммен
оқитын мектеп мүлдем жоқ. Екіншіден,
апаттық жағдайдағы мектептерді 2016
жылға дейін толық жаңалаймыз. 2013

жылы Қызылордада 25 апаттық мектеп
болса, оның 14-і қайта салынып, қалған
11 білім ошағын келесі жылдың
соңында бітіруді жоспарлап отырмыз.
Үшіншіден, Елбасы 2020 жылға дейін
"Балапан" бағдарламасын толық жүзеге
асыруды тапсырған болатын. Ал біз жыл
соңына дейін балаларды 100 пайыз
балабақшамен қамтып, бағдарламаны
бекітілген уақытынан бұрын аяқтай-
мыз, - деді аймақ басшысы.

Салтанатты жиында білім ордасы-
ның құрылысын салған "Әбу-Сер"
ЖШС басшысы И.Әбубәкіров жаңа
мектептің директоры З.Ерназароваға
символикалық кілт тапсырды. Алғашқы
қоңырау соғылып, ата-аналар атынан
сөз алған Г.Ибрагимова ұстаздар мен
шәкірттерге ізгі лебізін жеткізді.

Соңғы екі жылда Сыр өңірі
республика бойынша әлеуметтік салаға
көп қаржы бөлетін аймақтардың көшін
бастап келеді. Бұл жұмыстардың
нәтижесі де жоқ емес. Биыл ҰБТ
қорытындысы бойынша Сыр өңірі 13-
орыннан алдыңғы бестікке көтерілді.
Мыңдаған қызылордалық жас түлек
облыс әкімі гранттарын иеленді.
Сондай-ақ, Ресей Федерациясы үкіметі
арасындағы келісімге сәйкес 321 түлек
Мәскеу және Санкт-Петербургтың
маңдайалды жоғары оқу орындарында
тегін білім алуда.

Оған қоса "Серпін" бағдарлама-
сымен жоғары және арнаулы оқу
орындарына қызылордалық жастарға
жолдама берілді.

Гүлжазира ЖАЛҒАСОВА,
Нұрболат НҰРЖАУБАЙ (сурет).

Ақеспеде жаңа мектеп
Қосаман ауылдық округіне қарасты

Ақеспе елді мекенінде жаңа мектеп
ғимараты пайдалануға берілді.
Конституция күні қарсаңында, жаңа
оқу жылы басталар шақтағы мұндай
тартуға ауылдағы ағайын дән риза.
Көпшіліктің қуанышымен ортақ-
тасқан облыс әкімінің орынбасары
Нұржан Әлібаев Президентіміздің
дәстүрлі Жолдауында білім саласына
ерекше көңіл бөлінетіндігіне, мұндай
көрініс біздің облысқа да тән
екендігіне, тек соңғы жылдардың
өзінде Сыр өңірінен көптеген білім
ордаларының бой көтергеніне тоқтала
келе, жаңа мектеп жаңаша жұмыс

жасайтын нағыз білім ордасы болсын
деген тілегін білдірді.

Көрікті ғимаратта 50 орындық
мектеп пен 20 орындық балабақша
орналасқан. Акт залы, асхана,
кітапхана, спорт залы, сынып бөлме-
лері, мультмедиалық, психолог-логопед,
өзге де кабинеттермен, қажетті
құралдармен толық жабдықталған.
Мектептің құрылыс жұмыстарымен
айналысқан "БоМур" басшысы Нұрлан
Сейдалиев ғимарат кілтін мектеп
директоры Рабиға Сейітмағанбетоваға
табыстады. Қонақтар мен ауыл
тұрғындары білім ордасының ішін
аралап, ғимаратпен танысты.

“Сәлем саған,
алты ұя мектебім”

Барша жан асыға күткен 1-қыр-
күйек Білім күні құтты болсын! "Сәлем
саған, алтын ұя мектебім!" атты  білім
күніне арналған мерекелік іс-шара
№257 орта мектепте жоғарғы деңгейде
өткізілді.

Биылғы жаңа оқу жылы ел та-
рихындағы елеулі оқиғалармен тұспа-
тұс келіп отыр.Қазақ хандығының
құрылғанына 550 жыл, Қазақстан
Республикасы Конституциясының
20 жылдығы,Қазақстан халықтары
Ассамблеясының 20 жылдығы,Ұлы
Жеңістің 70 жылдығы мерекелері
республика көлемінде аталып өтуде.

Биылғы оқу жылы - біздің мектеп
үшін ерекше жыл. Ерекше бола-
тындығы - мектебіміздің

10 жылдық мерейтойы  жоғарыда
аталған мерейтойлармен тұспа-тұс
келіп отыр . Өйткені 2005 жылы 1
қыркүйек күні №257 орта мектеп
халық игілігіне беріліп алғашқы
қоңырауын соқты.  "Өткеніміз - өнеге,
күткеніміз - келешек" дегендей 10 жыл
бойы жас ұрпақтың жүрегіне ыстық
сағыныш ұялатып, білім мен тәрбие
нұрын таратумен келе жатқан білім
ұясынан қаншама шәкірт түлеп ұшты.
Әр жыл сайын мектептен түлеп ұшқан
шәкірттер ұстаздар еңбегін ақтап, аға
буын салған жолды абыроймен жалғаса,
мектептің ғана емес, Тәуелсіз Қазақ-
станның мақтанышына айналса, ең
үлкен қуаныш - сол болмақ!

Өткен 2014-2015 оқу жылында
мектебімізді 33 түлек бітірді. 17 оқушы
Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге қатысып,
тест нәтижесі бойынша орташа балл
91,2  болды. Қала мектептері бойынша
6 орынға көтеріліп, 10 оқушы мемле-
кеттік грант иегерлері атанды. Мектеп
ұжымының жеткен жетістігі ұшан
теңіз.

Жан шуағы, күн шуағы арай ма,

Ұстаз деген әулиедей талайға.
Басын иіп өткен жоқ па біз түгіл,
Әл-Фараби, Омар Хаям,  Абай да.
"Сәлем саған, алтын ұя мектебім!"

атты алғашқы қоңырау іс-шарасын
ашқан   мектеп директоры  Ибраев Бек-
зат Сағындықұлы өткен оқу жылын-
дағы ұстаздардың жеткен жетістік-
терін баяндап және алдағы оқу жы-
лындағы атқаратын жұмыстардың
барысына тоқталды. Жаңа оқу
жылында 1-сыныптың табалдырығын
аттаған оқушыларды құттықтай келе
Елбасымыздың  биылғы жаңа оқу
жылында алғаш мектеп табалдырығын
аттағалы отырған бүлдіршіндерге
"Менің Отаным-Қазақстан" атты
кітабын сыйлық ретінде ұсынып
отырғанын жеткізді. Сыйлық кітап-
шаны бүлдіршіндерге қалалық мәсли-
хаттың депуттаты Разия Қалжанова
мен мектептің ардагер ұстаздары Лиза
Сманова, Пернеш Пернахметова, Рая
Бимұратова апайлар табыстады. Жаңа
оқу жылындағы Алғашқы қоңырауды
соғу рәсімі 11 "Ә" сыныптың үздік
оқушысы мектеп мақтанышы Аман-
гелді Бердіқожа мен мектеп табалды-
рығын аттаған 1 "Г" сынып оқушысы
Жақыпбек Нұрилаға табысталды.

Жаңа оқу жылының "Алғашқы
қоңырау!"мерекесі 2015-2016 оқу
жылының "Менің Отаным-Қазақстан!"
тақырыбындағы алғашқы сабағымен
жалғасты. 1-11-сыныптың барлық
оқушыларына алғашқы сабақ Қазақ-
стан Республикасы Конституциясының
20 жылдығына, Қазақстан халықтары
Ассамблеясының 20 жылдығына,
сонымен қатар, еліміздің өсіп-өркендеу
жолындағы жетістіктері тақырып-
тарына арналды.

М.МЕДЕТОВА.

Суретті салған №11
мектеп оқушысы

Айнұр Мұратқызы.
Тасбөгет кенті.
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Интелектуалды сайыс

ХХІ ғасыр көшХХІ ғасыр көшХХІ ғасыр көшХХІ ғасыр көшХХІ ғасыр көш
басшысыбасшысыбасшысыбасшысыбасшысы

Мақсаты: Оқушыларды озық ойлы
болуға тәрбиелеу, білімді, жан - жақты
болуға үйрету, оқушылардың білім-
дерін сынау, білуге, үйренуге деген
қызығушылығын арттыру. Ойлау
қабілетін дамыту, білімді, дарынды
болуға үйрету.

Барысы: Армысыздар, құрметті
ұстаздар, сайысқа қатысушы оқу-
шылар.

"ХХІ ғасыр көшбасшы" интеллек-
туалды сайысымызға қош келдіңіздер.
Арайлап атқан күніміз қуанышқа толы
болсын деп сайысымызды бастауға
рұқсат етіңіздер.  Бүгінгі сайысымызға
3-сынып оқушылары қатысып отыр.
Қатысушы оқушыларды таныстыру.

Сайысқа қатысушыларға сәттілік
тілеймін!

Бүгінгі сайысымыздың төрелігін
айтар әділ қазылармен таныстыру.

Сайыстың шарттарымен таныс-
тыру. Сайыс 5 кезеңнен тұрады . Әр
кезең сайын ұпайы аз екі оқушыдан
ойыннан шығып отырады.

1 кезең. Бәйге.
2 кезең. Полиглот.
3 кезең. Ғажайып алаң.
4 кезең. Кім жылдам?
5 кезең. Жорға.
Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та бар қалан - деп Абай

атамыз айтқандай сайыстың 1 - кезеңі
"Бәйге".

1 кезең."Бәйге"
1. "Адамдық борышың" өлеңінің

авторы?  Ш. Құдайбердіұлы.
2. Бастауыш дегеніміз не?  Қимыл,

іс - әрекет иесін білдіретін сөз.
3. Адам денесінің сүйектері ненің

бұйрығымен қимылдайды?   Бұлшық
еттің.

4. 1 метрде неше сантиметр бар?
100 см.

5. Бастауыштың сұрақтарын ата?
Кім? Не? Кімдер? Нелер? Кімі? Несі?

6. "Туған ел! Бұл кішкентай үйіңнің
табалдырығынан басталады" деп
басталатын сөздер қай мәтіннен
алынған?   Мен елімді сүйемін.
(Сырбай Мәуленов).

7. Қызыл тамыр немесе артерия
дегеніміз не?  Жүректен тарайтын қан
тамырлары.

8. Бостандықты, бейбіт өмірді,
татулық пен достықты, бірлікті
дәріптейтін ән?   Гимн.

9. 2 кг да неше грамм бар?  2000
грамм.

10. Сөйлем құрамындағы нақты
сұраққа жауап беріп тұрған толық
мағыналы сөздерді не дейміз?    Сөйлем
мүшесі.

11. Қаңқа дегеніміз не?     Адам
денесін қозғалысқа келтіретін мүше.

12. 6 ц   15 кг неше кг тең?  615 кг
тең

13. "Сен ұйықтап жатқанда" әңгі-
месінің авторы кім?   Бердібек Соқ-
пақбаев.

14. Сипаттау мәтіні дегеніміз не?
Бір нәрсені, затты сипаттайды және
қандай? сұрағына жауап береді.

15. Балалар неше сағат ұйықтайды?
10 - 12 сағат.

2 Кезең.    "Полиглот
1. Қыз - девочка
2. Алтын - золото
3. Аты - имя
4. Өмір - жизнь
5. Кітап - книга
6. Отан - родина
7. Ақыл - ум
8. Оқу - учеба
9. Ұстаз - учитель
10. Өнер - искусство
3 кезең.   "Ғажайып алаң"
Әр пән бойынша 5 сұрақтан қо-

йылады. Сұрақтар 10, 20, 30, 40, 50
ұпаймен есептеледі. Ұпай саны аз
оқушы ойынды бастайды. Жауап бере
алмаған сұраққа келесі оқушы жауап
береді. Ары қарай ойынды сол оқушы
жалғастырады. Ұпайы аз екі оқушы
ойыннан шығады.

4 кезең.   "Кім, жылдам?"
1 - оқушы:
Алтын алма, білім ал.
2 - оқушы:
Білгеніңе сенбе, біліміңе сен.

3 - оқушы:
Білім арзан, білу қымбат.
5 кезең.    "Жорға"
1 - оқушы
1. 1 тәулікте неше сағат бар?  24

сағат.
2. Сезім мүшелерін ата:   Көз, құлақ,

мұрын, тіл, тері.
3. Дауыссыз дыбыс нешеге

бөлінеді?   3 ке.
4. 2 сағатта неше минут бар?  120

мин.
5. Қазақстан Республикасының

астанасы қай қала?   Астана.
6. Қазақстан Республикасының

рәміздерін ата?   Ту, елтаңба, әнұран.
7. Қазір қай жыл?  Жылқы.
8. Қазақстанда алғаш ғарышқа

ұшқан кім?   Т. Әубәкіров.
9. Қазақтың үш биін ата?  Төле би,

Қазбек би, Әйтеке би.
10. Қазақстан Республикасының

тәуелсіздік күні?   16 - желтоқсан.
2- оқушы
1.1 айда неше күн бар?     30 немесе

31 күн, ақпан 28 немесе 29 күн.
2.Иіс сезу мүшесін ата?    Мұрын.
3.Дауысты дыбыс нешеге бөлінеді?

2-ге бөлінеді
4.1 дм нешеге см - ға тең?   10 см.
5.Абайдың шын аты?    Ибраһим.
6.Атақты суретші кім?   Әбілхан

Қастеев.
7.Бірінші маусым қандай мереке?

Балалар күні.
8.Көкжиектің неше тұсы бар?

Төртеу: Оңтүстік, солтүстік, батыс,
шығыс.

9.Ұлы Отан соғысына қатысқан
қазақ қыздары?  Әлия Молдағұлова,
Мәншүк Мәметова.

10. "Менің атым - Қожа" повесінің
авторы кім?  Бердібек Соқпақбаев

Анар ҚҰЛБАТЫРҚЫЗЫ,
№62 орта мектептің

бастауыш сынып мұғалімі.

Физика әлеміне ғарыш
кемесімен саяхат

Тақырыбы: Физика әлеміне ғарыш
кемесімен саяхат.  "Физика әлеміне сая-
хат" атты сайыс сабағын өткізу үшін 7-
10 сынып оқушыларынан 2 топ құра-
лады. Әр топтың аты болуы керек.
"Ойшылдар", "Алғырлар". Сайыстың
мақсаты: Оқушыларды тапқырлыққа
баулу, ұйымшылдыққа тәрбиелеу, ойын
барысында оқушылардың физикалық
терминдерді қолдану мәдениетін,
сауаттылығын қалыптастыру, олардың
пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Сабақтың өту барысы:
1. Кіріспе бөлімі
2. Ойын кезеңдері
I кезең. Бәйге. "Сұрақтар".
II кезең. "Жеті жұрттың тілін біл".

Сұрақтың жауабын үш тілде айту.
III кезең. " Ғажайып алаң" Сұрақ-

тарға жауап беру.
IV кезең. "Ғарышқа саяхат".
3. Қорытынды бөлім.
Сабағымызды бастамас бұрын әділ-

қазыларды сайлап аламыз.
1. Кіріспе бөлімі.
Таланттылар ойланып, толғансын,
Тұлпарлары топ жарысында жүлде

алсын.
Көңілді тапқыштар, білгіштер,
Бар өнерін алдарына салады.
Кім білімді, оқыған болса егер,
Бүгінгі күннің жеңімпазы болады.
2. Ойын шартымен таныстырылады.
I кезең. Бәйге. Сұрақтар.
II кезең."Жеті жұрттың тілін біл".

Сұрақтың жауабын үш тілде айту.
III кезең." Ғажайып алаң". Сұрақ-

тарға жауап беру.
IV кезең. "Ғарышқа саяхат". Сұрақ-

тарға жауап беру.
I кезең. Бәйге. Сұрақтар.
1. Физика сөзінің мағынасы
Жауабы: Табиғат.
2. Механикалық қозғалыс дегеніміз

не?
Жауабы: Уақыттың өтуімен
дененің басқа денелерге қатысты

кеңістіктегі орнының өзгеруі.
3. Жер төңкергіш ғалым.
Жауабы: Архимед.
4. "Физиканың оң қолы химия

болса,математика оның көзі" деген
ғалым.

Жауабы: М.В.Ломоносов.
5. Ғылымда эксперименттік зерт-

теу әдісін алғаш рет қолданған ұлы
итальяндық физик және астроном.

Жауабы: Галилео Галилей.
6. "Жердің дәл шар емес екенін

далаға шықпай,үйде отырып-ақ қалам
ұшымен дәлелдеген" ғалым.
Жауабы: Исаак Ньютон.
7.Алғаш рет атом ядросын ашқан

және жасанды атом ядроларын алған
ғалым кім?

Жауабы: Э. Резерфорд.
8. Галилей 30 есе ұлғайтатын алғашқы

телескопты қай жылы құрастырды?
Жауабы: 1609 жылы.
II кезең. "Жеті жұрттың тілін біл".

Сұрақтың жауабын үш тілде айту.
1. Дененің жұмыс істеу қабілетін

нақты көрсететін физикалық шама.
Жауабы: Энергия, energy.
2. Әлемде не бар болса соның бәрі

қалай аталады?
Жауабы:Материя, matter.
3. Траекторияның ұзындығы не деп

аталады?

Жауабы: Жол, дорого,road.
4. Дененің өзара әрекеттесуін

сипаттайтын шама.
Жауабы.Күш, сила, strength.
5. Бір зат молекулаларының басқа

бір зат молекулалары аралығына ену
құбылысы.
Жауабы: Диффузия, diffusion.
6. Жердің жалғыз серігі.
Жауабы.Ай, луна, moon.
7. Зат бөлшектерінің табиғатынан

бөлек табиғаты ерекше бөлшектер
ағыны.

Жауабы: Жарық, свет, Iight.
8. Өздігінен сәуле шығаратын зор

энергия көзі.
Жауабы: Күн, солнце,sun.
III кезең. Ғажайып алаң. Сұрақтарға

жауап беру.
1. Жердің жүзін шарлайсың,
Онсыз еш жерге бармайсың.
Көлікпен де, жаяу да,
Саралайсың, таңдайсың.
Жауабы: Жол,дорога,road.
2. Физика табиғат туралы ғылым

ретінде сөздің ғылыми мағынасын
байытуда тарихта "екінші ұстаз"

атанған біздің ұлы бабамыз.
Жауабы:Әбу насыр әл-Фараби.
3. 1л су 100 градуста қайнаса, 2л су

неше градуста қайнайды?
Жауабы: Сондай градуста.
4. Егер Жер тартылыс күшінен

айрылса не болар еді?
Жауабы: Жер секундына 30 км

жылдамдықпен әлем кеңістігін шарлап
өтер

еді.
5. Жерді ортасынан қақ бөлсе не

болады?
Жауабы: Екі жарты шар.
7. 5 жұмыртқа 4 минутта піссе,100

жұмыртқа неше минутта піседі.
Жауабы: Сондай.
7. Бөлмеде отырып ауаның қы-

сымын неге сезбейміз?
Жауабы: Сыртқы ауа мен адамның

ішкі қысымдары тең.
8. Мылтықтан атылған оқ піскен

жұмыртқаны тесіп өтіп кетеді. Ал,шикі
жұмыртқаға оқ тисе не себепті быт-
шыт болып жарылып жан-жаққа ұшып
кетеді?

Жауабы: Паскаль заңы орында-
лады.

IV. "Ғарышқа саяхат".
1. Жердің Күнге ең жақындайтын

нүктесі? (Дұрыс жауабы: перигелий)
2. Шоқжұлдыздар деген не?

Қандай шоқжұлдыздарды білесің?
(Дұрыс жауабы: аспандағы жұлдыз-

дарды қамтитын белгіленген бөлік. 12
шоқжұлдыз)

3. Марс ғаламшарының серіктері
нешеу? Олар қалай аталады?

(2-еу. Олар: Фобос, Деймос)
4. Ғарышта орналастырылған аме-

рикалық  ғарыштық телескоп қандай
ғалымның атымен аталады?

 (Дұрыс жауабы: Хаббл, 1990 жыл
25 сәуір)

5. Жердің Күннен ең алыстайтын
нүктесі?

(Дұрыс жауабы: афелий)

                             Алтынай РАШЕВА,
№2 облыстық санаторийлық

мектеп-интернат мұғалімі.

Суретті салған №11мектеп оқушысы
Аида МАХМУД.
Тасбөгет кенті.

Суретті салған №51мектеп оқушысы
Шырайлым МҰРАТБЕК

Жаңақорған ауданы.
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Осы мақаланы жазбастан бұрын
ақын Ақұштан  Бақтыгерееваның;

Жол жүріп шықсаң, белес бар
Талайлар ізін қалдырған.
Қарлығаш  көрсең  мені еске ал,
Оралып ұшқан алдыңнан.
Қызғалдақ  көрсең  мені еске ал,
Самалмен қырда билеген.
Домбыра көрсең  мені еске ал,
Шегіне саусақ тимеген -
- деген өлең жолдарын оқыған

едім. Мөлдіреп тұрған алғаусыз жол-
дар. Жастық кездің өлеңі, яғни жас-
тық шақтың нағыз өзі. Бұл өлең жол-
дары кімді де болса бейжай қалдыр-
майтыны анық. Менің де жастық
шағым есіме түсіп, алыста қалған күн-
дерді қағаз бетіне түсіре бастадым.

Менің еңбек жолым Қызылорда
қаласындағы педагогикалық инсти-
туттың  физика - математика факуль-
тетін бітіргеннен кейін 1960 жылы
Сексеуіл станциясындағы №423 орта
мектепте ұстаздық жасаудан бастал-
ған еді. Алғашқы оқу жылын мектеп
дирекциясы маған 9-сыныпқа жетек-
шілік жасауды жүктеді. Ол кезде
мектеп директоры Райғани Сүлей-
менов, оқу ісінің меңгерушісі Аман-
дық Исаев, бастауыш сыныптың
завучы болып Жүгініс Басбақбаев
атты азаматтар жұмыс жасайтын.
Сегіз жүзге жуық оқушысы бар  орта
мектепте бар болғаны жоғарыда
айтқандай үш-ақ адам басшылық
жұмыста болатын, кәзіргідей көп
завуч жоқтұғын. Бұл да қоғамның
дамуы мен өмірдің заңдылығы шығар,
иә, сонымен, мен жетекшілік жасай-
тын 9- сыныпта 32 оқушы бар-ды.

Олар: Амангелді Рысбаев, Сағын-
тай Ауашаев, Отар Шудабаев, Жақсы-
лық Жанысов, Рысбек Ниязов,
Әлқуат Жакупов, Жақсылық Сейт-
мағанбетов, Аманғали Қарынбаев,
Барақбай Таласбаев, Жоламан Жол-
дасов, Жақсылық Сүйінғараев, Орын-
тай Аяғанов, Күләш Қожамжарова,
Қожантай Жұматаева, Нағима Тауе-
келова, Балзира Данағұлова, Әбді-
карим Бураев, Наурызбай Қожах-
метов, Роза Рысқұлова, Түгел Әділова,
Рахима Утешова, Айнагүл Қосмам-
бетова, Қалас Жүсіпов, Қуат Исқа-
қов, Е.Ыбыраев, Ж.Аймолдаев,
Қ.Әлиева, Ж.Сансызбаева, Нұрқо-
жаева, Б.Құмақбаева.

Мен бұл сыныпқа 1960-1963
жылдары үш жыл жетекшілік жасаған
кезімде мектеп бойынша тұңғыш рет
11 жыл оқып, олар аттестатпен қоса
мамандық алып шыққан еді, ол кезде
оқуды еңбекпен байланыстыра оқыту
деген бастама басталып, өзімді соған
үлес қосқан ұстаздардың бірі болға-
нымды реті келген сәттерде мақта-
нышпен айтып отырам.

Мақаланы оқып отырған оқырман
қауым, іштей "Сонда қандай маман-

дық  алып  шықты?" екен деп ойлауы
мүмкін ғой .

Ендеше оны да еске түсірейін.
Сыныптағы 13 қыз бала үш жыл бойы
темір жол станциясында поезды қабыл-
дау кезекшілігінің операторлық
мамандығын оқыса, 19 ер балалар
станциядағы Локомотив депосында
слесарьлық  мамандықты игеру курсы-
нан өтті. Сөйтіп, он бір жылдықты
бітіргенде аттестатпен бірге қыздар
операторлық, ер балалар слесарьлық
мамандық алып шыққан-ды.

1963 жылы он бір жылдықты
бітірген 32 оқушының 22-сі жоғары оқу
орындарына түссе, 8-і техникум мен
педагогикалық учелищеге оқуға түсті,
екі оқушы семьялық жағдайларына
байланысты мектепте алған мамандық-
тары бойынша жұмысқа орналасқан
болатын.

Мен еңбек еткен №423 орта мек-
тептің  аудандағы басқа мектептерден
ерекшелігі сол, мұны бітірген оқушы-
лардың басым көпшілігі қазақ мектебін
бітірсе де Россия жеріндегі жоғары оқу
орындарына түсетін. Әрине, онда сабақ
берген ұстаздардың қайталанбас
қажырлы еңбегінің жатқандығы
айтпаса да түсінікті.

Ендеше, сол сабақ берген ұстаз-
дарды да бір сәт еске алудың артық-
шылығы бола қоймас деген ойдамын.

Мәселен, математикадан - Камал
Өтешов, химиядан - Жүгініс Баспақ-
баев, қазақ тілі мен әдебиеттен - Аман-
дық Исаев, тарихтан - Әлмұхан Әбиев,
ағылшын тілінен - Әбдікәрім Құрманов,
орыс тілі мен әдебиеттен - Людмила
Ивановна Егорова, астрономиядан -
Кеулімқош Бисенбеков, дене шынық-
тырудан - Вахит Шарипович Хайруд-
динов, физика мен электроникадан
өзім сабақ бердім.

Осы жерде халық аузындағы;
"Ұстаз еңбегін диқан тірлігімен салыс-
тыруға болады" деген ұлағатты сөзді
еске түсіруге тура келеді. Себеп, дихан-
шылар көктемде сепкен дәндерін ала
жаздай баптап, күзде жинайтын болса,
ұстазда сол сияқты шәкіртін мектепті
бітіргенше мәпелеумен болады емес
пе?!

Иә, ұстазды қалай мақтаса да, қалай
құрметтесе де, қалай қадірлесе де, қалай
сыйласа да, қандай данққа бөлесе де
ешкімнің де қабағына кірбін түспейтіні
анық.

Мақалаға арқау болып отырған
отыз екі оқушының өмір жолдары өз
алдына бір тарих деуге болады. Оларды
жеке-жеке айтпай, топтап айтатын бол-
сам, олардың арасынан ғылым докторы,
республикаға еңбегі сіңген ұстаз,
мәдениет қайраткері, құрметті темір
жолшы, совхоз диреторы, локомотив
депосының бастығы, басқа да сала-
лардың қайраткерлері шыққан.

Уақыт мені олармен 2013 жылдың

25 мамырында Сексеуіл станция-
сындағы баяғы өзім ұстаздық жа-
саған №423 мектепте кездестірді.
Әрине, бұл кездесу  кездейсоқ болған
емес.

Оқиға былай басталған еді. 1963
жылы он бірінші сыныпты бітірген
олар 2013 жылы мектеп бітірген-
деріне 50 жыл толатындығы жайлы,
оны оқу бітірген мектептерінде
арнайы атап өту жөніндегі шешімге
келген олар алдын-ала менімен
хабарласып менің қатысуымды
өтінген еді. Сонымен арада елу жыл
өткенде мен жұбайым Ауагүл Махан-
бетқызы екеуміз, жұбымызды жаз-
бай барып шәкірттерімнің құрметті
қонағы, әрі сынып жетекшісі ұстазы
болып қатысқан болатынбыз.

Елу жыл  жарты ғасыр, адамзат
үшін онша аз уақыт емес, уақыт
шіркін өз үлесін алмай қоймайды
екен- ау. Кешегі жүздері жарқын
балалықтың табы кете қойма-
ған,беттерінен нұр шуағы шашылған,
күлкілерінен жақсылықтың лебі
ескен, еңселерін тік ұстаған шәкірт-
терімнен бұл кездесуде 50 жылдың
табы біреуінен азырақ, ал біреуінен
көбірек аңғарылып тұрды. Бірақ
бәрінің де дауыстарында өзгерістер
байқалмайды. Мінездері де сап
алтындай сақталыпты, бәріне ортақ
"Әжім" деген белгілер жүздеріне ізін
салыпты. Олар да зейнеткерлікке
шығып, бірі ата, бірі әже атауларына
ие болыпы. Олар да бірімен бірі
көптен кездеспепті, жоғарғы оқу
орындарын бітіргеннен кейін
жолдама берген жерлеріне барып
еңбек етіп, сол жерде тұрып қа-
лыпты.  Қуанарлығы мен құптарлығы
сол бір-бірімен байланыстарын
үзбей хабарласып тұрады екен. Бұл
кездесуге олардың жиырма үші келді.
Бірі - Алматыдан, екіншісі - Аста-
надан, сондай-ақ, Москвадан, Орал-
дан, Ақтөбеден Повладардан, Са-
ратовтан, Жамбылдан, Қызылор-
дадан,  Жезқазғаннан ... осылайша
тізбектеліп кете береді. Сол жолы
мен:

Өмірде жүрген жоқпыз сүйіп
                                             бекер,
Әр күні арманыңды  биіктетер.
Көңіліңде жарқ еткен бір-ақ
                                                    сәтке,
Құдіретті келешек сыйып кетер, -
деп ақын Қайрат Жұмағалиев

жырлағандай шәкірттерімнің қайда
жүрсе де өнегелі өмір жолдарына
көрер қызықтары ұзағынан бол-
сыншы деп іштей тілек тілеген едім.

Осы жолғы кездесудегі тағы бір
есте қаларлық сәт, осы жазғанның
өмірге келуіне арқау болған "Оқушы
күнделігі" жайлы сыр сандықтың
ашылуы еді. Бұл өзі ешкімнің ойында
жоқ, күтпеген жаңалық болатын.

Кездесудің салтанатты жина-
лысының аяқталар кезеңінде:

- Менің бір айтатын сөзім бар еді
- деп Орынтай Аяғанов деген шәкіртім
трибунаға  көтіріле берді сондағы
айтқаны;

- Құрметті ұстаздар, құрметті
салтанатты жиынға қатысушылар,
құрметті кластастарым! Мынау менің
қолымдағы он бірінші кластағы күнде-
лігім. Көріп қойыңдар дегендей күнде-
лікті жоғары көтеріп те қойды. Мұны
мен елу жыл сақтадым. Бұл мен үшін
тұнып тұрған тарих. Мұның ішінде
класс жетекшісі болған аса құрметті
Шыңғыс ағайыммен, барлық сабақ
берген ағайларымның, апайларымның
қойған бағалары мен қолдары бар деп
үлкен тебіреніспен сөйледі.

Бұл не айтар екен деп тынып қалған
залдағылар, мұны есіткенде қол
шапалақтаудың астында қалдық.

Таң қалысқандар көп еді.
Сондағы айтқандары;
-Қайдан ойына келді екен?
-Не деген ұқыптылық?
-Сонша уақыт, қалай сақтаған

десеңізші?
-Мұндай жағдай бұрын соңды

болмаған да шығар?
-Бұл ұстазына деген асқан құрмет

қой?
Шәкірттердің ішінде небір талант-

тылары болды. Шынын айтқанда
оқушыларға білім мен тәрбие беру
кезімде, олардан үйренген кездерімде
болғандығын айтуға тура келеді.
Мысалы, он бірінші кластың Серікбай
Қосжанов деген үздік оқушысы Москва
қаласынан шығатын "Комсомольская
правда" деп аталатын газетке жария-
ланған 1961-1962 оқу жылындағы
физика пәні бойынша өткен олим-
пиаданың есептерін өз бетінше
шығарып жүреді екен. Бір күні шығара
алмаған есептерін алып келіп маған
көрсетпесі бар ма?! Әлгі есепті әкеліп
шығарайын десем шамам келмейтін
сияқты. Енді оқушыға не жауап айтам,
- деп қиналғаным бар. Содан соң
өзіммен қызметтес, институтқа дейін
мектепте өзіме, физика пәнінен сабақ
берген Жолдасай Мамбетқұлов деген
ағайыма барып, барлық мән-жағдайды
түсіндірдім. Ақыры екеулеп шығардық-
ау. Сонымен, сол жылы олимпиаданың
барлық есептерін оқу жылының аяғына
дейін толық  шығарып шығуға тура
келді.

Сол оқушым сол жылы мектепті
күміс медальмен бітіріп, Москва қала-
сындағы Ломоносов атындағы мемле-
кеттік университеттің физика-мате-
матика факультетіне түскен болатын.
Бүгінде ол ғылым докторы, профессор
Тараз қаласындағы М.Х. Дулати атын-
дағы университетте жұмыс жасайды.

Жақында оның ұстазына жолдаған
хатын жариялауды жөн санадым.

Өнеге өрісі

ҚҰРМЕТТІ ДЕ ҚЫМБАТТЫ ҰСТАЗЫМ ШЫҢҒЫС АҒА!
Мен Алланың маған  сіздей, Камал

Өтешовтей және Жүгініс Басбақ-
таевтай ұлы ұстаздар бергеніне
қуанамын. Нағыз инженер болу үшін
физиканы, математиканы, химияны
жете меңгеру керек. Менің жеке басы-
ма мектептегі кезімде сіздердің маған
ерекше көңіл аударып осы ғылым-
дарды меңгеруім үшін ерең еңбек
еткендеріңізді білемін. Сіздердің сол
еңбектеріңіздің арқасында мен
Москвадағы М.В.Ломоносов атын-
дағы   МГУ-дің студенті, МИИТ-тің
студенті, Бауман атындағы МВТУ-дің
аспиранты, Жамбылдың Облбытра-
диотехникасында бас инженер, ұзақ
уақыт М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-
да ұстаз болдым, ғылыми-зерттеу
жұмыстарымның нәтижесінде жарық
көрген формулам да бар. Жоғарғы
оқу орындары студенттеріне арна-
лған "Өндірістегі қауіпсіздік" және
"Тіршілік қауіпсіздігі" кітаптарым
басылып шыққан, оларды студенттер
қауымы өз игіліктеріне кеңінен
пайдалануда. Бұл кітаптарды сіздер-

дің де еңбектеріңіздің жемістері деп
білемін.

Сіздің менің жеке басыма сіңірген
ерен еңбегіңіз үшін сізге мыңда да бір
рахмет!

Сәлеммен Серікбай Қосжанов
Тараз қаласы. 23 мамыр

2014 жыл.
Ауылға келгеннен кейін, шәкірт-

теріммен кездесу кезіндегі көрген-
дерімізді, олардың айтқан әнгімелерін,
біздерге деген ыстық-ықыластарын
тілектерін жұбайым Ауагүл екеуміз
жие еске алып отыратынбыз. Осындай
қызықты өмірдің бел ортасында жүр-
генімізде осы жылдың 19 қаңтарында
алты баланың анасы Ауагүл қайтпас
сапарға жол шекті. Бұл да тағдырдың
жазуы болар.

Ол айтатын "Жошының үйленген
қызығын көрсем, арманым болмас еді"
деп. Өкініштісі сол арманына жете
алмады. Оның отбасымызда болма-
ғанына 157 күн болғанда Жошы үйге
арман етіп көптен күткен қуанышымыз

Нұршат  атты  келін  түсірді.
Нұрдың шаттық шуағы  үйімізге

кірді-ау деп әулетіміз болып қуандық.
Біздің қуанышымызға ортақтасу
үшін республикамыздың шарта-
рабында жүрген шәкірттерім жан-
жақтан жиналып, бас қосып, 27
маусым күнгі "Ал-Нұр" мейрам-
ханасында болған Жошы мен Нұр-
шаттың уйлену тойына қатысты.
Олардың ішінен Орынтай Аяғанов
деген шәкіртім шығып сөйлеп,  өткен
жылы мектеп бітіргендеріне 50 жыл
болған салтанатты кездесу кезінде
көрсеткен "Күнделігін" бұл жолы
өзіме тарту етіп сыйлады. Сонымен,
мен қол қойған оқушы күнделігі
арада 50 жыл өткенде менің қолыма
қайтып оралды.

Күнделік Оқушы күнделігі.
Осыдан 50 жыл бұрынғы мектеп
оқушысы мен ұстаз жөніндегі сыр
шерітетін күнделік.

Ұстаздың үлкен-кішісі һәм
жақсы-жаманы болмайды. Ұстаз
барлық уақытта өз биігінде, өз

тұғырында қала беретін текті тұлға.
Ұстаз туралы бұлайша бағамдау,

бұлайша ой түйіп, күнделік беттерін
парақтай отырып, ондағы ұстаздардың
баға қоюлары мен жазған ескертпе
ұсыныстарын, айтқан ақыл-кеңестерін
оқи отырып, бұдан жарты ғасыр бұрын
жазылған жазбаларды жаңғырту нәти-
жесінде санадан шыққан саналы сөз
туған.

Осылайша ой үстінде отырып, өмір
дегенің өткен менен бүгінгіні жалғас-
тыратын тарих беттері екен ғой деген
тоқтамға келесіз.

Жалпы сөздің түйіні қандай жазба
болса да уақыт алыстаған сайын оның
құндылығының артатындығын айту. Біз
әнгіме етіп отырған оқушы күнделігі
соның бір факторы ғана.

Шыңғыс АЙБОСЫНОВ,
Қазақстан Журналистер

Одағының мүшесі.
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«Серпін-2050»

“Мәңгілік ел
жастары-индустрияға”

Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсұлтан  Әбішұлы
Назарбаев өз сөзінде "Қазақстанның
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20
қадам" бағдарламасында жаhандық
деңгейдегі дағдарыс кезінде елімізді
ә л е у м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ
жаңғыртудың шешуші міндеттерін
көрсетіп, өткен ғасырдың 60-
жылдарынан кеңінен тараған
тұтынушылық қоғам тұжырымдамасы
орнына балама ретінде Жалпыға Ортақ
Еңбек Қоғамы идеясын ұсынды.
Сонымен қатар "Елімізде жұмыс
орындарын құрудамыз, жаңа
өндірістер салудамыз. Сондықтан
жұмыс бар жерге бару керек" деп
көрсетті.

Мемлекет басшысының осы
идеяларын негізге ала отырып
Қазақстан Республикасы Үкіметі
жастар мәселесіне арнап арнайы
бағдарлама қабылдады. Бүгінгі
"Мәңгілік Ел Жастары - индустрияға"
Мемлекеттік бағдарламасы осы бір
бастамаға үндеу қосып, барынша
жастарға қолдау көрсету болып
табылатыны сөзсіз.

Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігінің
"Жастардың кәсіптік және аумақтық
мобильдігін арттыру мәселесі"
бойынша оңтүстік облыстардың
жастарын Солтүстік, Шығыс, Батыс
Қазақстан өңірлеріндегі
университеттер мен колледждерде
білім алуына қолдау жасау мақсатында
2014 жылы республикамызда алғаш рет
"Мәңгілік ел жастары-индустрияға"
әлеуметтік жобасы аясында "Серпін-
2050" мемлекеттік бағдарламасы
қабылданды.

Қуана айтатын жағдай, өткен жылы
бағдарлама бойынша бөлінген 2050

гранттың 778 орнын Сыр елінің
жастары иеленген болатын.

Соның нәтижесінде "Серпін-2050"
бағдарламасы бойынша бөлінген
гранттардан Қызылорда облысының
талапкерлері Солтүстік Қазақстан,
Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан
және Қарағанды, Қостанай, Ақмола
облыстарындағы орналасқан жоғары
оқу орындарының 1005 грантының
және колледждердің 850-ден астам
грантының иегері атанды. "Мәңгілік ел
жастары - индустрияға" "Серпін - 2050"
бағдарламасы аясында Қызылорда
облысы бойынша грант иегерлерін
шығарып салу салтанаты өткізілді.
Салтанатты жиында облыстық білім
басқармасының басшысы Б.Сайлыбаев
грант иегерлерін және олардың ата-
аналарын жетістіктерімен құттықтап,
олардың жақсы маман иелері
болуына,биік белестерге жетуіне
тілектестігін білдірді.

Жиналғандар "Семей мемлекеттік
құрылыс" колледжіне түскен 40,
Шығыс Қазақстан "Құқық және
бизнес" колледжіне түскен 40,
Петропавл "Құрлыс-экономикалық"
колледжіне түскен 23, Қарағанды
"Техника-құрылыс" колледжіне түскен
35, "Торғай агротехникалық"
колледжіне түскен 10, Жезқазған
қаласына түскен 30 грант иегерлерін
салтанатпен шығарып салды. Шараға
грант иегерлерінің ата-анасы,
облыстық білім басқармасының
басшылары, облыстық ішкі саясат
басқармасының қызметкерлері
қатысты.

Б.ДҮРМАНОВ,
Қызылорда облыстық оқу-

әдістемелік орталығының
 кәсіптік білім бөлім меңгерушісі.

Жаңалықтар. Хабарлар

Кітаппен бірге өсеміз

25-тамыз күні кітапхананың
балалар әдебиеті бөлімінде "Кітаппен
бірге өсеміз" айдарымен "Балалық
балғын жүректен" атты мәнерлеп оқу
іс-шарасы өткізілді. Іс-шараға "Назым"
жеке балабақшасының бүлдіршіндері,
балабақша меңгерушісі Алменбетова
Бейбіт Әлімжанқызы және тәрбие-
шілер, ата-аналар қатысты.

Мәнерлеп оқу шарасы барысында
бүлдіршіндер қазақ балалар ақын-

дарының өлеңдерін жатқа оқыды.
Кітапханашы балғындарға кітапхана
жайында айтты, "Жыңғылдар кітабы"
ертегісін мәнерлеп оқып, соңынан
"Маугли" атты ойын өткізді. Шара
соңында балғындар ән шырқап, би
биледі.

Ә.Тәжібаев атындағы
облыстық кітапхана.

Оћушылар хаттары

Кел, балалар, оқылық!
Кел, балалар окылық,
Оқығанды көңілге
Ықыласпен тоқылық,
Оқысаңыз, балалар -
Шамнан шырақ жағылар,
Іздегенің алдыңнан
Іздемей-ақ табылар! - деп Ыбырай

Алтынсарин атамыз өзінің алтын өлең
шумақтарымен жас өскелең ұрпаққа
оқудың маңызын ұғындырып,
балаларды білімге жетелеген. Міне, 1-
сынып табалдырығын аттағаннан
осындай өлең шумақтарымен сусын-
данып, білімге құштарымыз артып келе
жатыр.

Білім алу - адамзаттың маңызды
қасиеті. Сол арқылы ол өзі алған
біліміне орай, өзіне жаңа мүмкіндіктер
ашады. "Бұл заман білекке сенетін
заман емес, білімге сенетін заман" деп
Нұрсұлтан Әбішұлы айтқандай, білім -
адамдардың терең ойланып қалып-

тасуымен, дамуында үлкен рөл атқа-
рады және сол арқылы биік шыңдарды
да бағындыруға да болады.

 Тәуелсіздік алғалы бері Елбасымыз
білім жүйесіне көп назар аударуда.
Себебі Қазақстанымыздың даңғыл
болашағы біздің қолымызда! Сон-
дықтан да бүгінгі жас ұрпақ - ертеңгі
мемлекет үшін қызмет ететін білікті
маман.

 Сонымен, достар, "Артық білім
кітапта, Ерінбей оқып көруге" - деп
Абай атамыз айтқандай ерінбей білім
алуға асығайық!

   Ақнұр АЛДАБЕРГЕН,
                            №12 І.Қабылов

атындағы мектептің
9-сынып оқушысы.

            Қызылорда қаласы.
            


