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Кел, балалар, оћылыћ!

Ізгі тілек

Талабы таудай Аружан

Бүгінде егеменді еліміз дамудың
даңғыл жолында дараланып, мықты
отыз елдің қатарына кіруді алдына
мақсат тұтқаны баршаға белгілі. Ал
мұндай айқын мақсатқа жету
жолдарының бірі -  ел болашағының
бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал
ететін өскелең ұрпаққа сапалы білім
мен өнегелі тәрбие беруге байланысты.
Ендеше білім мен тәрбие берудегі бар
мүмкіншілікті қамтамасыз ететін білім
ошағы - ол әрине мектеп.

Мектеп келешек ел басқарар, жер
басқарар, елі мен  халқын гүлдентер,
мейірін   өсіріп, мәртебесін биіктетер
жасампаз жандарды тәрбиелейтін киелі
де, қасиетті ұя. Ал сол мектептің негізгі
тірегі - ұстаздармен қатар оқушылар
қауымы. Біздің мектебімізде де
сырттай қызыға қарап  мақтан ететін,
алдағы жарқын күндеріне үкілеген
үмітпен қарайтын білімді, талантты,
өнерлі оқушыларымыз жетерлік.
Солардың бірі -  6 "Ә" сынып оқушысы
Ермаханова Аружан.

Ол сыныбындағы өте әдепті,
ақылды, оқуына жауапкершілікпен
қарайтын үлгілі оқушылардың бірі.
Көп балалы отбасынан шыққан
Аружан отбасының ортаншы баласы.
Ол  кішкентайынан алғыр, зерек болып
өсті. Оның бойындағы білімге, өнерге,
спортқа  деген ынта-ықыласы пен
құмарлығы ерекше. Барлық пәндерді
жетік игерсе де, әсіресе оның қазақ тілі
мен әдебиеті пәніне деген сүйіс-
пеншілігі бөлек. Ол қазақтың  дүлдүл
ақындары - Абай, Махамбет, Мағжан,
Мұқағали, Қадыр және т.б. аталарының
жырларын сүйсініп, мәнерлеп оқыған-
ды жақсы көреді. Үнемі мектепшілік,
қалалық мәнерлеп оқу сайыстарында
топ жарып, жүлделі орындарға ие
болып жүретін Аружан қызымыз
мектебіміздің мақтанышы.

Биылғы 2015-2016 оқу жылының
желтоқсан айында Қармақшы аудан-
дық білім бөлімінің  ұйымдастыруы-
мен 6, 9-сынып оқушылары арасында
өткен "Қадыр Мырза Әлі оқулары -
2015" аудандық байқауында ақын
өлеңдерін мәнерлеп жатқа оқудан II-
орынды иеленіп, мәртебемізді көтеріп
тастады. Оның бұл пәнге деген тағы бір
ерекше ықыласы өз жанынан шығарма
жазып, үнемі ізденіс үстінде жүруіне
ықпал етті. Бұған дәлел ретінде
Аружанның 2015 жылдың қараша мен
желтоқсан айларында өткен "Мен
Қазақстанды сүйемін!" тақырыбында
республикалық интернет-байқауына
қатысып сертификатталғанын, ал
үстіміздегі жылдың қаңтар айында
"Платон" Халықаралық дамыту орта-
лығының ұйымдастыруымен Респуб-

ликалық "Ақ қауырсын - 2" шығарма
байқауына қатысып, жүлделі III-
орынды иеленгенін ауыз толтырып
айтуымызға болады.

"Бұлақ көрсең көзін аш" демекші,
Аружанның осындай жетістіктерге
жетіп, жақсы адам болып қалыптасып
келе жатқанына ең алдымен ата-анасы
мен ұстаздарының еңбегі зор.  Әсіре-
се, әр баланың  қоғамда жақсы адам
болып қалыптасуы үшін  ата-аналық
шын сүйіспеншілік пен мейірім ауадай
қажет. Осы орайда Аружанның ата -
анасы Жаңабай мен Айгүл оның түрлі
деңгейдегі байқаулар мен сайыстарда
жеңіс биігінен көрінуінде қолдан
келгенше қолдаулары мен қамқорлық-
тарын аяған емес.

"Адамның көңілі шын мейірленсе,
білім-ғылымның өзі де адамға мейір-
леніп, тезірек қолға түседі" деген
құдыретті Абай даналығын санасына
сіңіре білген Аружан қызымыз
қатарластарының арасынан білімге
деген айрықша құштарлығымен ерек-
шеленіп тұратын шәкірттердің бірі.
Сабақ үстінде ұстаздарының айтқанын
мұқият тыңдаумен қатар, бос уақытын
текке өткізбей білімін толықтыру мен
жетілдіру мақсатында түрлі кітап-
тарды көп оқиды. Осындай ізденімпаз-
дығының арқасында 2014 жылы Бүкіл-
ресейлік "Таным және шығарма-
шылық" сырттай байқауында ағылшын
тілі пәнінен өз білімін сынап, лауреат
атанды. Оған қоса, байқаудағы жақсы
жетістіктері үшін "Интеллект буду-
щего" атты Жалпыресейлік Кіші
ғылымдар академиясы төрағасының
дипломымен марапатталды.

Біздің ата-бабаларымыз "тәні
саудың - жаны сау" - деп бекер айтпаған.
Өйткені, спортпен айналысқан адам-
ның денсаулығы мықты, өзі шыдамды
болады. Осы орайда Аружанның
сабырлы мінезі мен көптеген жетіс-
тіктерге қол жеткізуінің сыры осы
спортта жатыр деп ойлаймын. Себебі,
Аружан айналысатын спорт түрі -
көркем гимнастиканың жаттығулары
үйлесімді қабілеттіліктерді, икем-
ділікті, ептілікті, жылдамдылықты,
төзімділікті жетілдіруге бағытталған.
Бала күнінен бастап қазіргі таңға дейін
көркем гимнастиканы жанына серік
еткен спортшы-қызымыздың әрбір
жарыс кезіндегі тал шыбықтай
майысқан нәзік өнері кімді де болма-
сын тамсандырмай, сүйсіндірмей қой-
майтыны анық. Әзірге жергілікті
көркем гимнастика жарыстарында
жекелей немесе топтық құрамда өнер
көрсетіп жүрген Аружан -  қалалық
балалар мен жасөспірімдер спорт
мектебі директорының дипломдары-
мен марапатталған.

Болашағынан көп үміт күттіретін
Аружан қызымызды атақты гимнаст
әпкесі Әлия Юсупованың ізін жалғап,
мойнына әлемдік жарыстардың алтын-
дарын тағуына тілектеспіз. Талабы
таудай қызымызды болашақта үлкен
жарыстардан көретінімізге сенеміміз
мол.

Данасұлу ЖҰМАҒАЗИЕВА,
№272 орта мектептің ғылыми

әдістемелік
жұмыстар жөніндегі

орынбасары.
Байқоңыр қаласы.

Байқау

Көктем аруы-2016

Күні жарқырап, гүлі құлпырған
мереке қарсаңында №8 облыстық
арнаулы санаторийлық мектеп-интер-
наттың бір топ оқушы қыздары
сайысқа түсті. Қазақ қызына тән
қасиеттерді бойына сіңіріп, ұлттық
дәстүрлерімізді жалғастыратын ибалы,
инабатты, білімді аруды анықтау
мақсатында өткізілген "Көктем аруы -
2016" сайысына алты ару қатысып,
өнері мен өнегесін, білімі мен пара-
сатын ортаға салды.

Сайысты мектеп-интернаттың 10-
сынып оқушылары Бағлан мен Гүлім
жүргізіп, әр сайыскерді өлең жолдары-
мен ортаға шақырды.

Қыз балалардың сахнада өздерін
дұрыс ұстауы, әр бөлім бойынша
өздерінің білім-біліктілігін көрсете
білуі, дауыс ырғағы, эстетикалық
талғамы, сөз сөйлеу мәдениеті мен сөз
сөйлеу өнері, өз ойларын толық
жеткізе білуі, ұлттық салт-дәстүрлерді
құрметтеуі бәрі сынға түсті.

Сайыс "Жүздің түсін танығанша,
бірдің атын біл" деген таныстыру
кезеңімен басталды. Арулардың бірі
әндетіп, бірі жырлатып өздерін жан-
жақты таныстырып, көрермердер
көзайымына айналды.

Ал "Өнерлі өрге жүзер" атты өз
өнерін көрсету кезеңінде қызғалдақ
қыздарымыз бар өнерлерін ортаға
салып жиылған қауымның ризашылы-
ғына бөленді. Инабат "Мама" атты
монологты мәнерлеп оқып, жүрек
тебірентсе, Аружан, Жұлдызай, Ди-
нара қыздарымыз нақышына келтіріп
ән айтып, Гүлдана мен Гаухар мың
бұралған  биімен тамсандырды.

Қыздарымыздың ой ұшқырлығын

байқатар "Білімді мыңды жығар"
кезеңінде Жұлдызай мен Динара оқ
бойы озық тұрды.

"Кім шапшаң" кезеңінде олар
әртүрлі шаш үлгілерін жасап тағы бір
қырларынан танылды. Бұл жолы
Гүлдана мен Жұлдызай қыздарымыз-
дың шаш үлгілері жоғары  бағаланды.

"Өнерлінің қолы алтын" кезеңінде
сынға түскен аруларымыз өздері
дайындап келген қол өнер бұйымдарын
көрсетіп, өнердегі, өмірдегі шеберлік-
терін танытты. Гаухар, Жұлдызай,
Аружан, Инабат қыздарымыздың
шебер бұйымдары ерекше көзге түсті.

Ұқыптылығы, шеберлігі, сүйкімді-
лігі, нәзіктігі, білімділігі, өнерлілігі
барлығы сарапқа салынған бұл сайыс
та өз мәресіне жетіп, мектеп әкімшілі-
гінен құралған қазылар алқасының
шешімімен аруларымыз өз бағасын
алды.

"Инабатты ару" 8-сынып оқушысы
Үмбеталиева Аружан, "Өнерлі ару" 9-
сынып оқушысы Дүйсенова Гаухар,

"Іскер ару" 8-сынып оқушысы Тал-
ғат Гүлдана, "Білімді ару" 9-сынып
оқушысы Мырзалы Динара,"Сым-
батты ару" 9-сынып оқушысы Айтбаева
Инабат,"Көктем аруы - 2016" 9-сынып
оқушысы Жайман Жұлдызай атанды.

Көңілге көктем орнатар жайдары
мереке қарсаңында білімдерін шыңдай,
ұлттық дәстүрлерді бойына дарыта
отырып тәрбиелеу жолында  өткізілген
бұл іс-шараны мектеп-интернат
ұстазы Абенова Мира ұйымдастырды.
Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен
марапатталды.

Қазыгүл ЖҮСІПОВА,
мектеп-интернат тәлімгері.

Бәрі де менің отбасым
Аялап мені өсірген,
Қателік кетсе кешірген.
Отбасым - алтын бесігім,
Сақтаған мені кесірден.

Әжем ылғи мақтайды,
Ешқашан беттен қақпайды.
"Ақылды болып өс", - дейді,
Орынсыз сөз айтпайды.

Әжем - ақыл бесігі,
Әнменен әркез тербеткен.
Әжем - тәртіп есігі,
Ертектермен ержеткем.

Біз үшін шаршап, талмайтын,
Анам бар менің мақтайтын.
"Сұңқардай сұлу бол", - дейді,
Биікте ұшып самғайтын.

Әкешім менің қамқоршым,
Аямайды бізден бар күшін.
Сенімін елдің ақтасам,
Бұл менің үлкен борышым.

Сүйкімді інім, сіңілім,
Ең жақындарының бірімін.

Мұғалім болып ойнаймын,
Бөліседі тәтем білімін.

Қоспасам егер жырыма,
Көңілім менің тыншымас.
Ұстазым сұлу, мәңгі жас,
Деп үйреткен "Алға бас!".

Достарым тағы көп менің,
Аяулы алтын мектебім.
Жүректен шықты тілегім,
Жарқырай берсін көкте күн!

Төрт жағым түгел айналам,
Мұндайға зәру кей балаң.
Күлсе егер барлық бөбектер,
Жүрегім тыныш жайланам.

Әрқашан аман жүріңдер,
Жабырқамаңдар, күліңдер.
Сырыңда гүл боп жайнаған,
Қызғалдақ қызың мен болам!

Қызғалдақ МЕҢДІҚҰЛ,
№16 мектеп-лицейдің

5-сынып оқушысы.
Қазалы қаласы.



1 сәуір 2016 жыл2

Мен -Тәуелсіз ел ұланы

Бір мектептен хат

№82 мектеп

Құрметті редакция!
Мектепте Тәуелсіздіктің 25

жылдығына арналған  оқушылардың
арасында эссе, шығарма жазу
байқаулары өтуде. Соның ішінде
алғашқылардың бірі болып ұсынған

оқушылардың жүректерінен шыққан
жұмыстарын  баспаға ұсынуды жөн
көрдім.

Жинақтап жіберуші
Гүлжахан ШҮЙІНІШБАЕВА.

Мен - Қазақстан атты елдің
ұланымын. Ертеңгі үміт біздерде.
Соған орай білімге, оқуға ұмтылу
керек. Биыл Тәуелсіздік алғанымызға -
25 жыл. Осы жылдар ішінде қаншама
игі істер тындырдық. Мысалы, 1991
жылы 1 желтоқсанда Қазақтың тұңғыш
көшбасшысы болып Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев сайланды.
Теңгеміз айналымға түсті. Рәміздер
қабылданды. Аспан әлеміне сапар
шеккен ғарышкер Тоқтар Әубәкіров,
Талған Мұсабаев, Айдын Айымбетов
ағаларымызды мақтан тұтамыз.
Елордамыз Астана қаласы болды.
Біздің мемлекетіміз көп ұлтты. 140-қа
жуық ұлттар мен ұлыстар тұрады.
Бұлардың бәрі Ата Заңымыз аясында

тату-тәтті өмір сүруде. 2011 жылы
қысқы Азия ойындарын өткізудегі
жетістіктеріміз Қазқстанды әлемге
танытты. 2017 жылғы "ЭКСПО - 2017"
көрмесі біздің еліміздің мәртебесін
одан да жоғары биіктетпек. Әркез
жоғарылай беру келешек ұрпақтың
қолында, келешек ұрпақ деген біздер.
Сондықтан, сапалы білім, саналы тәрбие
мен басқа елдердің жақсы істерінен
үлгі алып, алға жылжи берейік. Міне,
тұғыры биік Қазақ елінің жетістіктері
мұнан да көп. Сөз соңында айтарым -
тәуелсіздігіміз баянды болып, көк
туымыз биікте желбірей берсін!

Жанарыс ШЫНТЕМІР,
4-сынып оқушысы.

Х Х Х
Менің елім Қазақстан. Қазақстан-

ның жері өте әдемі, кенге бай. Біздің
елімізде қаншама ұлт өкілдері тұрады.
Олардың барлығы тату-тәтті өмір
сүруде.

Біздің еліміздің астанасы - Астана
қаласы. Оның әсемдігі ерекше көз
тартады. Оны шетелдерден келген
қонақтар қызыға тамашалайды. Биыл
еліміздің Тәуелсіздік алғанына 25 жыл
толды. Осы уақыт ішінде еліміз
біршама жетістіктерге жетіп, әлемге
танылды. Бұл Елбасымыз Н.Ә.Назар-
баевтың еңбегінің жемісі. Қазірде

еліміз тыныш, тату да бейбіт өмір
сүруде. Ата-бабамыз армандаған
тәуелсіздікке қол жеткіздік. Еліміздің
өз туы, елтаңбасы, әнұраны бар. Мен
өз елімді, өз рәміздерімді мақтан
етемін. Мен Қазақстанда туып, қазақ
болғаныма қуанамын. Еліміздің
болашағы біздің қолымызда. Мен
жақсы оқуыммен елімнің өркендеуіне
өз үлесімді қосамын. Өйткені, мен
тәуелсіз елдің еркін ұланымын.

Айзере ШЫНТЕМІР,
2-сынып оқушысы.

Х Х Х
Қазақстан - Тәуелсіз ел. Ол менің

байтақ өлкем. Қазақ елінің өзіне тән
желбіреген көк туы, еңселі елтаңбасы,
айбарлы әнұраны бар. Елбасымыз
Нұрсұлтан Назарбаев қазақ елі үшін
көп жақсылық жасады. Елордамыз
Астана күннен-күнге көркейіп, гүл-
деніп келеді. Мен осы елдің ұланы

болғаныма қуанамын. Тәуелсіз өз елімді
мақтан етемін. Қазақ елінің "Мәңгілік
Елге" айналуына үлес қосамын. Менің
кеудемдегі жүрегім "Қазақстаным, Ота-
ным" деп соғады. Тәуелсіз Қазақстан
мәңгі жасасын!

                               Ернұр АЛДАНЫШ,
2-сынып оқушысы.

Х Х Х
Қазақстанның болашағы жарқын.

Елімізде татулық, бірлік, береке,
молшылық бар. Соның арқасында
емін-еркін бақытты балалық шақты
өткізіп жатырмыз. Біз қазір мектепке
барып білім аламыз, оқимыз, ауырсақ
емханаға барамыз, бұның бәрі тегін.
Демелыста лагерьге, саяхатқа барамыз,
балалық шағымыз бақытты өтуде.
Айналамыз шат-қуаныш, қалаған
затымызды аламыз. Осының бәрі
Тәуелсіздіктің арқасы деп ойлаймын.
Мен өскенде Отаныма қызмет еткім
келеді. Қазақстанның дамуына  өз
үлесімді қосамын. Мен өскенде

құрылысшы боламын. Туып өскен
ауылым Қаратереңнің өсіп-өркен-
деуіне үлес қосқым келеді. Ауылыма
жаңа үйлер,  балабақша, саябақ  және
балалар алаңын сосын аурухана
салғым келеді және зәулім-зәулім
ғимараттар, ойын алаңын, тойхана,
шеберхана салғым келеді. Мен ауылым
Қаратереңді,  Отаным тәуілсіз  Қазақс-
танды мақтан тұтамын. Мен Отанымды
жақсы көремін. Тәуелсіз Қазақстаным
үшін аянбай еңбек етемін.

Досхан ШАРАПАТОВ,
3-сынып  оқушысы.

Тәуелсіздік -тұғырым
Тәуелсіздік... Қаншама адамның,

қаншама халықтың аңсайтыны да,
армандайтыны да осы еркіндік. Тә-
уелсіздік жолында қаншама адам азап
шекті, елі үшін жанын қиды.

Біздің елдігіміз - егемендік, тұғы-
рымыз - тәуелсіздік. Міне, осындай
бейбіт өмір сүргенімізге, Тәуелсіздік-
тің ақ таңы атқанына 25 жыл толып
отыр. Осыдан бірнеше жылдар бұрын
туған топырақ төсінде бостандық
байрағы желбіреді. Содан бергі кезеңде
әлемде өзінің орнын еншілеген Қа-
зақстанды биік белестерге бастап,
талай асуларды артта қалдырған Ұлт
Көшбасшысы, Президентіміз Нұрсұл-
тан Назарбаевтың сіңірген еңбегі
айрықша.

Біздер көк аспан астында көгершін
ұшырып, бейбітшілік алғаннан кейін
қандай жетістіктерге жеттік?

Тәуелсіздік алғаннан кейін елі-
міздегі оң өзгерістер де мол болды. Ең

бастысы біз де өзге елдермен тереземіз
тең, тату-тәтті, достық қарым-қатынас
жасай білдік. Біздің де төл теңгеміз,
Ата Заңымыз бар.

Менің жас жүрегім елім, жерім,
Отаным деп соғады. Маған туған жерім
бәрінен де ыстық, бәрінен де қымбат.
Менің кіндік кескен жерім - Арал
теңізін бойлай орналасқан киелі
Қаратерең ауылы. Қазақ жерінің
кішкене ғана жерін алып жатса да,
ауылымның тұрғындарының пейілі
даладай кең.

Еліміздің даңқы асқақтап, көк
Туымыз ашық аспанымызда желбіреп,
"Қазақстан" атауы әрбір қазақтың
жадында мәңгі сақталып, еліміздің
егемендігі мәңгі болғай!

Зарина АЙСАУЫТОВА,
6-сынып оқушысы.

Қаратерең ауылы.

№65 мектеп
Құрметті редакция!

Мен №65 орта мектебінің бас-
тауыш сынып мұғалімімін. Сыны-
бымда "Балдәурен" газетіне жазылып
оқитын балалар бар.  Сіздерге 1-сынып
оқушыларының аналар мерекесіне
арналған кішкене жүректерінен
шыққан "Ана" туралы  ой толғауларын
жолдап отырмын. Кішкене балалар-

дың алғаш қалам сілтеген туындысын
кішкене де болса жарыққа шығарса-
ңыздар екен деймін.

А.САЛҚЫНБАЕВА,
№65 орта мектептің

1-сынып оқушыларының
жетекшісі.

Ана
Анама мен көмектесемін. Ол

жақсы ана. Анамды мен жақсы
көремін. Анама мен қамқор боламын.
Анам аман жүрсін.

Аружан ТӨРЕМҰРАТ.

Х Х Х

Менің анам жақсы адам. Ол бізге
таңғы ас беріп, киіндіріп, сабаққа
жібереді. Менің анам талантты адам.
Біз анамызды жақсы көреміз.

Тоғжан ҚҰТТЫБАЙ.

Х Х Х

Мен анамды жақсы көремін. Менің
анам мейрімді, қамқоршы. Ол  ақылды
адам, сабағыма көмектеседі. Менің
анам сұлу.

Жанерке ЖОМАРТҚЫЗЫ.

Х Х Х

Мен анамды қатты жақсы көремін.
Ауырмаса екен деп тілеймін. Өйткені
сабағымды оқытады, бірге ойнаймыз.
Мен де анама көмектесемін. Оған
мерекесіне ашық хат жіберем.
Анаммен жүрсем маған қызық болады.
Ол мені даярлық оқыған кезімде
мектепке әкеліп салатын. Ал, қазір мен
жігіт болдым, өзім барып келемін.

Нұрдәулет ҚАЛМАН.

Ана, сен маған жақсы анасың. Мені
еркелетіп, мейіріміңді төгесің. Мен
сенің сеніміңді ақтаймын.

Үміт САЯТУЛЛАЕВА.

Анашым мен сені жақсы көремін.
Жұмысың сәтті өтсін. Сіз күшті,
ақылды адамсыз.

Мирас ТӘШЕН.

Х Х Х

Мен анамды жақсы көремін. Ол сабақ оқытады, еркелетеді. Менің анам
әрқашан күлімдеп жүреді. Мен оның мақтан тұтар қызымын.

Аида БАЛТАБАЙ.

Х Х Х

4-сынып
ҰстазымаҰстазымаҰстазымаҰстазымаҰстазыма

Күн шуағы таралған өн бойынан,
Барлық бала білім мен тәлім алған.
Өмір бойы ұмытпаймын мен сізді,
Жадыра апай - бақытымның тізгіні.

Алтынай ҚОНЫСБАЙ.

Х Х Х

Ұстаз деген зор тұлға,
Ең қадірлі мамандық.
Ақылшы ана - ұстазға,
Мен тілеймін амандық.

Ақжүніс ЕСІРКЕП.

КөктемКөктемКөктемКөктемКөктем
Өзен жатыр сарқырап,
Айдын жатыр жарқырап.
Көкте бұлттар күркіреп,
Жауды жаңбыр сіркіреп.

Алина ҚИЯТБАЕВА.

Х Х Х

Табиғат - таза ауа, жасыл желек,
Табиғатсыз мына өмір кімге керек.
Аялап, қорғау біздің парызымыз,
Достарым, алдымызда үлкен міндет.

Нұрдәулет НҰРЛЫБЕКҰЛЫ.

ӘжеӘжеӘжеӘжеӘже
Ақ әжем ау, ақ әжем,
Балдай тәтті бал әжем.
Аппақ құртын сақтайды,
Бізді үнемі мақтайды.

Нұрбек ЕРҒАЛИЕВ.

Көктем шуағы
Көктем келді жайдары,
Қырда гүлдер жайнады.
Ағаштар да жайқалып,
Құстар келіп, сайрады.

Балалар шықты далаға,
Асыр салып ойнады.
Гүл-гүл жайнап жер әлем,
Тіршілік те қайнады.

Аягөз ІДІРІСОВА.

АнамаАнамаАнамаАнамаАнама
Баршамызға бақытты өмір беріп,
Бойымызға орнаттың сенім берік.
Қашан болсын орын ап төрімізден,
Отыра бер көркейіп көңілденіп.

Көсегеміз көгеріп бір өзіңмен,
Жылулықты сеземіз гүл өңінен.
Отбасыңа мейірбан бола білдің,
Нұр сәулелі нәп-нәзік жүрегіңмен.

Жұлдызай ЖАНТАСҚЫЗЫ.

Ардақтаңдар
ананы!

Бірге жайнап, бірге лаулап
                                           көктеммен,
Жүректерге жарық берген, от
                                                   берген.
Таң күзетіп, түн ұйқысын төрт
                                                    бөлген,
Ардақтаңдар, ардақтаңдар ананы!
Ұмытпаңдар аналардың әлдиін
Сол әлдиден басталады әр күнің,
Суытпаңдар елжіреген жан күйін
Ардақтаңдар, ардақтаңдар ананы!

Раушан КЕУЛІМЖАЕВА.

ЖадыраЖадыраЖадыраЖадыраЖадыра
апайғаапайғаапайғаапайғаапайға

Әріптерді танытып,
Оқу білім беретін.
Оң мен солды үйретіп,
Жадыра апай жүретін.
Жадыра апай жайдары,
Күліп сәлемдеседі.
Жүрегі жылы, көңілі жаз,
Бәрі әдемі деседі.
Инабатты, ибалы,
Тым әдемі жүргені.
Биязы мінез, жымиып,
Жарасады күлгені.
Құтты болсын апайым,
Жырдан шашу шашайын.
Мерекеңмен құттықтап,
Гүлден алқа тағайын.

Алтынай АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ.
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Қымбатты жас
ұландықтар!

   Биылғы оқу жылын өздігінен
ерекше, қуанышты жылмен бастамақ-
пыз. Өйткені, биыл "Жас ұлан"
бірыңғай балалар мен жасөспірімдер
ұйымына 5 жыл толып отыр. Осы
жылдар ішінде жас ұландықтар қыруар
игі істер атқарып, бүгінгі күні де ойып
алар орны бар екенін мақтан етемін.
Өзімнің де сыныбымның "Жас ұлан"
мүшелерінен құралған "Балауса" хор
тобымды үлкен мақтанышпен айта
аламын. Мектепішілік, қалалық,
облыстық, республикалық іс-шара-
ларға белсене араласып, одан керемет
нәтиже алуымен ерекшеленіп келеміз.
"Жас ұлан" ұйымы ұлттық құнды-
лықтар мен адамгершілік тәрбиесін
бере отырып, жас ұрпақты  Отанының
патриоты болуға, мемлекеттік рәміз-
дерді құрметтеуге, білімді сапалы
меңгеріп, өнерді бойға сіңіруге,

салауатты өмір салтын ұстануды бойға
жинайды. Сыныбымның әрбір мүшесі
осылай тәрбиеленуде. Менің ойымша,
осы қарқынымен жүре берсе, "Жас
ұлан" ұйымының арқасында болашаққа
сенімі мол, тамаша кәсіп иесі, адал
патриоты болатын жас ұрпақ қалып-
тасатыны сөзсіз.

Мен де болашаққа үлкен сенімі мол,
өзінің алдына қойған арманы мен
мақсаттары бар жас ұландықтармен
биік шыңдарға бірге барамын. "Жас
ұлан" ұйымына үлкен алғыс білдіремін.
Мен бүкіл жас ұландықтарды 5 жылдық
мерекелерімен шын жүректен құттық-
таймын. "Жас ұлан" ұйымына зор
жетістік тілеймін.

Зинаида ӘЛІМБЕТОВА,
4 "Ә" сынып жетекшісі.

Суретте: "Балауса" хор тобы.

Құттықтау

  Елбасының бастамасымен
құрылған "Жас ұлан" бірыңғай балалар
мен жасөспірімдер  ұйымының
жұмысын жандандырып, балалар

әлеміндегі игі істер атқаруда өз
қолтаңбаларын қалдырып жүрген Жас
ұландықтар  5 жылдық мерекелеріңмен
құттықтаймын.

Сендерге артылар сенім мол, үміт
зор. Жалын мен жігерге толы
шақтарыңды білім жинауға жұмсаңдар!

Жалындап
Атамекенді
Сүйген
Ұлағаттылыққа
Лайықты
Адамгершіл
Намысшыл болуға лайықтысыңдар.
 Сондай-ақ, ақыл, адамгершілік,

сезім, сенімді адам баласына тән үш
қасиетке абай болыңдар!

 Дендерің сау, алар асуларың биік
болсын, жұлдыздарың жарқырай
түссін, Жас ұландықтар!

Ханыгүл КӨШЕРБАЕВА,
№187 мектептің аға тәлімгері.

“Жас ұлан” ұйымына бес
жыл

Бұл жыл мен үшін керемет жыл
болмақ! Себебі, бұл жылы "Жас Ұлан"
ұйымына 5 жыл толады. Мен "Жас
Ұлан" ұйымын 5 жылдығымен шын
жүректен құттықтаймын! Жас ұлан
ұйымына зор жетістік тілеймін!

Мен 4-сыныптан бастап Жас ұлан
ұйымына қабылданып, қоғамдық

жұмыстарға белсене қатысып келемін.
Біздің "Жас ұлан" ұйымы әр жыл сайын
қызықты жарыстар өткізіп отырады.
Әр өткізілген шаралардан өнегелі,
тәрбиелі мағына алып отырамын.

"Жас ұлан" ұйымының
ұйымдастыруымен біз тәлімгеріміз
Ханыгүл апайымызбен бірге мектеп
белсенділерімен жиналып, жыл сайын
ардагер ата-әжелерімізге барып
тұрамыз. Өзімізге  ата-әжелерімізді
өмірлерін үлгі ете отырып,
достарымызды да үлкенге құрмет,
кішіге ізет көрсетуге шақырамыз. Ата-
әжелерімізді мейрамдарымен
құттықтап, өзіміздің ыстық лебізіміз
бен тілектерімізді білдіріп, ән айтып,
би билеп, барынша қарияларға жақсы
көңіл-күй сыйлаймыз. Үлкендердің
батасын алу - біз үшін үлкен бақыт.

 Б.Момышұлының келіні Зейнеп
Ахметова апамыздың атамыздың  өмірі
жайлы  "Бабалар аманат" атты кітабын

оқып шығып, Зейнеп әжемізге мақала
жаздым. Мақалам кітапқа еніп, Алғыс
хатпен марапатталдым. Бұл да мен үшін
жетістіктің бірі. Өзімнің жазған
мақалаларымды газет беттеріне жария-
лап отырамын.

"Жас ұлан" ұйымы оқушыларға бүкіл
жақсы қасиеттерді бойына сіңіруге
арналған шараларды өткізіп, одан
керемет нәтиже алуымен ерекшеленеді.
Оқушының белсенділігін арттырып,
мәдени ортада өзін қалай ұстау керек-
тігін, үлкендерді қалай сыйлауды, өзінен
кішілерге әрдайым көмек қолын созуды,
жолда қауіпсіздік ережелерін сақтауды,

алдына талап пен мақсатын қоюды,
шығарма, өлеңді қалай әдемі жазуды
бойға жинайды. Жас ұлан ұйымының
әр оқушысы осылай тәрбиеленеді. Осы
қарқынымен жүре берсе, менің ойым-
ша Жас ұлан ұйымының арқасында
болашақта тәрбиелі, өнегелі, мәде-
ниетті жас ұрпақ қалыптасатыны
сөзсіз. Мен Жас Ұлан ұйымына үлкен
алғыс білдіремін! "Жас Ұлан" ұйымын
әрқашан биік шыңдардан көріне
беруіне тілектеспін!

Аружан МЕҢҒАЛИ,
7-сынып оқушысы.

Жас ұландықтарға

Ерлігіміз, елдігіміз бірлескен,
Біз қазақтың ұрпағымыз  тел өскен.
Мерейтойы құтты болсын "Жас
                                                Ұланның",
Желбіресін байрағы, шырқалсын
                                               Әнұраным.

Қазақстан - мақтанышым, тірегім,
Әрқашанда сен деп соғар жүрегім.
Болашағы еліміздің Жас Ұлан,
Берік ұстар намысы мен жігерін.

Біз елімнің  сенім артар ұланы,
Елін қорғау ұланымның ұраны.
Қазағымнығң туын көкке көтерер,
Жәнібек пен Керей ханның
                                                  ұрпағы.

Қазақстан! Бақытты елміз бұл
                                                    күнде,
Көк байрағым желбірейді көгімде.
Туған елге перзенттік парызды,
Борыштымыз әрқашанда өтеуге.

Еркежан ЖОЛДАС,
5-сынып оқушысы.

Х Х Х

Қазақ деген халқымның тарихында,
Талай сырмен жылдары өтіп жатыр.
Ұрпақтарға тәртіп пен тәрбие боп,
Ұстаз бенен шәкіртке жетіп жатыр.

Ізі болып солардың, Жас ұландар
Жаңартылып, жаңғырып өсіп
                                                    жатыр.
Білім менен бірлікке біріктіріп,
Жас қазақтың ұрпағы өсіп жатыр.
Мен 3-сыныпта оқып жүрген ке-

зімде "Жас ұлан" ұйымына мүшелікке
қабылдандым. Жас ұландық достарым-
мен бірге көптеген  ізгі істер жасап,
мағыналы іс-шараларғы қатысып
келемін. Жас ұландықтар сендерді
"Жас ұлан" ұйымының 5 жылдық
мерекесімен құттықтай отырып,
алдағы уақытта да сендерге зор
денсаулық пен зор табыстар және
жақсы істердің қасынан көріне
берулеріңе тілектеспін!

Тоғжан БАЙТІЛЕС,
7-сынып оқушысы.

Х Х Х

 Жас ұландықтарға жалынды сәлем!
Ынтымағы жарасқан тәуелсіз қазақ
елінің жас ұландары жасасын!

Жас ұландықтар сіздерді  ұйымның
5 жылдық  мерей тойымен шын жүрек-

тен құттықтаймын!
Мен "Жас ұлан" ұйымына 1-сынып-

тан бері мүшемін. Сол жылдан  бері
жасұландықтардың атқарған көптеген
ігі істеріне қатысып келемін.

Мен, тәуелсіз елімнің жас ұланы
болғанымды мақтан тұтамын. Себебі,
бұл ұйымның жастарға беретін тәр-
биесі мол, жастардың Отанға деген
патриоттық сезімі мен сүйіспеншілігін
арттырады. Ұлан қатарына қабылдану
шарттарының бірі оқуда озат, тәрбиелі,
үлгілі болу. Мен осы шарттарды негізге
ала отырып, еліміздің көркеюіне,
жандануына өз үлесімді қосып, биік
шыңдардан көрінетініме сенімдімін.
Сондықтан, біз сияқты жас ұландық-
тардың  қатары көбейіп, өркендеп,
жұлдыздары жана берсін деймін.

Айзере МЕЙРАМ,
4-сынып оқушысы.

Х Х Х

Өз басым осы ұйымға мүше болғалы
көптеген облыстық, қалалық іс-
шараларға қатыстым.Туған жерімнің
тарихын терең білуге,елге белгілі аға-

апаларымның өмір жолымен танысуға
арналған қызықты, әсерлі, естен кетпес
сәттердің куәсі бодым. Бұл ұйым менің
тұлға ретінде қалыптасуыма үлкен
септігін тигізді. Мұның бәрі ұйым
жұмысын  жандандыруға өлшеусіз үлес
қосып жүрген жандардың арқасы деп
білемін.

Меніңше, бүгінгі оқушы "Жас
Ұлан" ұйымына сенім арта отырып,
ертеңге нық қадам  жасай алады.

"Жас Ұлан" ұйымы әлі талай асулар-
ды бағындырып, талай мықтыларды
қалыптастыратыны даусыз.

Мен де алыстан қол бұлғап  шақы-
ратын биік армандарыма жас ұландар-
мен бірге барамын. Жас ұландықтар
сендерге әрқашанда  ақ жол тілеймін!

Аяулым ШАЙҰЗАҚОВА,
4-сынып оқушысы.

Бір мектептен хат. №187 мектеп
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Бір мектептен хат.№187

Абайға арнау

Мен мектебіміздің "Жас Ұлан"
ұйымының ұланбасымын.

"Жас Ұлан" ұйымының құрыл-
ғанына да 5 жыл болыпты, достар!

Туған еліміздің патриоты біз жас
ұландық достарым сендерді  мереке-
леріңмен шын жүректен құттықтай
отырып, сендердің жұлдыздарың  жар-
қырай берсін демекпін!

Біз, жас ұландықтар, еліміздің
ертеңгі болшағымыз. Бізге артылар
жүк көп, оны қайыспай көтере-
тінімізге мен сенімдімін.

Біз түрлі қызықты шаралар өткізіп,
жастардың Отанға деген патриоттық
сүйіспеншілігін артырып келеміз.

Мен де биік шыңдарға қол бұлғап
шақыратын игі істер мен  армандарыма
жас ұландықтармен бірге шығамын
деймін. Жұлдыздай  жарқырай түсің-
дер, Жас ұландықтар!

Асхат ОРАЗБЕК,
8-сынып оқушысы.

Біз, жас ұлан, қыран құстай
                                               самғайтын,
Ата-баба жолын мәңгі жалғайтын.
Өнерлі боп, талынтты боп өсеміз,
Арман-қанат серігіміз талмайтын.

Азамат боп өссек дейміз ел сенер,
Біз біргеміз "Жас ұланман"
                                              көркейер.
Ұзақ болсын ғұмыры, Жас
                                                 ұланның!
Өркендей бер, асқақтай бер,
                                                 өрендер!

Жұлдыз ЖОЛДАС,
7-сынып оқушысы.

          Қазақстан Республикасының
Президентінің қолдауымен құрылған
"Жас ұлан" ұйымына кіру - мен үшін
үлкен мәртебе. Біз "Жас ұлан" атанбас
бұрын ант еткен болатынбыз. Қазір де
біз уәдемізде тұрып, тапсырылған
міндеттерді жүйелі түрде орындап
жүрміз. Біздің мектептегі барлық
ұландар көмекке зәру, мұқтаж жан-
дарға қол ұшын  созады. Біз ардагерлер

күніне  орай  Ұлы Отан Соғысының 70
жылдығына арнап,  ата-әжелерімізге
шақыру хатын жіберіп, үлкен құрмет-
пен қарсы алып, ардагерлерге арнайы
көмек қолын бердік. Ол кісілерге
арнайы концерт ұйымдастырған бола-
тынбыз."Жас ұлан" формасы да
ерекше үлгіде әрленген. Түсі біздің
елдің жалауының түсімен ажарланып,
оюымен безендірілген. "Жас ұлан"
ұйымы бізді, яғни өскелең ұрпақты
елімізге деген патриоттық рухани
сезімге баулиды.

  Жас ұлан қатарына жақсы оқитын
және тәртіпті, өнерлі жасөспірімдер
ғана кіреді. Тәуелсіз еліміздің жарқын
болашығы  - біздер  сауатты, білімді,
тәрбиелі ұрпақ болуымыз керек.
Болашақта білім нәрімен сусындай
отырып, еліміздің бетке ұстар ұрпағы
боламын деп сенім білдіремін. Алты
алаштың армандаған ұл-қыздары
бізбіз.

Еркежан ӘБДІЛДА,
6 -сынып оқушысы

Жас ұланмын!
Қазағымның даңқын көкке
                                                көтерер.
Жас ұланмын!
Алашымның абыройын алға қарай
                                                жетелер.

Мен - қазақтың баласымын,
Ұрпақтардың жалғасы,
Ұланымның парызын мәңгілікке
                                                  түсінер.

Ұланмын мен!
Елін, жерін қорғайтын.
Ұланмын мен!
Ата-бабам салтын мәңгі сақтайтын.
Қазақ елі, қасиетті мекенім,
Ұрпағың бар ата жолын жалғайтын.

Бақыттымын мен тәуелсіз елімде,
Желбіресін көк байрағым жерімде.
Қазақстан Егеменді елімнің,
Әнұраны шырқалсын биік көгімде!

Әнел ӘБДІҒАППАР,
6-сынып оқушысы.

Мен "Жас Ұлан" ұйымына 2013
жылдың мамыр айында қабылдандым.
Сол сәттен бастап өмірге деген
көзқарасым өзгерді, қоғамдық шара-
ларға атсалыстым. Түрлі достармен
танысып, ардагер аға-апаларымыздың
ақ батасын алдым.

Талай шараларды атқарып, жетіс-
тікке жеттім. Көптеген игі істердің
басында жүргенімнің бірден бір дәлелі
- Қызылорда қалалық "Жас Ұлан" ұйы-
мының "Көшбасшы - 2014" намина-

циясын иеленуім.
Әлі де жас ұланмен талай асулардан

өтеміз деген сенімім мол. Себебі, мен
Жас Ұланмен өсіп, жетілдім. Бойым-
дағы жігер қуатым артып, жаңа
бастамаларды көрдім. Жас Ұланның
әрдайым биік шыңнан көтерілетініне
сенемін! Артымнан ерген жас жеткін-
шектерге айтарым: Біздің ұйымның
одан әрі өрлеуіне, қосар үлестерің мол,
еліміздің алдында патриот болуға
шақырамын!

Біз бақытты балдырған, Жас
                                               Ұланбыз!
Қиял құспен арманға асығамыз,
Елбасы атамыздың батасымен,
Мақсат айқын, жүзеге асырамыз.
5 ке толды тәй-тәй басқан, Жас Ұлан!
Мерекемен, көкке шалқып жатыр
                                                            ән.
Мерейтоймен,  құттықтаймыз
                                                     баршаны
Қарыштай бер, жасай берсін Жас
                                                       Ұлан!

Карина НҰҒЫМОВА,
6-сынып оқушысы.

Намыс  бар ма  батырда
                                       қорғалмаған?
Абайдың  өлеңі  жоқ  талданбаған.

Қалмады-ау  жер  бетінде  ешбір
                                                     пенде,
Абайдың  абыройын  аңғармаған.
Ақын  болып  алсаң егер сөзді
                                                  жолдай,
Абай  тілі бес қару-сайманындай.
Қарқындадық  қырық  бес  қара
                                                   сөзден,
Қалың  жұртқа  ұсынған
                                         сайманындай.
Ақылсыз  қалың  қауым  азбас  па
                                                           еді,
Қазаққа  қарауыл  ғой  Абай  тегі.
Ақындығын  Абайдың  аңғармаса,
Абай  жолын  Әуезов  жазбас  та
                                                              еді?

Арайлым БАЙҒАРА,
5-сынып оқушысы.

Оқушылар хаттары

Астана әсерлеріАстана әсерлеріАстана әсерлеріАстана әсерлеріАстана әсерлері
Астана қаласында оқушылар

арасында "Әлемді өзгертетін идеялар"
атты семинар тренинг өтті. Оның
негізгі идеясы мен мақсаты - "100
нақты қадам" ұлт жоспарын талқылау
болды.

Семинар Қазақстан Республика-
сының Бірінші Президентінің кітап-
ханасы базасында өтті. Оған барып
қатысу ауданымыздың үш оқушы-
сына бұйырса, солардың бірі - №201
мектеп-лицейінің 9 "Б" сынып оқушы-
сы Қайыпназарұлы Рамазан.

Рамазан жарыстарға қатысып
жүлделі  жетістіктерге жеткен, спорт
жағынан да көзге түсіп жүрген
мектебіміздің мақтанышы. Семинарға
баруы да мектеп өміріндегі үлкен
жаңалықтардың бірі болды.

Астанаға барып, тарихымызды
танытатын тарихи ескерткіштерді,

мәдени орындарды басқа да әсем
жерлерді көргендегі әсерін бізбен
бөлісуге асыққан Рамазан үшін мекте-
бімізде "Таным" шаңырағы сыр-сұхбат
бағдарламасын ұйымдастырды. Сұхбат
барысында Рамазан өзінің көргенін,
білгенін, көңілге түйгенін оқушы-
лармен бөлісе отырып, тағы да мұндай
мүмкіндік туа қалса бас тартпай-
тындығын айтты. Осындай үлкен
семинар тренингке қатысып, мекте-
біміздің даңқын тағы бір рет асқақ-
татқаны үшін мектеп атынан Рамазанға
алғысымызды білдіреміз. Рамазанға
алдағы уақытта сәттілік жолдас болып,
биік шыңдарды бағындыруын тілейміз!

Пердехан КӨЛДЕЕВА,
№201 мектеп-лицейінің

9 "Г" сынып оқушысы.
Жалағаш ауданы.

Анашым
Анашым мен өзіңді мақтан етем,
Қалайша ақ сүтіңді ақта екем.
"Ақылды бол арлы бол" деп
                                                үйреттің,
Жадымда осы сөзді сақтап өтем.

Анашым мені өсіріп аялаған,
Шуағын перзентінен аямаған.
Санама жақсылықты құя білген,
Анашым бұл өмірде сая маған.

Жетістікке жетсем мен сенің арқаң,
Қуанышқа бөленсем сенің арқаң.
Сенің арқаң жайраңдап күлкенім
                                                               де,
Пейілің анашым-ау қандай дарқан!

Асылхан СҰЛТАНБЕК,
№56 мектептің

 9-сынып оқушысы.
Жаңақорған ауданы.


