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Кел, балалар, оћылыћ!

Менің Отаным-Қазақстан

Өмір туралы ой

Оқушылар шығармалары Бір мектептен хат. №167 мектеп

Менің маңдайыма тағдыр ғылым
мен техника жаңалықтарына толы
заманды көруге жазыпты. Қазір біздің
еліміз күннен-күнге қарыштап, дамып,
халқымыздың әлеуметтік жағдайы
жақсаруда. Біздер, мен және менің
құрдастарым, бақытты ұрпақпыз деуге
толық негіз бар. Олай дейтінім, адамзат
баласы жаратылған ықылым заманнан
бері талай өркениет жетістігіне қол
жеткізді. Ал, біз осындай жарқын
заман тумаларымыз.

Оның үстіне, алты Алаштың
баласына пана болған қасиетті Сыр
өңірінде дүниеге келген біз, дарияның
сары сазанының сорпасын ішіп,
қазақтың дәстүрін терең сақтауға
қалыптасқанбыз. Бұрынғылар айтқан-
дай, адамның адамсыз күні жоқ. Жас
шағыңда білінбегенімен, жылдар өте

келе, өз замандастарыңсыз еш күйің
жоқ екенін сезінесің. Сондықтан, дана
халқымыз "Құрдасың болмаса,тойға
барма" деп айтып кеткен.

Біз қынжыларлығы, адамның бәрі
бірдей емес. Менің замандастарымның
арасында ата-анасын тыңдамайтын,
қоғамдық орындарды ластайтын, ұялы
телефонның шырмауынан шыға
алмайтындары да кездеседі. Кейде
өзімді "кемшіліксіз дос іздеген кісіде
дос болмайды, кемшіліксіз адам
болмайды" деп тоқтатамын. Дегенмен,
адасып, өмірдің көлеңкелі жақтарына
қарай бетбұрыс жасаған құрдас-
тарымды алдағы өмірдің жарқын
екендігі туралы айтып, көзқарасын
қалыптастыруға шақырудан шарша-
маймын. Бұл орайда халқымыз
"Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ
жоқ", "Адасқанның айыбы жоқ, қай-
тып үйірін тапқан соң" деп мақалдайды.

Иә... адамзаттың барлығына еркін
ойнап-күлетін, ойы-бойы шамалас
құрбы керектігі даусыз. Құрдас-
тарымен бірге жүрген адамның көңілі
тоқ, сенімі берік болады... Әсіресе,
балалық шақта адамдар өте кешірімді
келеді. Сондықтан, халқымыз "ит пен
баланың арасына түспе" дейді.

Қорыта келе, айтарым құрдас-
тарымды жақсы оқып, тәуелсіз елімнің
тәрбиелі ұрпағы болуға шақырамын.

Гүлсән ҚАЙРАТҚЫЗЫ,
№210 мектептің

 6-сынып оқушысы.
Сырдария ауданы.

Он алтының дүрбелеңі

1916 жылғы ұлт-азаттық
көтерілісіне-100жыл

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық
мерейлі жылында №86 орта мектепте
тарих пәнінің мұғалімдері 1916 жылғы
ұлт-азаттық көтерілісінің 100 жылды-
ғын атап  өтті. Осыған орай  "Он
алтының дүрбелеңі" тақырыбында
тарих пәнінің мұғалімі Шаханова
Гүлайым апай 9-сынып оқушыларымен
дөңгелек үстел өткізді. Көтерілістің
басталуын, себептерін, қазақ  демократ-
тарының саяси көзқарастарын, көтері-
лістің тарихи маңызын  оқушыларға
жан-жақты жеткізді. Гүлайым апай 1916
жылғы оқиғаларды  бейнелейтін тарихи

өлеңдер мен әңгімелерден үзінділер
оқып берді. Тарихи  өлеңдер мен
әңгімелерден патша жарлығының
мамыражай отырған қазақ ауылдарын
қандай дүрбелеңге салғаны айқын
көрініп тұр. Қазақстандағы  1916 жыл-
ғы ұлт-азаттық көтерілістің ескірмей-
тін ерлік шежіресі тарих  қазына-
сының таусылмас қоры деп баға-
лаймыз.

Манап ТҰРСЫНБЕК,
№86 мектептің

9-сынып оқушысы.

"Отбасы - Отанның ошағы" деп
біздің Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев бекер
айтпаған. Біздің Отанымыз отбасынан
басталады. "Алтын ұяң - Отан қымбат,
Құт-береке - атаң қымбат, асқар тауың
- әкең қымбат, мейірімді анаң қымбат,
туып-өскен елің қымбат". Отан деген
сөз біздің қай-қайсымызға да айрықша
ыстық. Отан - кіндік кескен жеріміз
ғана емес, ол баршамыздың кең байтақ
еліміз. Бұл әлемдегі барлық адамның өз
Отаны болады. Олар оны құрметтеп,
сыйлап, мақтаныш етеді. Оны ең
қымбат, ең қасиетті, ең аяулысы -
Анасына ұқсатып бағалайды. Отаннан
ыстық жер жоқ. Мен өз Отанымды,
туып-өскен жерімді сүйемін. Менің
Отанымның - өз тарихы мен мәдениеті
дамыған, өнеркәсібі мен шаруашылығы
өркендеген, шикізаттарға бай, дербес,
егеменді, ұлттық мемлекет. "Дүниеде
туған еліңнен артық ел де, жер де жоқ.
Отан - адамның туып-өскен жері,
атамекені, ел-жұрты, табиғат байлық-
тары, халқы. Адал адам Отанын сүйеді.
Адал, ақ жүрек анасындай.

Отанға деген махаббатты бізде
өлшеуге болмайды. Отанын сатқан адам,
адам емес. Дүниеде өтелмейтін қылмыс
бар, ол - Отанға опасыздық жасау.
"Отанды сүю - өркениеттіліктің бірінші
белгісі". Адам ең бірінші өз Отанын

сүйеді. Отанға қызмет жасайды. Отанға
сүйіспеншілік жайында қызыл сөзді
тоқөтаусыз ұзақ айтуға болады, жасап
жатқан өндірістік орындар, мәдени
орындар бар емес пе? "Әркімнің өз елі
- Мысыр шаһары" деген, ендеше менің
шаһарым - Жаңарық мекені.

Бұл дүниеде біздің бір ғана
Отанымыз бар, ол - тәуелсіз Қазақстан.
Қазақстан жерін ежелден қоныстанып
келе жатқан ел - қазақ халқы. Көптеген
ғасырлар бойы ел басқарған дана
басшыларымыз, қолбасшы батыр-
ларымыз кең-байтақ жерімізді сырт-
тан төнген қауіптен қорғап келді. Қазақ
халқы - ержүрек, достыққа адал,
бауырмал, қонақжай халық. Сайын
дала - атажұрт бабаларымыздың көздің
қарашығындай сақтап, найзаның ұшы,
білектің күшімен қорғанының
арқасында бізге жетіп отыр. Ендеше,
осындай алып Отанды сүйіп өту кімге
де болсын парыз әрі қасиетті міндет.
Отанды сүю оның әрбір тасын сүюден
басталады. Яғни, туған анаңа, туған
жұртқа деген махаббат Отанға деген
махаббатқа ұласпақ.

Алтынай САДЕН,
№167 мектептің

4-сынып оқушысы.
Жаңақорған ауданы.

Өмір деген тұрмайды бір арнада,
Су сияқты ағып жатқан жылғада.
Адамдар өмір үшін күресіңдер,
Уақыт мәңгі тұрмайды бір орнында.

Уақыт, сынап сияқты жылжып
                                                    жатыр,
Күн артынан күн өтіп сырғып
                                                    жатыр.
Адамдар уақытпенен санасады,
Бәрі асығыс, арпалыс, асығады.

Өмір мәнін түсінбейді, ұқпайды,
Пенделіктің аясынан шықпайды.
О, пенделер, аялайтын өмірді,
Бес күн жалған, мәңгі орнында
                                               тұрмайды.

Балнұр ОМАРҚЫЗЫ,
№167 мектептің

11-сынып оқушысы.
Жаңақорған ауданы.

                                         Қымбатты балалар!
"Бал дәурен" газетіне  2016     жылдың екінші жарты

жылдығына     жазылу басталды.Жазылу бағасы  6 айға
360 теңге. Жазылу индексі -65639

Газетке жазылу  «Қазпоштаның» жергілікті
бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.

"Бал дәурен" газетінің редакциясы.
     Суретті салған 6-сынып оқушысы Аягөз ТҰРМАХАН

Мен соғысты жек көрем!
Мен соғысты жек көрем!
Мен соғысты жек көрем,
Талай адам мерт болып,
О дүниеге кеткен.
Осы бейбіт өмірде,
Сүргеніме қуанам.
Рахмет, рахмет,
Ата-баба, батыр-бабам.
Біз бақытты ұрпақпыз,
Қуаныш пен бақытқа кенелген,
Қуанамын өмірге.

Айғаным МҰХИТДИНОВА,
№187 мектеп оқушысы.

Менің құрдастарымМенің құрдастарымМенің құрдастарымМенің құрдастарымМенің құрдастарым
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“Балдәуренге” дос болғым“Балдәуренге” дос болғым“Балдәуренге” дос болғым“Балдәуренге” дос болғым“Балдәуренге” дос болғым
келедікеледікеледікеледікеледі

Ақ көбелек

№60 мектеп.4-сынып.

Бір мектептен хат.

№86 мектеп.3-сынып

Сәлем, "Бал дәурен!"  Менің атым
Альбина. Мен №86 орта мектебінің 3-
сыныбында оқимын. Менің ұстазым
Айман апай сенімен дос болуды
үйретті. Бізге қызықты әңгімелерді,
өлеңдерді  оқытып, сендерде жазылың-
дар деп отырады. Осы газетке менің
және достарымның өлеңдері шықты.
Бәріміз қуанып,  ата-анамызға  көрсет-
тік.  Әжем  келесі оқу жылында "Бал
дәурен" газетіне жазыласың деп мені
қуантты.  Мен енді  саған үнемі  өлең,
әңгімелерімді жазып отырамын. Мен

Көктем
Көктем келді, алақай!
Көктем келді, балақай.
Асыр салып ойнайық,
Наурыз тойын тойлайық.

Альбина ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ.

сенімен дос болғым келеді. "Балдәурен"
газетімен таныстырған Айман апайыма
ризамын.

Ақ көбелек, көк көбелек,
Қайда ұшып барасың?
Ақ көбелек, көк көбелек,
Қайсы гүлге қонасың?

Береке АҚЖАНҚЫЗЫ.

Наурыз
Наурыз, наурыз,
Наурыз  тойын жақсы көрем.
Наурыз, наурыз,
Жыл сайын асыға күтем.
Не деген көркем мереке,
Дастарқан толы береке.

Айдос ЕРҒАЛИ.

Наурыз келдіНаурыз келдіНаурыз келдіНаурыз келдіНаурыз келді
Наурыз келді далаға,
Қуанып жүр бала да.
Анам көже пісірді,
Мейірімді жан ана.

Дильназ МЫРЗАҚАСЫМ.

ҚұсымҚұсымҚұсымҚұсымҚұсым
Ән салшы, ән салшы құсым,
Қандай әдемі сайраған даусың.
Көктемді ала келдің қанатыңмен,
Жақсылық күтеміз жаңа күннен.

Ұлпан ШАХАФҚЫЗЫ.

“Сені жақсы көремін,“Сені жақсы көремін,“Сені жақсы көремін,“Сені жақсы көремін,“Сені жақсы көремін,
“Бал дәурен!”“Бал дәурен!”“Бал дәурен!”“Бал дәурен!”“Бал дәурен!”

Алақай,  "Бал дәурен" газетіне
менің жұмбағым шықты.  Отбасым
оқып қатты қуанды. Тек бұл газет
менде жоқ. Ұстазым көшірмесін
басып берді. Енді жылда жазылатын

боламын. Менің өз газетім болғанын
қалаймын.  Мен сені жақсы көрем, "Бал
дәурен!".

Туған жерім
Туған жерім Шалқия,
Шалқияда жетілдім.
Достарым бар осында,
Шалқия менің өз үйім.

Еркеназ АСЫЛЖАНҚЫЗЫ.

Анама хат
Анашым, сізді көктем күндерімен

құттықтаймын. Сіз мен үшін өте
мейірімдісіз. Көктемдей жылысыз.
Мен сіздің күліп жүргеніңізді көргім
келеді. Мен сізді жақсы көрем.
Ауырмаңыз, аман болыңыз.

Шыңғыс СӘРСЕНБАЕВ.

Көктем
Көктем, көктем,
Көптен күткен.
Нұрландырып жер бетін,
Шуағын төккен.

Нұрбек СӘРСЕНБАЕВ.

Көктем қандайКөктем қандайКөктем қандайКөктем қандайКөктем қандай
тамашатамашатамашатамашатамаша

Күн шуағын шашып тұр,
Гүлдер жайнап өсіп тұр.
Көктем қандай тамаша!
Салқын самал есіп тұр.

Нәзігүл КАМАЛОВА.

ҚарлығашҚарлығашҚарлығашҚарлығашҚарлығаш
Айыр құйрық бір құс бар,
Жақсылыққа жақтасар.
Жамандықпен жаны қас,
Қарлығаш-ау, қарлығаш.

Орман ішін аралар,
Үй бұрышына үй салар.
Адамға дос табылмас,
Қарлығаш-ау, қарлығаш.

Аружан ЕСІМ.

Дала дәнгеДала дәнгеДала дәнгеДала дәнгеДала дәнге
толадытоладытоладытоладытолады

Құстар келіп аулаға,
Шиқ-шиқ әнге салады.
Көктем келіп күлімдеп,
Даламыз дәнге толады.

Шыңғыс СӘРСЕНБАЙ.
Жаңақорған ауданы.

АнашымАнашымАнашымАнашымАнашым
Айналайын ақ мамам,
Басымнан сипап оятқан.
Айналайын, күнім деп,
Күлімдеген көзіңнен.

Дилроза ОСПАН.
№86 мектептің

1-сынып оқушысы

Туған жерімТуған жерімТуған жерімТуған жерімТуған жерім
Мен Шалқия жерінде өмірге келдім.

Шалқия тау етегінде орналасқан. Ауасы
таза. Табиғаты көркем. Маған туған
жерім қатты ұнайды. Мен ауылымды
мақтан етемін.

Дәурен ӘБДІЛӘТ.
№86 мектептің

1-сынып оқушысы

Ауылым -алтын бесігім
Менің туған ауылым - Сазды ауылы.

Ауылымның ауасы таза, суы мөлдір,
шөбі шүйгін. Әр адам баласы өз туған
жерін мақтан тұтып, қадір-қасиетін
ұғына білуі керек. Өз еліне, халқына
адал болуы керек. Кіндік қаның тамған
жерің, асыр салып ойнаған қозы-лақ
бағып жүрген өз туған жеріңе ештеңе
жетпейді. Туған жердің ыстық құшағы
баға жетпес байлық, айта берсең де сөз
жетпес. Мен өз ауылымды алысқа

шықсам сағынамын. Мен ауылымды
мақтан тұтамын.

Ауылым
Бар менің Сазды ауылым,
Туған жерім құтты бауырым.
Бар адамның көтерер көңілін,
Сазды деген менің  ауылым.

Ақайша САНСЫЗБАЕВА.
Арал ауданы.

Қазақстан
Қазақстан елім менің,
Қазақстан жерім менің.
Дәстүрі, туы желбіреген,
Ардақты мекенім менің!

Аяжан ЖАНСЕРІКҚЫЗЫ.

Туған жер
Сүйемін туған елімді,
Далам менен жерімді.
Айбынды асқар тауларым,
Нұр шашатын елімді.
Көгерсін, түрленсін,
Әп-әдемі гүлденсін!

Сайыс

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
арттырып, ой-өрісін, ойлау қабілетін
дамыту мақсат етілді. Сайысқа сегіз
оқушы қатысып бақтарын сынады.

Сайыс "Жедел жауап", "Тіл-өнер",
"Қызықты ұйқастар", "Мықты болсаң,
тауып көр" бөлімдерінен тұрды.
Оқушылар "Бәйтерек", "Сұңқар"
болып бақтарын сынады. Сайысқа
директордың бастауыш 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.
Тасбөгет кенті.

Қорқыт -ТүркіҚорқыт -ТүркіҚорқыт -ТүркіҚорқыт -ТүркіҚорқыт -Түркі
елінің мақтанышыелінің мақтанышыелінің мақтанышыелінің мақтанышыелінің мақтанышы
Кең даланың дауылпаз жаршы-

сындай, биік шыңның ақиық мұзбала-
ғындай болсын деген ниетпен оғыз-
қыпшақ руында бір сәби дүниеге келеді.
Дүлей соққан жел де, бұрқасын боран
да лезде тына қалады. Табиғат та күнәсіз
сәбиге бас игендей. Жақсы ниетпен
шақалақтың атын ата-анасы Қорқыт деп
қояды. Қорқыт ата ержете келе өте
ақылды, алғыр, тілінен бал тамған
жырау боп өседі. Қорқыт ата жырлары
қазақ пен түркімен халқына көбірек
ұқсайтынын ғалымдар дәләлдеген.

Қорқыт ата өлімнен қашқан деп
айтады аңыздарда. Желмаясын мініп,
қай жерге барса да, көр қазып
жатқандарды көреді екен. Бұл қімнің
көрі деп сұраса, Қорқыттың көрі деп
жауап берген екен. Ақырында ажалды
шындық деп мойындаған. Кемеңгер
атамыз Сырдың бойында өмір сүрген.

Қорқыт ата ерлік пен әділдікті көп
жырлаған. Қорқыт атамыздың қағида-
ларының мәні зор:

Қыз анадан үйренбей өнеге алмас,
Ұл атадан үйренбей сапар шекпес.

                           ****
Қонақ келмес үйдің құлағаны артық.

                          ****
Пасық кісіде дәулет болмас.

                           ****
Ұл атаның ері, екі көзінің бірі.

                           ****
Ананың хақы - Құдайдың хақы.

                           ****
Күл төбе болмас, күйеу бала
                                                     болмас.

                           ****
Әдепті сөйле де - тыныш отыр.

                           ****
Шіріген мақтадан мата шықпайды,
Ескілікті жаудан дос шықпайды.

                           ****
Жалғыз жігіт қол болмас,
Бос ыдыстың түбі мықты болмас.
Қорқыт ата - Түркі халқының

мақтанышы, жалғыз абызы!

Ханзада СЕЙІЛБЕК,
№37 орта мектептің

 5 "В" оқушысы.
Сырдария ауданы.
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Бір мектептен хат.№111 мектеп

Менің досымМенің досымМенің досымМенің досымМенің досым
Біз 8-сыныпта оқимыз. Сыныпта

озат оқушылар көп. Соның ішінде менің
досым Айсұлу ерекше оқушы. Айсұлу
барлық сабақты өте жақсы оқиды.
Әсіресе, математика, қазақ тілі, тарих
пәндерін ерекше сүйіп оқиды. Еңбек,
сурет сабақтарында суретті өте әдемі
салады. Кесте тігу, тоқыма тоқу, көйлек
тігу сияқты бойында өнерлері көп.
Жақында Айсұлу қазақ әдебиеті
бойынша республикалық шығармалар
байқауына қатысып, І-дәрежелі
дипломмен марапатталды. Айсұлу ата-
анасына, әжесіне де үнемі көмектеседі.

Тазалыққа жаны құмар, әрдайым киген
киімі мұнтаздай тап- таза боп жүреді.
Біз Айсұлуға қызыға қараймыз.
Мектепте өтетін шараларға, түрлі
жарыстарға үзбей қатысып отырады.
Айсұлудың арманы өскенде дәрігер
болсам дейді. Сабақты өте жақсы
оқитын Айсұлу өз арманына қол
жеткізетініне сеніміміз мол.

П. ЖАРҚЫНБЕКОВА,
№111 орта мектептің

8-сынып оқушысы.
Қармақшы ауданы.

Талабың өрлей берсін,
Нұршат!

Әрбір адамның бала кезден арманы
болады. Мен өз сыныптасым Әбілтаев
Нұршат жайлы ой толғағым келеді.
Нұршат кішкентай кезінен спортты
өте жақсы көрді. 5-сыныпта оқып
жүргенде мектебімізден күрес үйірмесі
ашылып, соған алғашқылардың бірі
болып жазылды. Баламыз ғой, бәріміз
сынып болып қызыға қатысқанбыз.
Небәрі бір-ақ жыл қатысып, одан кейін
күреске қатысуды қойып кеттік. Ал,
Нұршат болса әрі қарай жалғастырып
әкетті. Себебі, оның бала күнгі арманы
жақсы спортшы болу еді. Алғашқы
айлардан-ақ Нұршат жетістіктерге
жете берді. Ұзамай Нұршаттың
бойындағы талантты байқаған жаттық-
тырушылар оны Қызылорда қаласын-
дағы Ж.Баһадүр атындағы спортта
дарынды балалар мектебіне оқуға
шақырды. Ол жақта үзіліссіз жаттығу
болғандықтан Нұршаттың таланты
күннен-күнге ашыла берді. Ол жалғыз
ғана қазақша күрес емес, самбо,
дзюдодан да жарыстарға қатысып жүр.
Түрлі қалаларда өткен республикалық
жарыстардың жеңімпазы. Былтырғы
жылы ақпан айында өткен
халықаралық дзюдодан Астана
қаласында өткізілген турнирден
жүлделі ІІ-орынды жеңіп алса, " Абзал

және К" жүлдесі үшін дзюдодан өткен
республикалық турнирде ІІ-орынмен,
Қазақ хандығына 550 жыл, Ұлы
Жеңіске 70 жылдығына, ҚР Ассамблея-
сының 20 жылдығына орай өткізілген
облыстық ашық турнирде І-орынмен,
облыстық "1 маусым балаларды қорғау
күніне арналған" ашық біріншілікте І-
орынмен, Қазақ хандығының 550
жылдығына арналған қазақ күресінен
"Алтын белбеу" облыстық ақтық
сайысында І-орынмен, Алматы
қаласында өткізілген Райымбек
батырдың жүлдесі үшін өткізілген
республикалық турнирде  ІІІ-орынмен
марапатталды. Бұл Нұршаттың таза
еңбегімен келген жеңістер деп
ойлаймыз. Нұршат туралы  ой айту біз
үшін үлкен мақтаныш. Мен осындай
досым барына мақтанам. "Азаматына
қарап, ауылын таны" деген әдемі сөз
бар қазақта, осындай ауылымыздан
балалар шығып жатса  ауылымызды
әлемге танытып жатса нұр үстіне нұр.
Мен досыма, "Талабың өрлей берсін"
деген игі тілек білдіргім келеді.

Д.ЕШНИЯЗОВ,
№111 орта мектептің

9-сынып оқушысы.
Алдашбай Ахун ауылы.

Суретті салған №65 мектептің
4-сынып оқушысы
Исламбек СЕМБІ

Жеңісім саған, жас ұлан!
Біз  №247 орта мектептің 9 "Б"

сынып оқушыларымыз. Сыныпта 16
оқушы және де үйден оқытылатын 2
оқушы бар. Барлығы  өте белсенді,
талантты. Биылғы  оқу жылынан
бастап біраз  жетістіктерге қол
жеткіздік. Атап айтар болсам: Әбітай
Назерке оқу басталғалы төрт жыр
мүшайрасына барып барлығында
жүлделі  3-орын иегері атанды.
Сонымен бірге аудандық  шығарма
жазу байқауында 3-орынға  қол
жеткізді және орыс тілі пәні бойынша
аудандық  сайыста 33 оқушының
ішінен 3-орын алды. Досаева Гүлхан
"Биология" пәні бойынша интернет
олимпиадасында жүлделі 1-орынға,
химия пәнінен ғылыми жобада
дипломмен, аудандық "Менің өлкемнің
тарихы" атты шығарма байқауында
алғыс хатпен марапатталды және
мектепшілік әдебиет сайысында "үздік
әдебиетші" атанды, ХХІ ғасыр
көшбасшысы жарысында 2-орынды
иеленді. Алимахаммадұлы Бекжан
үйден оқытылатын оқушының бірі.
Бірақта талпынысы өте күшті.
Жақында ғана қолөнер шеберлерінің
байқауына қатысып, одан жүлделі
орын алып, Республикаға жолдама
алды. Енді Астана қаласына дайындалып
жатыр. Облысқа алып барған заттарын
музейге қойды.Мұның өзі қаншама
еңбек. Сонымен қоса Жандабаева
Балауса мен Мырзахан Назерке
"Мерген  аруы" тир ату сайысында
ауданнан 3-орын алды.

 Сыныптағы жігіттер аймақтық
футболдан 1-орын алып ауданға барып
3-орынға ие болды.

Сәуір айында өткен "Көктем аруы"
байқауында Молдабекқызы Ақдидар
"бас жүлдеге", Жандабаева Балауса 1-
орынға қол жеткізді. Мектепте "Жас
ұлан" көшбасшысы Досаева
Гүлханның ұйымдастырумен өткен
"Бүгінгі күннің үздіктері" сайыста
біздің сынып құрамасы 1-орын алды.
Тастанбек Анель, Молдабекқызы

Ақдидар, Әбітай Назерке, Мырзахан
Назерке сурет байқауларынынан
жүлделі орын алды. Айта берсек
таусылмас мектепшілік  сайыстарда
алғандарымыз қаншама. Алдағы
уақытта тағыда жарысқа дайындалып
жатырмыз. "Жас ұлан" ұйымы жайлы
8-сынып оқушысы Ералиева Мадина
"Көшбасшы - 2015" облыстық номина-
циясымен марапатталды. Облыстық
жастар орталығының ұйымдас-
тырумен ауданда өткен "Брейн-ринг"
интеллектуалды ойынына қатысқан
№247 орта мектептің 9 "Б" сынып
оқушылары Г.Досаев, Н.Әбітай,
Н.Мырзахан алғыс хатпен марапат-
талды.

Мектепшілік "Жас ұлан"
ұйымының белсенді мүшелерінің
ұйымдастырумен өткізілген "Күз аруы
- 2015" байқауы 3 буын аралығында
өткізілді. 2-сынып оқушысы Тастанбек
Таңнұр "Бас жүлде" иеленді. 1-орын
иеленген Жұмағали Жансезім 1 "А"
сынып оқушысы, 2-орын Әбдімалік
Айда, 3-орын Оңғар Бірғаным 2 "Б"
сынып оқушысы, 5, 7-сынып аралы-
ғында өткен байқаудың жеңімпаздары
"Бас жүлдені" 7-сынып оқушысы Кәрім
Ақнұр, 1-орынды 5-сынып оқушысы
Жәнібек Тұрғанай, 2-орынды 6-сынып
оқушысы Қожамұрат Тоғжан, 3-
орынды 5-сынып оқушысы Әбдібек-
қызы Сымбат иеленді.

8, 10-сынып аралығында 8-сынып
оқушысы Мырзахан Ұлжан 1-орынды,
Ергеш Мадина 2-орынды, Мәжит
Назкен 3-орынды иеленді, 9 "А" cынып
Әбдісамат Гүлзада иеленді. ХХІ-ғасыр
көшбасшысында 1-орынды 6-сынып
оқушысы Өмірзақова Әсемай, 2-
орынды Жанұзақ Ақниет, 3-орынды
Гүлсезім Рысбай иеленді. Алдағы
уақытта бұдан да үлкен жетістіктерге
жетуге сеніміміз мол.

Гүлхан ДОСАЕВА,
№247 орта мектептің

 9-сынып оқушысы.

Әжеме арнау өлеңім,
Оны айтып беремін.

Мен әженің қызымын

Суретті салған
 3-сынып
оқушысы

Бағдат АЯҒАН.
«Айнакөл»

ауылы.

Әже, әже, әжетай,
Әжемді жақсы көремін.

Ойнаймын да күлемін,
Өлең айтып жүремін.
Әже,әже, әжетай.
Мен әжемді сүйемін.

Әжеге көп тілегім,
Әже менің тірегім.
Әже, әже, әжетай,
Мен әжемді сүйемін.

Көп қой ойын, қызығым,
Дейді кейде "бұзығым".
Еркін, ерке өсірген,
Мен әженің қызымын.

Әже, алға басыңыз,
Асулардан асыңыз.
Құтты болсын әжетай,
Жетпіс деген жасыңыз.

Інжу ІЗЕТҚЫЗЫ.
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Оқушылар хаттары

Ана

№110 мектеп.

Ана саған жақын жан. Ананың
ыстық алақаны жұп-жұмсақ. Ананың
жұмсақ дауысы өте мейірімді болып
естіледі. Па, шіркін, ананың айналып-
толғанғаны кімнің есінен кетеді.

Фарида ӘБИБУЛЛА.

Ұлы тұлға
Ұстаздық еткен жалықпас, үйрету-

ден балаға" дегендей ұстаз ең алғаш
қолыма қалам алып үйретті. Ұстаз деген
ұлағатты сөздерді біздің санамызға
құйып, бізді білімге, тәлім-тәрбиеге
баулыды. Ұстаздың берген білімі біздің
өмірімізге жетерлік азық болады. Ұстаз
көптеген шәкірттерді тәрбиелейді.
Ұстаздар жайлы біздің ақындарымыз
көптеген ән, өлеңдер жазған. Мен өз
ұстазым Айсұлу апайды өте жақсы
көремін.

Мирас ЖИЕНЕХАН.

Бай болуғаБай болуғаБай болуғаБай болуғаБай болуға
бола ма?бола ма?бола ма?бола ма?бола ма?

Адамдардың барлығы бай болып,
жақсы өмір сүргісі келеді. Бірақ бай
болу үшін не істеу керек? "Ыбырай
атамыз бай болу үшін тынбай
еңбектенуіміз керек, сонда өзіміз
мұратымызға жетеміз", - деген.
Сондықтан, еңбектенуміз керек. Ал
оқушының мақсаты - жақсы оқу.
Оқушы жақсы оқып азамат болады.
Азамат адамдар еліне, жеріне, ата-
анасына барынша көмектесері анық.
Сондықтан жақсы еңбектенуміз керек.
Байлық пен бақыт - еңбектенген
білімде.

Айғаным АБУ.

БақыттыБақыттыБақыттыБақыттыБақытты
отбасыотбасыотбасыотбасыотбасы

Біздің жанұямыздың құрамында бес
адам бар. Папам, мамам, екі ағам және
мен. Біз өте бақытты отбасымыз.
Отбасымызда ұрыс-керіс, жанжал деген
бола бермейді. Тәртіпті, тазалықты
жақсы көреміз. Біз бір-бірімізді
сыйлаймыз, құрметтейміз. Үлкенге ізет,
кішіге құрмет көрсете білеміз. Біз
осындай бақытты отбасымыз.

Ділназ НҰРЖІГІТ.

Өнегелі отбасыӨнегелі отбасыӨнегелі отбасыӨнегелі отбасыӨнегелі отбасы
Бақытты отбасы кішкентай бір

мемлекет сияқты. Бәрі бір-біріне қолдау
көрсетіп, бір-бірін сыйлап отырады.
Әкенің мейірімді жүрегі басқа
жандарға күлкі сыйлайды. Әрбір ана
қызына әрқашан ақыл айтып, оған
жақсы нәрсе айтып отырады. Ана -
біздің қуаныщымыз. Егер сенің анаң
бір жаққа кетсе, онсыз үйде қызық
болмайды. Менің отбасым берекелі
жандар. Олар ешкімге жөнсіз тиіспейді.
Мен отбасымды жақсы көремін.

Ұлжан ӘБСАДЫҚОВА.

БізБізБізБізБіз
бейбітшіліктібейбітшіліктібейбітшіліктібейбітшіліктібейбітшілікті

сүйемізсүйемізсүйемізсүйемізсүйеміз
Біз бейбітшілікті сүйеміз. Біздің ел

- Қазақстан Республикасы. Біздің
елімізде ұлттар бір-біріне қолдау
көрсетеді. Біздің елімізде ұлттар бір-
бірімен тату-тәтті тұрады. Біздің ел
ынтымақтастық, бейбітшілік, татулық
аясында өмір сүреді. Біздің ел
бейбітшілікті сүйеді. Мен де
бейбітшілікті сүйемін. Мен елімді
мақтан етемін. Мен осындай елде
тұрғаныма бақыттымын! Мен елімді

жақсы көремін! Біз бейбітшілікті
сүйеміз!

Медине АБДРАМАНОВА.

Денсаулық-зорДенсаулық-зорДенсаулық-зорДенсаулық-зорДенсаулық-зор
байлықбайлықбайлықбайлықбайлық

Денсаулық - зор байлық.
Денсауалық болса бәрі де болады. Дені
сау адамның көңілі шат, өмірі
бақытты. Денсаулықсыз адамдар
ешқашан да өмір сүре алмайды. Біз
өзімізді өзіміз таза, ұқыпты ұстасақ,
біздің де деніміз сау, денсаулығымыз
жақсы болады. Дені саудың, жаны сау.
Мен өзімді таза ұстаймын. Дұрыс
тамақтанамын. Дұрыс демалып,
таңертең жаттығу жасаймын.
Денсаулығымызды таза ұстап, күтіп
жүрейік!

Көркемжан НҰРАЛЫ.
Сынып жетекшісі

 Айсұлу ЖАЛБЫЗБАЙҚЫЗЫ.

Суретті салған
Ернар НҰРДАБЫЛҰЛЫ

Суретті салған №65 мектептің
4-сынып оқушысы

Нұрдәулет НҰРЛЫБЕКҰЛЫ


