
Сыр бойы
мектеп оћушыларыныѓ

газетi

Кел, балалар, оћылыћ!

№13 (332) 1 шілде 2015 жыл                                              Газет 2001 жылдан бастап шығады

Шәкірттер табысы –
ұстаз мерейі

 Ерлікке тағзым

"Шәкіртсіз ұстаз - тұл" деген халық
даналығында айтылғандай, әрбір жас
ұрпаққа білім беріп жүрген ұстаздың
еңбегі өзінің білімімен, ізденімпаз-
дығымен, дарынымен, еңбекқорлы-
ғымен көрінсе, сол бойындағы қасиетін
дамытуға өз үлесін қосатын ол -
шәкірті.

Ұстаздық жолын таңдаған әрбір
жан өз шәкіртінің өзінен оза шабуын,
әлдеқайда биіктерден көрінуін тілейді.
Сөзімді осылай бастауымның себебі,
Арал индустриалды-техникалық ко-
лледжінің оқытушылары мен білім
алушылары жайында сөз қозғамақпын.
Жуырда Қызылорда облысының білім
басқармасының ұйымдастыруымен
"Техникалық және кәсіптік білім
беретін оқу орындарының" білім
алушылары арасында қазақ тілі мен
әдебиеті, химия пәндерінен облыстық
олимпиада өткізілді. Олимпиададан
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен №64 топ
білім алушысы Әлменова Гүлжайна,
жетекшісі Баймағамбетова Гүлбада
алғыс хатпен оралса, химия пәнінен
№64 топ білім алушысы Айтуғанова
Ақтоты, жетекшісі Қалмағамбетова
Алтынкүл жүлделі екінші орынды
иеленіп қайтты. Сонымен қатар,
Қызылорда облысының ішкі істер
департаменті ұйымдастыруымен "Есі-
рткіге қарсы қоғамдық насихатты
қалыптастыру және заңдылықты
нығайту" мақсатында облыс көлемінде
орта және арнаулы орта оқу орындары
арасында "Есірткісіз өмір, ғажайып!"
атты КТК байқауы өтті. Бұл байқауға
Арал индустриалды-техникалық
колледжінің белсенді жастарынан
құралған "АИТК жастары" командасы
қатысты. Жуырда Қызылордадағы

А.Тоқмағамбетов атындағы мәдениет
үйінде байқаудың қорытындысы бел-
гілі болып, үздік деп танылған жеңім-
паздарды марапаттау рәсімі өтті. Ең
жоғарғы ұпай көрсеткішімен Арал
индустриалды-техникалық колледж
командасы жүлделі орынға ие болып,
№74 топ білім алушылары Өмірбаев
Сырым, Өмірбаев Сырлыбай, №75 топ
білім алушысы Смағұлов Бектұрсын
үздік ойыншы ретінде танылып,
Қызылорда ОІІД-нің дипломдарымен
және бағалы сыйлықтарымен мара-
патталды. Ал, №62 топ білім алушылары
Нәжіман Балғынбек және Ерғазиев
Ырысбек Қызылорда ОІІД-нің алғыс
хаттарына, жетекшісі Арал индус-
триалды-техникалық колледжінің
жастар ісі жөніндегі комитет төрайымы
Ақмарал Күнжанова да алғыс хатқа ие
болды.

Бұл көрсеткішттер, әрине, коллед-
жіміздің оқытушылары мен білім
алушыларының жемісі деп білеміз.
Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп,
тіліміздің мәртебесі артып, әлемге
атымызды танытып жатқан кезеңде
ұлттың, елдің болашағы - жас ұрпақ
тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуі
қажет деген ұстаныммен біздің колледж
ұжымы қарқынды жұмыс жасауда.

Ұстаздың өнегесі қай заманда бол-
масын қоғамның алға басуына үлкен
дәнекер. Сондықтан, салауатты өмір
салтын ұстанған білімді, білікті жас-
тарымыз көбейсе, ұстаздан шәкірт озса,
нұр үстіне нұр болары сөзсіз ғой...

Перизат ҚАНАТОВА,
Арал индустриалды-техникалық

колледж оқытушысы.

Сол бір қиын кез еді
Сол бір қиын кез еді,
Түнерген аспан бұлтты еді.
Шуылдаған гуілдеп,
Жарылған бомба үні еді.

Талайды жұтты сұм соғыс,
Қайғырды елім түңілді.
Аттанып кетті ерлерім,
Қорғау үшін елімді.

Жіберу үшін майданға,
Азық пен киім, қарулар.
Еңбек етті ауылда,
Жетім мен жесір, қариялар.

Жетім қалды жас бала,
Жесір қалды аналар.
Кесірінен соғыстың,
Көбейді сансыз молалар.

Жеңу үшін ерлерім,
Сұм фашизм жауларды.

Отан үшін от кешті,
Ерлігіне ел таңданды.

Кеудесін оққа тосса да,
Берілмеді жауларға.
Жеңіске жетті еліміз,
Орындалды арман да.

 Биыл елім тойлауда,
Жеңістің 70 жылдығын.
Отан үшін от кешкен,
Ерлеріме мың тағзым!

Тыныштық болсын елімде,
Болмасын соғыс жерімде.
Мәңгі болсын татулық,
Бейбітшілік өмірде.

Дидар ЕРЕЖЕПОВ,
  №264 мектеп-лицейдің 5"В"

сынып оқушысы.
Қызылорда қаласы.

Оћушылар хаттары

Менің ауылым

Ауылым-ай қашан да қарапайым,
Өзіңде өсті еркелеп балақайың.
Ыстық қой туған жердің табиғаты,
Алғаш мұнда айтылған алақайым.

Менің ауылым - Қаратерең елді
мекені. Мен осы жерде туып-өстім.
Әркімнің ауылы өзіне ыстық. Менің
ауылымның әрбір шөбі, тасына дейін

маған ыстық сезіледі. Мен ауылымды
әрқашан да мақтан тұтамын.
Ауылымның көркейіп, өсуіне өз
үлесімді қосамын. Менің ауылым теңіз
жағасында.

Дидар АЛДАНЫШОВ,
№82 орта мектеп оқушысы.

 Арал ауданы.

Кітап менің
досым, ақылшым

Мен әдеби кітапты сүйіп оқимын.
Кітаптың берер пайдасы өте көп екеніне
көзім анық жетті. Кітап менің ой-
өрісімнің дамуына, сауатымның ашы-
луына, өзіндік көзқарасымның қа-
лыптасып, өмірге бейімделуіне үлкен
әсерін тигізуде десем артық айтқаным
емес. Кітап кейіпкерлері маған жақсы
мен жаманды, дос пен дұшпанды,
жауыздық пен адамгершілікті, өтірік
пен шыңдықты ажырата білуді үйретті.
Кітап маған қуануды, күлуді, ұялуды,
қайғыны бөлісуді, сырласуды үйретті,
тіпті жүріс-тұрысымның түзелуіне де
көмектесті. Кітап біреулер секілді
бәлсінбейді, әрқашан жаныңнан
табылады, әрқашан көмекке дайын
тұрады, тек оның қадірін білсең
болғаны. Мүмкін "Жақсы кітап - жан
азығы" деген осы шығар. Кейбіреулер
кітап оқудан қашады, тіпті, керек
нәрсең ғаламторда толып тұр кітап
оқудың, оны көтеріп жүрудің не қажеті
бар деп мазақ қылатындар да бар. Мұны
мен жалқаулықтың салдары деп

түсінемін. Мұндайлардың ақыл-ойы
таяз, өзіндік пікірі жоқ, білімі олқы
болатыны сөзсіз. Оқушылар мұға-
лімнің берген тапырмасын орындап
келеді. Бірақ, олар кітапханаға барып
ізденбейді, бәрін ғаламтордан көшіріп
алады. Меңінше, кітап пен ғаламтор-
дың айырмашылығы жер мен көктей.
Шіркін, өзіңнің ойындағы кітабынды
тауып, оның бетін сипалай отырып,
парақтап оқығанда шынайы сезімге
бөленгенге не жетсін. Бұл сезімді тек,
кітапты көп оқитын жандар ғана
түсінетіні өкінішті.  Мен мұны ғалам-
тордан аулақ болсын деп айтып отыр-
ғаным жоқ. Оқушылар заманмен ілесе
отырып, рухани байлығымыз кітап
оқуды да ұмытпаса екен дегім келеді.
Кітап - таусылмайтын қазына.

Салтанат НАЖМАН,
№16 орта мектептің

6-сынып оқушысы.
Қазалы ауданы.

Жаңалықтар.Хабарлар
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Бір мектептен хат №54 мектеп

Біздің сынып Достық

Туған жердің
ауасы да шипа

Суретті салған №119 мектептің
5-сынып оқушысы Айталды ТӘҢІРБЕРГЕН

Біздің 3 "Б" сыныбында 18 оқушы
бар, оның он екісі үздіктер мен
екпінділер қатарында. Сыныптағы
барлық оқушы  тәртіпті, білімді,
үлкенді сыйлай білетін кішіпейіл
оқушылар. Биылғы оқу жылында

барлық жарыстардан озып келеміз.
"Көшбасшы" білімділер сайысында
Пірмахан Дулат 1-орын алса, бастауыш
сыныптар арасында өткізілген "Көктем
аруы - 2015" байқауында өз өне-
рімен,шеберлігімен, сүйкімділігімен
ерекшелінген оқушымыз Ерғараева
Дария бас жүлдені жеңіп алды. Дария
арнайы дипломмен, сыйлықтармен
марапатталды. Сыныптың осындай
жетістікке жетуі Сопбекова Гүлназ
апайымыздың арқасы деп білеміз.

Гүлназ апайымыз өте еңбекқор,
аянбай еңбек етіп, бізді тәрбиелеуде.

Біздің сыныптың бұдан да зор
жетістіктерге жететініне сеніміміз мол.

                       Аймекен ЕРЛАНҚЫЗЫ,
3 "Б" сынып оқушысы.

Туған жер

     Менің туған ауылым Бесарық

ауылы.Ауылымның ауасы таза,суы
мөлдір, шөбі шүйгін. Әр адам өз туған
жерін мақтан тұтып, қадір-қасиетін
ұғына білу керек. Өз еліне, халқына
еңбегі сіңуі керек, ол үшін туған жерін
жақсы көру керек - деп үнемі Гүлназ
апай айтып отырады.

   Мен өз ауылымды жақсы көремін,
өскенде көркеюі үшін қызмет етемін.

  Мен үшін өз ауылымнан асқан
ғажайып мекен жоқ. Көркейіп, гүлдене
бер, ауылым!

 Ерасыл НАҒАШЫБЕКОВ,
3-сынып оқушысы.

Асыл әжем

Менің әжем бар. Есімі Рыскүл.
Жасы 66-да. Әжем өте ісмер, шебер жан,
қолынан бәрі келеді.Ою ойып, сыр-
мақта сырады, кілем, алаша тоқиды.
Жастайынан қол өнерге әбден ма-

шықтанған жан. Қазіргі кезде зей-
неткер болса да әлі құрақ көрпеше,
жастық тігеді.

Әжем сонымен қатар, керемет
азпазшы. Әжемнің пісірген құймағы,
бәліші мен тоқашының дәмі аузыңнан
кетпейді. Өзім осындай еңбегімен елге
танылған әжемнің жасы ұзақ болып,
100 жасаса деймін.

Мына өлең шумағын асыл әжеме
арнаймын.

Асыл әжем, ақ әжем,
Бәрімізге бақ әжем.
Өнегелі ісіңмен,
Елге жаққан жан әжем.

Иманғали ЕРЛАНҰЛЫ,
3-сынып оқушысы.

Бесарық ауылы.

Бесарық ауылы
Мен тұрып жатқан Бесарық ауылы

қарт Қаратаудың етегінде орналасқан.
Ауылдың табиғаты өте тамаша.Таудан
аққан бұлақтар, жағасында жайқалып
өскен жусанның, жалбыздың иістері
тынысыңды ашады. Көктемнің сәуір
айында тау етегінде өскен қызғалдақ пен
сарғалдақ көздің жауын алады. Жерге
кілем төселгендей көрінеді.

Тау етегінде жайылған малдар,
бауларда өскен жеміс ағаштары
табиғатқа көрік беріп тұрғандай кө-
рінеді.

Мен Бесарық ауылымды мақтан
тұтамын!

                     Қарақат МҮСЕТ,
3-сынып оқушысы.

Дос
Достық дегеніміз - адамдардың

өзара жауапкершілігі, сыйластығы мен
бір-біріне қамқорлығы, рухани
жақындықтары. Достар бір-біріне
қуанышта да, қиыншылықта да ниеттес
болады. Дос екіге бөлінеді. Адал дос
және  амал дос. Адал достық - өмірлік
дос. Қиыншылықта қашанда қасыңнан
табылады. Ал, амал достың өрісі қысқа
болады.

Менің досым Шұғыла. Ол сабағын
жақсы оқиды. Екеуміз жан достармыз.
Біз бір-бірімізге кез-келген сәтте
көмектесіп, қамқор болып жүреміз.
Мен үшін Шұғыланың орны қымбат.
Айнымас досы бар адам - ең бақытты
адам.

             Шұғыла СЕЙДІМБЕТ,
4-сынып оқушысы.

Қиындыққа тап болдым,
Шұғыла қасымда жоқ болдың.
Міне, енді келдің,
Көмегіңді бердің.
Ризамын саған жан досым!

Айғаным АСАНБАЙ,
4-сынып оқушысы.

Туған жер, туған елдің ыстығы өз
алдына қымбат. Кіндік қаның тамған,
асыр салып ойнап, қозы-лақ бағып
жүрген өз туған жеріңе ештеңе
жетпейді. Ауасы да, суы да бөлек. Туған
жеріңнің топырағына аунап, жалаңаяқ
табаныңмен басып, қара жердің
қуатынан бойыңа нәр алу қандай ғажап!

Туған жердей жер болмас дегендей,

менің Бесарық ауылыма не жетсін.
Туған жердің ыстық құшағы-баға
жетпес, айта берсең де сөз жетпес.
Туған жердің ауасы да, суы да шипа.

  Нұртілеу ЕРЛАНҰЛЫ,
4-сынып оқушысы.

Бесарық ауылы.

Бесарық ауылым
Мен Бесарық ауылында дүниеге

келгенмін.Менің кіндік қаным тамған
жер осы Бесарық ауылы. Менің ауылым
өте керемет. Ауылға келсең, шөбі
шүйгін, суы мөлдір, ауасы таза, кең
байтақ жерді көресің. Ауылым таудың
етегінде орналасқан. Сондықтан,
ауылдың жазы ыстық, қысы суық

болып келеді.
Туған жердің ауасы да суы да шипа

деген осыдан шыққан. Әркімнің өз елі
өзіне ұжымақ.

                    Мағжан БЕКЖАНҰЛЫ,
4-сынып оқушысы.

Жаңақорған ауданы.

Жадыңда болсын

Көшпелі алтын
Алтын - сары түсті, құны жоғары

асыл металдардың бірі. Оның сапасы
мен көлеміне және өндіру техно-
логиясына қарай түр-түрге бөледі.
Мысалы, таза, қоспасы жоғын -
айырған немесе қара алтын деп  атайды.
Қарқ - ежелгі өңкей бір, сап (саф)
мағыналы сөз. Сонымен бірге,
зергерлер ши алтын, шым алтын,
шымқай алтын, шын алтын, шора алтын,
ұрғашы алтын, тағы басқа деп жіктейді.
Керісінше, қызыл алтынды мыс
қосылған сапасы төмен алтын дейді.

Ежелгі дәуірлерде, жер қыртысы
қазіргідей қопарылмаған замандарда
сұйықтау келген алтын топырақ бетіне
шығып, топ-тобымен көшіп жүретін
болған. Оны қазақ көшпелі алтын

атаған. Бір қарағанда, ойқастап құмда
жүрген жыландай қозғалатын болған.
Мұны көрген кім-кім де, бармақ, я
саусағынан қан шығарған. Немесе мал
бауыздаған. Сонда жосып келе жатқан
көшпелі алтын демде тоқтап, қатқан-
мыс.

Тазартылып, өңделіп әзірленген
алтыннан жасалған құймалар көлеміне
қарай ашатұяқ, алтын жамбы, тайтұяқ,
қойтұяқ ... деп жіктелген. Түйменің
үлкендігіндей түйме алтын, одан кішісін
ділдә деп айырбас саудада аталған.
Алтын талшығын зер атап, кестелеп
тоқу өнерін де кең пайдаланған.

"Ұлан". №18. 2015 жыл.
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Бір мектептен хат. №67 мектеп

Туған жерім менің құтты мекенім,
Бесігіңде тербелумен өтермін.
Сен бар жерде тау тасың мен
                                                көліңнен,
Нәр алумен ер жетіп мен өсермін.
Қосжар көлім, сенсің менің
                                                тұғырым,
Әр адамның көтереді көңілін.
Сенің суың толқын болып тербелер,

Ұзартады әрбір жанның өмірін.
Мөлдір, тынық махаббаттан
                                               жаралдың,
Ғашық жандар бір өзіңе шағар мұң.
Жан сырымды сақтап сол бір
                                                  жүректе,
Қосжар көлі!
Саған да бір барармын!

Аспанда ай, сансыз жұлдыз
                                              тербелген,
Тамашалап сол әлемді мен келем.
Мені ғашық еткен сол бір
                                          жұлдыздың,
Сәулесінен сенің ай бейнеңді
                                                    көрем.

Ай жап-жарық маған сәуле
                                             бергендей,
Мәз болып қалам, тура сені
                                            көргендей.
Қорқам кейде қараңғылық
                                                түнектен,
Бәлкім, сенсіз жалғызсырап
                                             жүргендей.

Күлкі көргем сол мезетте жүзіңнен,
Сәл уақытта ғайып болдың
                                                көзімнен.
Тура сенің сұлу бейнең тәрізді,
Елес көрдім, аумай-тұғын өзіңнен.

Нөсер болып, тереземе тамарсың,
Келсең егер, есігімді қағарсың.
Аяз болып қатып, тереземнің
                                                     бетіне,
Оюлап, бәлкім, есімімді
                                               жазарсың?!

Шынар ҚОЛҒАНАТОВА,
5-сынып оқушысы.

Арман әке, асыл әке, жан әке,
Сағынды сені бауыр етің жан еркең.
Іздеместен кеттің қайда асығып?
Сағыныштан жан әкемді ән етем...
Айта алмадым әке деген сөзімді,
Алдап келем әлі күнге өзімді.
"Қызым" деп шақыратын жанына,

Сағындым әкем, дауысыңды, өзіңді.
Ауырса да нәзік менің жүрегім,
Сағым бейне - келбетіңді елестетіп
                                                    келемін.
Тағдыр қанша артса да арқамызға
                                               ауыр мұң,
Үмітіңді ақтайтыныма әке, сенемін!

Егеменді Қазақ
елі жасасын!

Егемендік еліміздің айбары,
Тәуелсіздік- тірлігімнің айғағы,
Кеңге жайып киіз үйдің керегесін,
Көрсетейін қазағымның қасиетті
                                                   өнегесін.

Мерейі халқымыздың өсе берсін,
Көбейіп, мәңгі бақи өне берсін,
Азат елдің ұрпағымыз айбатты,

Қазақ деген халықпыз біз қайратты!

Бейбіт елдің болашағы  - жастары,
Желбірейді көгінде көк байрағы.
Қарыздармыз бабаларға сый еткен,
Еркін елдің ұланымыз айбатты!

Ақниет ҚОЖАБЕРГЕНОВА,
5-сынып оқушысы.

Тәуелсіз ел-Қазақстан!
Тәуелсіз еліміз бар егеменді,
Барынша мақтанбаймыз неге енді?!
Ардақты Астанама көрік беріп,
Әлемге танытады бәйтерегі.

Көк байрағы еліме сән береді,
Әнұранмен кең далам тербеледі.
Елі үшін аянбай еңбек еткен,

Елбасының еңбегі еленеді.
Болашақтың тұтқасы ей, жас ұлан!
Еліңнің мәртебесін биік ұстап,
Нұрлы жолмен болашаққа бастаған,
Ерікті егеменді ел Қазақстан!

                          Аружан  ШЫНТЕМІР,
7-сынып оқушысы.

Әнші болғым келеді
Неге екенін білмеймін,
Ән салғым келіп тұр менің.
Ән салсам мен  егер де
Шаттанып, мәз боп жүремін.
Еркелеймін еліме,
Ән саламын шырқалтып,

Қазағымның төрінде.
Тілеймін бар бақытты,
Осынау байтақ жеріме.
Жайқала берсін бөктері,
Қазағым болсын биікте.
Қайда жүрсем де қазағым,
Әркез мәңгі жүректе!

Байлық деген не өзі?!..
Байлық деген денсаулық ең бірінші,
Ақшаға ала алмассың ойлап көрші
Кедеймін деп кемсіну, былай тұрсын
Жасқануға хақың жоқ біліп жүрші!

Бұл әлемде кедей емес ешқайсысы,

Жүрегінде мейірім бар ізгі.
"Отбасым аман болсын" деп тілеген,
Кедей емес, әр адам бай тәрізді...

Арай ШАРАПОВА,
9-сынып оқушысы.

Ұстаздардың
арқасы деп білемін

Ұстаздардың арқасында болашаққа
                                             бет алдым,
Қанатымды қатайтып, білімімді
                                           шыңдадым.
Менде алғаш бір өзіңнен білім
                                нәрін алғанмын,
Көп ізденіп талпынып кеңге қанат
                                          жайғанмын.

Ұстаздардың бейнесі таудың алып
                                         тумасындай,
Өнегеңіз шәкіртіңе  тура бидің
                                          турасындай.
Мен атыңды өшпейтұғын мәңгі
                                  жырға қосамын,
Жыр өлеңнің асып-тасып
                    буырқанған бурасындай.

Ұстаздардың есімі  мәңгі жадтан
                                                өшпейді,
Түлеп ұшқан шәкірттері тек биікке
                                                 өрлейді.
Ұлағатты ұлықтар ұстаздардың
                                           арқасында,
Мектебімнің  мәртебесі көкке
                                      қарай өрлейді.

Мектептердің төрінен орын алған
                                           басын нық,
Шәкіртінің бойынан табылмайды
                                           жасықтық.
Досбол ағай басқарған бүгінгі
                                      мектеп ұраны -
Тек алға бас, шегінбе, сенім, дәстүр,
                                               ашықтық.

Мектебінде жемісі мол сая-бағын
                                                 өсірген.
Ұстаздардың жүзінде білім нұры
                                                төгілген.
Шәкірттері тайып кетсе қабырғасы
                                                  сөгілген,
Қараңғыда жылу беріп, сәуле
                              шашып жарқырап,
Мектептердің биігінен жұлдыз
                                   болып көрінген.

Ұстаздарға айтыңдаршы кеткен
                                  барма имей бас,
Әділетсіз сұм заманға бола білген
                                             жаны қас.

Өз елінен жырақ жүріп кетсе-дағы
                                                 шет елге,
Еске алар шәкірттері, еш уақытта
                                                 ұмытпас.

Шәкірттерге  тілерім осы жолдан
                                            таймаңдар,
Бүгінгідей тағыда үлкен тойды
                                               тойлаңдар.
Мектептердің әрдайым биігінен
                                                   көрініп,
Ұстаздардың қадірі мен қасиетін
                                            жоймаңдар.

Күнде бір мұң, жанымды шегелейді,
Жүрек шіркін жырларыма
                                                көнбейді.
Менің жаным махаббат дегендерге,
Онша қатты сене дағы бермейді.

Бүгін, ертең - өмір зулар әр күні,
Бір белестей батыстан батқан ай-
                                                          түні.
Сырласқым келді, мұңдасқым келді
                                                  өзіңмен,
Тоғызыншы ақпанда аппақ қар
                                                    сынды..

Мына өмірде кей-кезде жабығасың,
Мөлт-мөлт еткен жанарды
                                             жасырасың.
Мен өмірде кейде тым
                                         бақыттымын!
Өнердің ақ бақыты бұйырғасын!

Бірде жылап, бірде күліп жазатын,
Бір қуанып, бір күйініп алатын,
Парасат пен парықсыздық тармағы,
Ақындардың жырларында табатын.

Ақын аға!
Ақын деген тылсым ба?
Құбылыс па?
Халқына мұңын шағатын,
Жауабын айтшы,
Жауабын айтшы маған шын!

 Ақмарал БАУЫРЖАНОВА,
9-сынып оқушысы.

Суретті салған №11 мектептің
2-сынып оқушысы Тұмар МАРАТ

Тасбөгет кенті.

Суретті салған №167 мектеп
 оқушысы Абылайхан АРЫСТАН

Жаңақорған ауданы

Есіме алам!

Туған өлке

Жан әке рухына бағыштау
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Жаңалықтар. Хабарлар

Оқушылар шығармашылығы
Бір мектептен хат. №187 мектеп.

Қазіргі кезде мемлекетіміздің
болашағы өскелең ұрпақты жан-жақты
дамытып, жеке тұлғаны  қалыптас-
тыруда "Өзін-өзі тану" пәні маңызды
рөл  атқаруда. Жас ерекшеліктеріне
сай шығармашыл  жеткіншектерді тәр-
биелеуде, рухани-адамгершілік білім
негізін әр оқушының бойына сіңіруде.

Оқу барысында оқушылардың өзді-
гінен білім алып, өз үйренгенін іске
асырып, өз бетінше шығармашы-
лықпен айналысып, өзіндік қабілеттері
мен мүмкіндіктерін шығармашы-
лықпен ұштастырған 5-сынып оқушы-
ларының еңбек нәтижелерін оқырман
қауым назарына ұсынбақпын.

Сенім
Әр адам өз-өзіне сенім артады.Тек

өзіне сенген адам ғана өмірге үміт-
пен,қызығушылықпен қарайды.Сон-
дықтан өзіне өзі сену деген,әр адам-
ның қасиетерінің ішіндегі ең құнды

қасиет. "Сенім" әр адамның іште тығы-
лып жатқан қабілеттерін, мүмкін-
діктерін ашуға ықпал етеді.

Нұрдаулет  РАХМЕТ.

Әрине, кез келген адамға сене беру-
дің қажеті жоқ. Себебі, сен ол адамды
жақсы танымайсың. Ал, мен өзімнің
жақын достарыма, ата-анама, ұстаз-
дарыма сенемін. Өйткені, мен оларды
жақсы танимын. Мысалға  ұстаздар

бізге тапсырма береді, өйткені, ол бізге
сенеді. Біз апайдың тапсырмасын
бірден орындап келеміз. Міне, сенім
деген осы.

Асқар КІШКЕНБАЙ.

Сенім-менің серігім,
Керек оған мейірім.
Сенім -менің достығым,
Досыма берік сөздерім.
Сенім -менің көңілім,
Қуанышты өмірім.
Сенім-  менің төзімім,
Сабырлы жан болуым.
Сенімменен шындықты,
Қатар біліп өсуім.

Сенім болар әркімде,
Ата-анаға сенемін.
Достарыңа, туысқа,
Сеніміңді жоғалтпа!
Сенім артса саған да,
Үлкен жауапкершілік!
Ұғынсақ егер біз соны,
Қанат бітер талапқа.

.                    Ақгүлім АҒЗАМ.

Адалдық –
адамдықтың белгісі

Адалдық адамдықтың белгісі -
дегеніміз адам бойындағы бағалы
қасиет яғни,жеке тұлғаның сана
сезіміне, ар-ұжданына қайшы кел-

мейтін,халықтың мақсат мүддесін
көздейтін жауапты іс-әрекет.

Данияр КАМАЛОВ.

"Он саусақ бірдей емес" деп қазақ
жұртшылығы бекер айтпаған. Бұл
мақалды әркім әртүрлі түсінеді. Ал, мен
былай түсіндім: Он саусақ бірдей емес.
Ал, айтыңдаршы қандай адамдардың
мінезі бірдей?! Әрине, бірдей емес! Бұл
мақалдың мағынасы менің түсінігімше
осылай! Бүткіл адам - адал емес, бүткіл

адам - арам емес. Олардың мінезінің
қандай болуы ішкі түйсігіне, жан
дүниесіне байланысты. Ал, адамдардың
адал болғаны жөн. Себебі, адалдық бар
жерде қуаныш толы болады. Адалдық -
адамдықтың белгісі.

Еркежан.

Ұлы жеңіс -ұрпаққа рух

Елбасы Н.Ә.Назарбаев  "Нұрлы
жол - болашаққа бастар жол" атты
Жолдауында көрсетілген мерей-
тойымыздың бірі Ұлы Жеңістің 70
жылдығы еліміздің жер-жерлерінде
атап өтілуде.

Ұлы Отан соғысының  арда-
герлерін ұлықтау, құрметтеу, ардақ-
тау, олардың ерлігі мен өрлігін,
батырлығы мен қайраттылығы, жан-
дарын қиып, қандарын төккен есіл
ерлерімізді есте сақтау, оларды жыл
сайын дәріптеп, өскелең  ұрпаққа
жеткізу бүгінгі біздердің парызымыз
болмақ.

Жеңіс жалауының желбірегеніне
70 жыл толу мерейтойын атап өту
мақсатында Белкөл кентіндегі № 189
орта мектепте "Бақыт гүлін терген
күн" атты мерекелік кеш өткізілді.

Аталмыш кеш Отан үшін жанын
қиған батырларымызды бір минут
үнсіздікпен еске алудан бастау алып,
әсерлі сахналық қойылымдар
көрсетілді.

Мерекелік кеште  мектебіміздің
директоры К.Нәсібеков сөз алып,
қаламызда Елбасының бастамасымен

өткізіліп жатқан мерейтойлардың
жоғары дәрежеде екенін атап айта
келе, Жеңістің 70 жылдық мерей-
тойына өз лебізін білдірді.

Сондай-ақ, кешке Белкөл кентін-
дегі тыл ардагерлеріміз Қашқынбаева
Маржансұлу, Базенова Венера,
Шөкенов Әбет, Дастанова Манат
кешіміздің қадірлі қонақтары болды.

Ардагерлеріміз сұрапыл соғыс
кезіндегі майдангерлер  үшін  жасаған
еңбектерін еске алып, "Жеңіс бізге
оңайлықпен жеткен жоқ" деп
көздеріне еріксіз жас үйірілді.

Ардагерлерімізге әннен  шашу
шашылып, сыйлықтар табысталды.

Мектебіміздің өнерпаз оқушысы
Қасымбай Айдана  "Әлия" әнін жүрек
тебіренте шырқаса,  5-сынып
оқушылары  "Катюша" биімен өрнек-
тей түсті. Ұстаздар қауымы да "Смуг-
лянка" биін тарту етті. Кеш "Жаса
Қазақстан" әнімен қорытындыланды.

 ШЫРЫН БЕКМАҒАНБЕТОВА,
№189 орта мектептің

бастауыш сынып мұғалімі.

“Оқу-сиқырлы кілт”
– отбасылық оқу

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапханасының
балалар әдебиеті бөлімі отбасымен
бірге оқуды ұйымдастыру, оқуға
басшылық жасау, оқу мәдениетін
қалыптастыру мақсатында түрлі
мәдени шаралар өткізеді. Атап
айтқанда: "Отбасының  қызығушылық
әлемі" атты  отбасы вернисажы биылғы
жылы 2 рет өтікізілді. Шараға
Жұмаділдаевтар және Долотовтар
жанұялары қатысты.

Балалар әдебиеті бөлімі "Оқу -
сиқырлы кілт" - атты отбасылық оқу

күнін ұйымдастырды. Отбасылық
оқуға бөлімнің тұрақты, белсенді
оқырмандары  қатысты.

Шарада ата-аналар, балалар
"Кітаппен бірге өсеміз" және
"Танысыңыздар! Жаңа әдебиеттер"
атты кітап көрмелерімен танысып,
өздері оқыған кітаптары жайлы ой
бөлісті, оқырмандармен сұрақ-жауап
ойындары өткізілді.

Ә.Тәжібаев атындағы
облыстық кітапхана.

Адалдық пен әділдік,
Оған бәрі бас иет.
Адал болсаң егер де,
Бәрі де  саған  бас иер.
Әділ болсаң егер де,

Бойыңдағы қасиет.
Әділдіктің ақ туын шындық қана

шешеді. Шындықта қана -әділ шешім.

Карина НҰҒЫМОВА.

Адалдықты сүйемін,
Оны жақсы білемін.
Әділдікті жақтайтын,
Адамдарды сүйемін.
Пейілім кең ниетті,
Жайсаң жүрек ізетті.
Әр адамның білмеймін,

Әділдікке сенерін.
Адалдыққа сенгендер,
Әділдікті жақтайды.
Осыларды білгендер,
Ой-санаға сақтайды.

Б.БЕРКІМБАЕВ.

Менің жақсы
көретін адамдарым

Мен барлық адамдарды жақсы
көремін, ешкімді алаламаймын.
Барлығы да жүрген - пенде. Барлық
оқушылардың  өз жанұясы бар. Ал, мен
жанұямдағы - әкемді, анамды, тәтемді
жақсы көремін. Олар менің ең
жақындарым. Сонымен қатар,
достарымды да жақсы көремін. Олар
Ақерке, Дильназ, Еркежан, т.б. Біз бір-

бірімізді қорғап, тату тәтті болып
жүреміз.

Айзада ТӨЛЕБАЙ.

Айгүл ҚОЖАРИПОВА,
№187 М.Шоқай атындағы

қазақ мектебінің өзін-өзі тану
пәні  мұғалімі.

Қызылорда қаласы.


