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Сонымен тіл саясатын жүргізуге не
кедергі? Мәселеге жан-жақты қарайтын
болсақ, бірнеше кедергілерді айтуға бо-
лады.

Ғалымдардың айтуынша, үш тілді
меңгерту, оны білім саласына енгізуде
қиындық жоқ. Мәселен, академик, Қа-
зақ тағамтану академиясының прези-
денті Төрегелді Шарманов тілді оқуға, әсі-
ресе ағылшын тілін меңгеруге болады,
тек бағдарламалық мазмұнды бір жолға
қою қажеттігін айтады. Қарттыққа қадам
басқанда шет тілін жетік меңгерген ол
ағылшын тілін білу үшін бізге талап, қа-
жеттіліктің жетіспей жатқанын алға
тартады.

Плюрализм деп осыны айтарсыз. Ал
зиялы қауым өкілдері "үштілді білім беру
мазмұнына қазақ қоғамы дайын емес, әлі
де білімді жетілдіру қажет" деп санайды.
Оған түрлі себептер де жоқ емес.

Мүмкін, академиктің айтар ойы
орынды шығар? Бірақ шет тілінің ша-
рапатын енді сезініп отырған ауыл мек-
тептерінің жағдайы бұл мүмкіндікті кө-
тере ала ма?

Расында, шет тілін меңгеруде қандай
тосқауылдар бар? Біз ұзақ жылдан бері
ұстаздық жолда қызмет етіп келе жатқан,

ағылшын тілінің маманы, филология ғы-
лымдарының кандидаты, ҚР Білім беру
ісінің үздігі Зейнеп Атажановаға жолы-
ғып, бүгінгі қазақ жастарының тілдік
сауаттылығы, жас кадрлардың қарымын
сұрап, пікірін білген едік.

- Мен үштілділік саясат мәселесіне
көзқарасымды білдіру үшін өзім қызмет
атқаратын оқу орындарының ұстаздары
мен жас студенттердің осы мәселеге деген
пікірлерін білдім. Көптің көзқарасында
үштұғырлы тіл саясатын қолдаймыз деп
жүргенде өз ана тіліміз тасада қалып қоя
ма деген қорқыныштар бары жасырын
емес.

"Руханиятты жаңғыр-
ту" қоғамдық қорының
"Зияткер" білім беру орта-
лығы жылдағы дәстүрінен
жаңылмай, биыл ІІІ рет
"Үздік жас ғалым" байқа-
уын ұйымдастырды. Ал-
ғашқы екі жоба қоғам-
дық-гуманитарлық және
жаратылыстану-матема-
тика бағыты бойынша
еркін тақырыптарда өткі-
зіліп келген. Осы жылы
қоғамдық-гуманитарлық
бағытында бабалардың
ерлігін ұлықтап, ұрпақ
жадында қалыптастыру
мақсатында 1916 жылғы
ұлт-азаттық көтерілістің
100 жылдығына, Желтоқ-
сан оқиғасының 30 жыл-
дығына және ҚР тәу-
елсіздігінің 25 жылдығына
орай елдік тақырыпқа ба-
сымдық берілді. Жоба
"Өрлеу" БАҰО" АҚ филиа-
лы Қызылорда облысы пе-
дагогикалық қызметкер-

лердің біліктілігін арттыру
институтының бірлесуі-
мен, облыстың колледж
студенттері мен лицей,
орта мектептің 8-11 сынып
оқушылары арасында өтті.

Шараны аталмыш
институт директоры Бау-
ыржан Елеусінов ашып,
бұл сайысты қоғамдық
қордың келешек жастар-
дың білімін саралап, жол
көрсетуде үшінші рет өт-
кізіп жатқанын, биылғы
конкурсқа алынған тақы-
рыптардың құндылығына
тоқтала келе, қатысушы-
ларға сәттілік тіледі. Ал,
"Руханиятты жаңғырту"
қоғамдық қорының ди-
ректоры, филология ғы-
лымдарының кандидаты
Нұрлан Нұрмаханов екін-
ші кезеңге өткен жас ға-
лымдардың жұмыстарына
тоқталып, бағалаудағы
басты талаптарын түсін-

діріп өтті. Байқаудың мақ-
саты белгілі, білікті ұстаз-
дар мен ғылымға бет бұ-
рып келе жатқан жас ізде-
нуші ғалымдарға көрсе-
тіліп жатқан үлкен қолдау.

Ұйымдастырушылар-
дың айтуынша, ғылыми
жобаға тарих саласы бо-
йынша 57, әдебиет сала-
сы бойынша 18, жалпы
саны 75 жұмыс келіп түс-
кен. Бірінші кезеңде сара-
ланған зерттеу мақалалар-
дың 25-і қорытынды са-
йыста әділқазылардың ал-
дында қорғалды.

Үшінші жыл ұйымдас-
тырылып отырған бай-
қауға аймағымыздың бар-
лық аудандары белсен-
ділік танытқан. Әсіресе,
Арал, Қазалы, Қармақ-
шы, Жалағаш, Шиелі ау-
дандары және Қызылорда
қаласының ұстаздары
мен қабілетті оқушылары

атсалысқан.
Ізденісі жоғары жас-

тардың жұмыстарын өңірі-
мізге белгілі тарихшы-ға-
лымдар Дастан Сәтбай,
Сәкен Серікбаев және әде-
биетші-ғалым Нұрлан
Нұрмаханов мазмұнының
ашылуы, ғылыми жаңа-
лығы мен дереккөзінің
құндылығына мән бере
отырып бағалады. Қоры-
тынды нәтижесінде әде-
биет саласы бойынша үз-
діктердің арасынан өзінің

қабілет-қарымын дәлел-
деп үздік шыққан М.Мә-
метова атындағы Қызы-
лорда гуманитарлық кол-
леджінің оқушысы Жанер-
ке Дүйсенова, ал тарих са-
ласынан Қармақшы ауда-
нынан келген Ү.К.Томанов
атындағы №183 орта мек-
тебінің оқушысы Данияр
Рахымжанов І орынды ие-
леніп, 2016 жылдың "Үздік
жас ғалымы" атанды. Ал,
өзге жеңімпаз қатысушы
жас ғалымдар мен жетек-
шілері ІІ, ІІІ дәрежелі дип-
ломдармен және алғыс
хаттармен марапатталды.

"Руханиятты жаңғырту"
қоғамдық қоры басшы-
лығы үздік деп танылған
ғылыми мақалалардың
жинақталып, Тәуелсіздік
күні қарсаңында жеке кі-
тап болып жарыққа шыға-
тынын айтты.

М.ӘДІЛБЕКҚЫЗЫ

Қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тіл -
қатынас тілі,  ағылшын тілі - жаһанға жол
ашатын тіл. Заманға бет алған дұрыс шы-
ғар, бірақ қандайда бір бастама болмасын
оны електен өткізіп, таразылаған дұрыс.
Менің әріптесім, белгілі академик Таңат
Аяпова «мектепке дейінгі, яғни 9-жасқа
дейін баланы өзінің ана тілінде оқыту қа-
жет. Мұнан кейін өзге тілді оқыту керек»,-
дейді. Мен де осы пікірмен келісем.

50 жылға жуық
педагогикалық тәжі-
рибеме сүйеніп айта-
тын болсам, қазақ-
тың қара домалақ
балалары шет тілін
білуге қауқарлы. Қа-
зақтың рухани по-
тенциалы жоғары.
Орыс тілінсіз-ақ, шет
тілін жетік меңгеруге
болады. Біздің қазақ
балалары өте жан-
жақты, тек талап же-

тіспей жатыр. Тілге деген қажеттілік ке-
рек. Қажеттілік болмаса тілдік сауатты-
лықты арттыра алмаймыз,-дейді ұстаз.

Ұстаздық қызметте жүрген Зейнеп
Атажанова үштілділік бұл оқушылар мен
жастарға ғана тіреліп тұрған жоқ, педагог
кадрлардың біліктілігіне байланысты
екенін жасырмады.

Ғалым, ұстаздардың пікірі Қазақстан-
да үш тілді білім беруді енгізуге болмайды
дегенді білдірмейді. Мәселен, бағыты
бөлек Назарбаев зияткерлік, түрік, дарын
мектептерінің оқушылары үштілді оқыту
сапасымен жұмыс жүргізіп келеді. Өткен
айда "Егемен Қазақстан" газетіне сұхбат

берген ҚР Білім және ғылым министрі
Ерлан Сағадиев білім саласындағы өзекті
мәселелерге тіл қатып, нақты ұсыныстар
айтқан болатын.

- Мәселен, медициналық білімнің 30
пайызы бес жыл сайын жаңарып оты-
рады екен. Ешбір ел мұндай ақпарат ағы-
нына ілесе де, теңесе де алмайды. Жап-
пай жаңа білімге көшуді тек өз тілінде
жүргізуге ешбір елдің, ешбір бюджеттің

күші жетпейді. Сол сияқты, керемет
ашылымдар мен жаңалықтар ақпараттық
технология, био-нанотехнология, робото-
техника, машина жасау, басқа да көпте-
ген салаларда үздіксіз болып жатыр. То-
лассыз жаһандану қай мемлекетке болса
да басқа таңдау жасауға мүмкіндік қал-
дырмайды. Әлемдік тәжірибеге зер сал-
саңыз, ағылшын тілін жақсы білген адам-
дардың табысы артып, жастардың жұ-
мыссыздығы азайып, бизнес-климат
жақсарады. Ал, дәрігерлер науқас адам-
дарды, бүкіл әлемдегідей, емделушінің
ана тілінде қабылдауы қажет, - деген еді
министр.

Хош! Үштілділікке көшу - заман қа-
жеттілігі. Елбасы ұстаздардың ашық ала-
ңы тамыз мәслихатына дейін үштілді бі-
лім беруді әлі де жетілдіріп, қоғамдық пі-
кірді жан-жақты зерттеуге уақыт беріп,
Үкіметке тапсырма жүктеді.

Келісіп пішкен тон келте болмайды.
Ой таразысына салу, сұңғыла сарапта-
мадан өткенде ғана білім игі жемісін бер-
мек. Салмақты басқосудан кейін бұл та-
қырыпқа қайта ораламыз.

Абай ТАҒЫБЕРГЕН

Мамыр айының екінші аптасында №4 облыстық да-
рынды балаларға арналған мектеп-интернаты базасында
жалпы білім беретін оқу орындарының 5-11 сынып оқушы-
лары арасында облыстық ХVІІ "Абай оқулары" байқауы
өтті. Биылғы "Абай оқуларының" ерекшелігі, бас жүлде
иегерлерімен бірге дәрежелі І және ІІ орындарға ие болған
қатысушылар республикалық кезеңге жолдама алады.

Байқау қатысушыларының қарым-қабілеті мен өнер-
лерін арнайы мамандардан құралған қазылар алқасы
Н.Көбегенұлы, Ж.Төленова, Ф.Арғынбаева, Б.Ахунов,
Н.Бердіқожа бағалады. Сайыс нәтижесінде, "Өлең сөздің
патшасы, сөз сарасы" Абай мен Шәкәрімнің шығарма-
ларын жатқа айту бөлімі бойынша Шиелі ауданынан кел-
ген №251 мектебінің оқушысы Дамира Мүзарапова бас
жүлде иегері атанды. Ал, Жалағаш ауданы №38 орта мек-
тебінің оқушысы Гүлсезім Алмабек І орынға, Арал ау-
даны №57 орта мектебінің оқушысы Ақжүніс Өмірбаева
ІІ орынға ие болды.

"Көңілім әнді ұғады" атты Абай мен Шәкәрім әндері
мен күйлерін орындау бөлімінде қатарластарынан талан-
тымен дараланған оқушылар төмендегідей орындарға
жайғасты. №10 дарынды балаларға арналған облыстық
қазақ-түрік лицейінің оқушысы Құралай Мейрамбек бас
жүлде иегері атанса, №2 "Мұрагер" мектебінің оқушысы
Зульфия Айтбаева І орынға, ал Қармақшы ауданы №80
орта мектебінің оқушысы Замира Көлімбетова ІІ орынға
лайықты деп танылды.

"Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда" жас дарынды-
лардың өз шығармаларын орындау бөлімінде қазылар ал-
қасы мәні мен мазмұны, ұйқасы мен ырғағы сай келіп
тұрған оқушылардың шығармашылығын жоғары баға-
лады. Бұл кезеңде Қазалы ауданынан келген №216 орта
мектебінің оқушысы Ақсұңқар Алмахан бас жүлдені ием-
денді. Ал №152 орта мектебінің оқушысы шиелілік Ұлт-
қанат Жолдасбеков І орын, Арал ауданы №20 орта мек-
тебінің оқушысы Айбек Ысқақ ІІ орын иегері атанды.

Диплом иегерлерінен бөлек, "Ұстаз мәртебесі" газеті-
нің бас редакторы Нұрлан Көбегенұлы орын алуға ла-
йықты, қабілетті оқушыларға арнайы номинация таға-
йындады. Атап айтар болсақ, Қазалы ауданы №100 орта
мектебінен келген қатысушы Перизат Кәдірбайды "Зер-
делі зейін" номинациясымен, №215 орта мектебінің оқу-
шысы Жансая Лұқпанованы "Шалқар шабыт" номина-
циясымен марапаттады.

М.БОЛАТОВА

Ашықтық - демократиялық қоғамға тән құбылыс. Бүгінде еліміздегі соңғы саяси
оқиғаларға қарап осындай тұжырым жасауға болады. Елдік мәселеге айналған жер
жайындағы жан айқай, үштұғырлы тіл саясатының тегеуріні халықтың сілкінісін

оятқаны рас. Қарашаның көзқарасын танытқан, "ыстығы" әлі де басыла қоймаған үш
тілділікке көшу бастамасы баянды болашаққа бағыт сілтей алуы екіталай. Пікірлер

қайшылығын туғызған келелі меселеге кесімді жауап айту қиын. Себебі белгілі.
Бастамаға бас ұрып, жаңа қызметін "жаңашылдықтан" бастаған министр Ерлан

Сағадиевтің үш тілді білім беру реформасы Елбасының сынына ұшырап, кейінгі
қалдырылды. Себеп реформаны аз уақыт ішінде халықтың қабылдамауы, нақты

айтқанда "әлі дайын еместігі".
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Көпшіліктің көптен күткен мезгілі, әсіресе бал-
ғындардың сағына күтетін уақыты жаз да келіп қалды.
Тоғыз ай бойы күш-жігерін оқу білімге жұмсаған
оқушылар енді жазғы демалыстарын көңілді өткізуге
асығады. Жазғы демалыс олар үшін мектепке бару,
сабаққа дайындалу, үй тапсырмаларын орындау
деген секілді міндеттерден үш ай тынығып, бос
уақыттарын тиімді әрі көңілді өткізу мезгілі.

Әрбір оқушы жазғы демалысын естен кетпестей
қызықты өткізуді армандайды. Ал, бала көңілі шат-
шадыман болып, қатарластарынан қалмасын деп ата-
ананың барын салатыны да рас. Иә, балғындардың
дәл осы мезгілде түрлі демалыс орындарына, еліміз-
дің ғажайып жерлеріне арнайы саяхат жасауына және
ауылдағы немесе басқа қалада тұратын туған-туыста-
рының үйіне қалағанынша қыдыруына мүмкіндігі бо-
лады. Сондай-ақ, жазғы лагерьлер де үш ай бойы ба-
лалардың уақытты текке өткізбей пайдалы дүниелер-
мен шұғылдануына, жақсы демалуына жұмыс жасай-
ды. Ұрпақ тәрбиесіне аса мән беріп, баласының көп-
шілікпен араласып, ортаға оңай бейімделуін қалай-
тын ата-ана үшін де тиімдісі осы.

Бүгінде өңірімізде балалар мен жасөспірімдердің
жазғы демалыс уақытының ұйымдастырылуына да-
йындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Облыс көле-
міндегі әрбір аудан тынығушы кішкентай қонақта-
рының көңілінен шығып, демалысын ойдағыдай ат-
қарып шығуы үшін жаңашылдық ойлап табуға дайын.
Шиелі аудандық білім бөлімінен алған мәліметтерге
сүйенер болсақ, 2015-2016 оқу жылы аралығында 1-
10 сыныптарда оқитын 14987 оқушы болса, жазғы
сауықтыру шараларына 100 пайыз қамтылады деп
жоспарлануда.

Сондай-ақ, 2016 жылдың жазында міндетті оқу
қорынан "Сыр ұланы" лагерінде 700 бала, мектеп
жанындағы тамақпен күндізгі лагерьге - 2030 бала,
Жаңақорған ауданындағы облыстық лагерьге - 200
бала, өзге облыстардың лагерьлеріне - 170 бала, бар-
лығы 3100 баланың демалысын қамту жоспарға ен-
гендігі көрсетілген. Бюджеттен тыс көздерден, яғни
кәсіподақ ұйымдарынан, ата-ана есебінен, аудандағы
кәсіпорын, басқармалар арқылы да балалардың де-
малысы ұйымдастырылмақ. Бұл тізімде лагерь жа-
сындағы аз қамтамасыз етілген, тұрмысы төмен от-
басынан, ата-ана қамқорлығынсыз қалған, жетім қал-
ған, толық емес отбасынан шыққан балалардың жаз-
ғы демалысы ұмыт қалмаған. Мұнан бөлек, жазғы де-
малыста бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатын-
да экскурциялар мен топтық жұмыстар, көркейту,
көгалдандыру, құрылыс және жөндеу, мектеп жанын-
дағы аулалық клубтарда еңбек етуге 8407 бала қам-
тылмақ.

2016 жылға арналған балалардың жазғы каникул
кезеңінде сауықтыру демалысын, бос уақытын және
жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру және қамтама-
сыз ету жөніндегі ведомствоаралық іс-шаралар жос-
парына сәйкес Жаңақорған ауданы білім беру ұйым-
дары бойынша оқушылардың жазғы демалысын
ұйымдастыруға ауқымды жұмыстар жасалуда.

Тоқтала кетер болсақ, аудандық білім бөлімі ар-
қылы балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға
байланысты мектеп жанындағы күндізгі тынығу
лагеріне, "Тау самалы" тынығу лагеріне, "Облыстық
білім басқармасы Олимпиадалар орталығына", Ас-
тана қаласына саяхат жасауға және Алматы облысын-
дағы "Тау Жанашар" лагеріне, барлығы 2550 баланы
демалдыруға бюджеттік (жергілікті) өтінім берілген.

Ауданда 1-10 сынып аралығындағы оқушы саны
14723 болса, оның 13985-і сауықтыру және демалыс
шараларымен қамтылады деп жоспарланған, яғни,
95 пайызы жазғы демалысын көпшілік ортада, жаңа
құрбы-құрдастарымен өткізу мүмкіндігіне ие болады
деген сөз.

Лиза РАХМАНБЕРДІ,
Нұрболат ҚОЙМАҒАМБЕТОВ,
Шиелі, Жаңақорған аудандары

(Суреттер интернет желісінен алынды)

тәрбиесiнде отбасының орны ерек-
ше. Оны қоғамдық тәрбиенiң қан-
дай саласы болса да алмастыра ал-
майды. Отбасының негiзi баланы
өмiрге келтiру ғана емес, оған мәде-
ни-әлеуметтiк ортаның құндылы-
ғын қабылдату, ұрпақтың, ата-баба-
лардың, ұлылардың ақыл-кеңес
тәжiрибесiн бойына сiңiру, қорша-
ған орта, адамзатқа, өз қоғамына
пайдалы етiп тәрбиелеу. Үлкен ұр-
пақтың тәжiрибесi, өмiрдегi беделi,

ақыл-кеңестерi, ата-ананың өз бо-
рышын мүлтiксiз орындауы, бiр-бi-
рiн құрметтеуi-үлкен тәрбие мекте-
бi. Бала дүниеге келген күннен бас-
тап ата-ананың ықпалында болып,
өмiрге бағыт берушi тәрбие мекте-
бiнен нәр алады.

«Тәрбие баламен сөйлесумен,
әңгiмелесумен, оған ақыл-кеңес бе-
румен ғана шектелмейдi»,- деген бо-
латын А.С.Макаренко. Тәрбие тұр-
мысты дұрыс ұйымдастыра бiлуде,
балаға әркiмнiң өз жеке басы ар-
қылы үлгi-өнеге көрсетуде. Отба-
сындағы бала тәрбиесi халық өмi-
рiмен, қоғамның мақсат-мiндетте-
рiмен байланысты болуы керек.

Айнашым ТЕРЕКБАЕВА,
Қазалы ауданы

Отбасы - шағын мемлекет. Біз
өз Отанымызды, елімізді жанымыз-
дай сүюге, тәуелсіз Қазақстанның
тұғыры берік, болашағы баянды
болуына жан-жақты атсалысуымыз
қажет. 1993 жылы БҰҰ-ның Бас
Ассамблеясымен 15 мамыр - Ха-
лықаралық отбасылар күні болып
бекітілген болатын. Бұл қоғам на-
зарын отбасына аудару қажеттілігі-
нен туындаған шешім еді. Халқы-
мыз "Анасын көріп қызын ал, әке-
сін көріп қызыңды бер" деп ұл мен
қызды тәрбиелеуде анамен бірге
әкенің де жауапкершілігін алдыңғы
қатарға қойып отырған. Әке - отба-
сының тірегі, қамқоршысы, асы-
раушысы. "Әке - балаға сыншы"
деп те жатамыз. Яки, ұл баланың
ержетіп, өз алдында жеке тұлға бо-
лып қалыптасуына, қоғамдағы өз
орнын таба білуіне әкенің тигізетін
ықпалы зор.

"Қазақстан-2050" стратегиясын-
да да отбасын сақтау және нығайту
мемлекет саясатының басты бағы-
ты екендігі атап көрсетілген. Соны-
мен қатар, Елбасының үстіміздегі
жылдың бірінші наурызындағы
Жарлығымен елімізде қыркүйектің
екінші жексенбісі "Отбасы күні" бо-
лып белгіленіп, мереке ретінде ата-
лып өтілетін болды. Мемлекеттің
пайда болу теориясын зерттеуде
Қазақстанның заңгер ғалымдары

зерделеген еңбектерінде патриар-
халдық теориялық ілімнің негізін
салған Платон, Аристотель пікірі
бойынша мемлекеттің құрылуына
отбасылық қағидалар басшылыққа
алынып, қоғамдық-саяси ұйымдық
билік етуде отбасындағы басқару
үлгілері қолданылған деген ілімді
танытады. Жалпы, отбасының өзін-
дік қағидаларымен қоғамда алар
орны ерекше. Неғұрлым отбасында
адам рухани тазалыққа, тәртіптілік-

ке тәрбиеленсе, соғұрлым мемлекет
ісін жүзеге асыруда мұқияттылық
қалыптасып, оның қоғамдық орта-
да абыройлы да беделді өз орны бол-
мақ.

Қазақстан Республикасы Ата
Заңының 27-бап, 2-тармағында
"Балаларына қамқорлық жасау жә-
не оларды тәрбиелеу - ата-ананың
табиғи құқығы, әрi парызы" делiн-
се, "Қазақстан-2030" бағдарлама-
сында "Әкелер мен аналардың, ата-
лар мен әжелердiң өз балалары мен
немерелерi алдындағы жауапкершi-
лiгiн күнделiктi есте ұстауға тиiспiз.
Бiз өз балаларымыз бен немереле-
рiмiздi сонау алыс болашақта, олар
бiздiң жасымызға жеткен кезде
қандай күйде көргiмiз келедi..." делi-
нiп, ұрпақ тағдыры айтылады.Бала

тар бойынша оқу ісі жөніндегі
орынбасары Ләззат Қырқынбаева -
игілікті істерді ұйымдастыруға ұйыт-
қы болып жүрген жетекші. Ол бас-
тауыш сынып мұғалімдерінің білік-
тілігін арттыруға, білімін ұдайы кө-
теруге және олардың озат іс-тә-
жірибелерін үнемі зерттеп, күнделікті

жұмыстарының бастысы ретінде
назарда ұстайды.

Жуырда бастауыш сынып әдіс
бірлестігінің ұйымдастыруымен "Са-
палы білім, саналы тәрбие үшін бә-
секе" атты апталық өтілді. Апталық-
тың мақсаты - бастауыш сынып
оқушыларын бәсекеге қабілетті тұл-
ға етіп қалыптастыру. Сонымет қа-
тар, сыныптан тыс іс-шаралар ар-
қылы оқушылардың логикалық ой-
лау қабілеттерін арттыру мен дүние-
танымын кеңейту, көркем сөйлеуге
үйретуге бағытталған.

Болашақтың бастауы - мектеп.
Қазақтың тағдыры да, келешекте ел
болуы да мектебінің қандай негізде
құрылуына байланысты. Мектеп
қабырғасындағы баланың сапалы
білім игеруі үшін мұғалімге мол із-
деніс қажет. Ал, ізденіс - табыстың
кілті.

Білім саласындағы маңызды,
өзекті мәселенің бірі - оқыту сапа-
сын арттыру, білім мазмұнын жа-
ңарту болса, оның негізі бастауышта
қаланатыны барша жұртқа белгілі.
Жаңашылдыққа жаны құмар, жаңа-
шыл ұстаздар біздің ұжымда жеткі-
лікті. №261 орта мектебіндегі бас-
тауыш сынып мұғалімдерінің осын-
дай атқарып жатқан жұмыстарын
ауыз толтырып атап өтуге тұрарлық.
Мектептің бастауыш сыныбында
білім беруші 40 мұғалім, 735 оқушы
бар. Директордың бастауыш сынып-

Бірлестіктің жетекшісі Б.Кама-
ладдинова апталықты ашып, жос-
парымен таныстырды. 1-сынып же-
текшісі Рая Бақтыбаева "Зерде" жә-
не 4-сынып мұғалімі Гүлдана Қой-
шыбаева "Ойлы болсаң озып көр"
тақырыбында өткізген сыныптан
тыс іс-шараларының білімділік
сипаты мол. Апталық аясында МАД
тобының тәрбиешілері Ш.Нұрман,
Г.Мусаханова, Ф.Смайлова,
Б.Мамбетиярова, С.Құлахметова
кішкентай бүлдіршіндермен "Ерте-
гілер еліндегі Күлше қыз" ертеңгілі-
гін өткізді. Ертеңгілікке қатысқан
ата-аналар да дән риза.

Апталық соңында Гаухар Әбіл-
даева апта бойына өткізілген шара-
лардың мәні мен мазмұнына ай-
рықша тоқталып өтіп, қорытынды-
лады. Өскелең ұрпаққа сапалы білім
мен саналы тәрбие беруде білімге
бастар білім ошағының биіктен кө-
теріле беретініне сенімдіміз.

Арай ШӘЙМЕНАЛИЕВА,
№261 орта мектептің бастауыш

сынып мұғалімі

мі өзіне жүктелген істі
адал орындауға талпы-
натын ұқыпты қыз. Ол ұс-
таздық еңбек жолын бас-
таған күннен-ақ өзіне ең-
бектің ең ауыр түрінің жә-
не аса үлкен жауапкер-
шіліктің жүктелгенін жү-
регімен сезінеді. Әрқашан
бала жанынан табылуға

тырысады. Ұстаздықпен
қатар сынып жетекшілігін
қоса атқарып, ата-анала-
рының алғысына бөленіп,
ұжымда қадірлі, абырой-
лы, биік беделге ие.

Ақкенже Шатенова
оқытудың озық техноло-
гия әдістерін де толық
меңгерген ұстаз. Ол қала

Ұстаздық ету кез кел-
геннің қолынан келе бер-
мейтін қиындығы мен
қызығы қатар жүретін са-
ла болса, осы мамандық-
тың иесі атануды Ақ-
кенже Ералықызы бала
күнінен армандап өскен.
Кейде ол әріптестерімен
пікір таластыра қалса, "ар-
мандай білу де бақыт екен
ғой" деп қояды. Иә, әр істі
алдына мақсат етіп қоюға
жетелейтін, адамға күш-
жігер, қуат пен қайрат бі-
тіретін шындығында жү-
ректілік.

Сондай қасиеттерді бо-
йына серік еткен жас қыз
1984 жылы 21 қыркүйекте
Қызылорда облысы Жала-
ғаш ауданы, Жаңадария
кеңшарында, көпбалалы
отбасында дүниеге келген.

1991-1996 жылдары аралы-
ғында №203 қазақ орта
мектебінде білім алды. 1999
жылы Жезқазған қала-
сындағы Жезқазған гума-
нитарлық колледжіне тү-
сіп, 2003 жылы "Үздік дип-
ломмен" бітірген. Ал, 2003
жылы Жезқазған универ-
ситетіне "Ағылшын тілі мұ-

ғалімі" мамандығына тү-
сіп, 2007 жылы тәмамда-
ған. 2008 жылдан бері Қы-
зылорда қаласындағы
№261 орта мектебінде
"Ағылшын тілі" пәнінің
мұғалімі болып қызмет етіп
келеді.

Ақкенже шындығында
еңбекқор, ізденімпаз, үне-

әкімінің орынбасарының,
"Нұр Отан" ХДП-ның,
"Қазақ тілі" қоғамының ма-
рапатына ие болса, "Рес-
публиканской дистанцион-
ной олимпиаде по анг-
лискому языку для учи-
телей", "Үздік жас маман"
байқауының бас жүлде ие-
гері атанған. Республика,
облыс көлемінде әдісте-
мелік оқу құралдары тара-
тылған. Шәкірттеріне ба-
ғыт-бағдар беруден жа-
лықпайтын Ақкенженің
еңбегі еш кеткен жоқ,
қызметте абыройлы, әріп-
тестері арасында беделді.

Ғалияш
БАЙКЕНЖЕЕВА,

№203 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

Жалағаш ауданы

ХХІ ғасырда қоғам тек жалаң адамдар тобынан ғана
емес, сонымен бірге денсаулығы мықты, рухани дүниесі
бай, жаны мен тәні кіршіксіз таза, танымдық белсенділігі
мен өздігінен білім алуға деген ынтасы, шығармашылық
қабілеті ерекше тұлғалардан тұруы тиіс.

Осы орайда, Қазалы көлік-техникалық колледжінде
студенттерді салауатты өмір сүре білуге тәрбиелеу
жолында "СПИД-ғасыр дерті" тақырыбында салауатты
өмір салты орталығының қызметкерлерімен бірлесіп ша-
ра өткізілді. Мақсаты - СПИД-тің адам ағзасына зиянды
әсерлерін ашып көрсете отырып, салдарынан туатын
аурулар туралы оқушылардың білімдерін жетілдіру. Со-
нымен қатар, оқушыларға салауатты өмір сүруге тәр-
биелеу болып табылады.

СПИД-ғасыр дерті. СПИД-жұқтырылған қорғаныш
тапшылығының белгісі, яғни, ЖҚТБ. Қазақстанда 4,5
мыңнан астам адам жүре пайда болған иммунитет тапшы-
лығы синдромы, яғни СПИД-ке шалдыққан.

Соңғы жылдары республикамызда ЖИТС-ке қарсы

арнайы қызмет жүйесі ұйымдастырылған. Қазіргі кезде
республикамызда ЖИТС-тен қорғану жұмыстарын
атқаратын 18 орталық, 64 зертхана бар. Олардың вирус
жұқтырған адамды іздестіру және ауру адамды дәрі-
лерлік бақылауға алып, вирустың әрі қарай дамуына жол
бермеу бағытында жұмыс жасайды.

ХХІ ғасыр - даму ғасыры. Адамға өмір тек бір рет
беріледі. Осы қысқа ғұмырда денсаулық өзінен-өзі жақ-
сармайды. Оны үнемі күте білу керек. Ол үшін оқушы
санасына "денсаулық", "әдемілік" ұғымдарын сіңіре білу
керек.

Жақсылық көрсем өзімнен,
Жамандық көрсем көзімнен.
Тағдыр қылды деулерді,
Шығарамын сөзімнен,- деп С.Торайғыров айтқандай,

әр оқушы аурудың алдын алу үшін ауырмай тұрып,
ауырмайтын жол іздеу керек. Салауатты өмір салтын ұс-
тану, жеке бастың тазалығын сақтау арқылы айнала-
сындағыларға дерттің алдын алуға мүмкіндік жасайды.

Лаура АЛИБЕКОВА,
Қазалы ауданы

БІЛІМНІҢ НЕГІЗІ БАСТАУЫШ
СЫНЫПТАН БАСТАЛАДЫ
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циялық жаңашылдығы мен нәтиже
беруіне, оны іздену тереңдігі және
таңдап алған тақырыбын түсіндіру
мен жеткізу шеберлігі негізге алын-
ды. Жоғарыда аталған талаптардың
барлығына жауап берген ұстаздар
қауымы қырғидай қырағы көзді,
сыншыл төрешілердің үдесінен шы-
ғып, арнаулы орындарға ие болды.

Атап айтар болсақ, ІІІ орын-
ды Қазалы аграрлы-техника-

лық колледжінің
оқу ісі жөніндегі
орынбасары Жа-
нар Кибекбаева
мен И.Әбдікәрі-
мов атындағы аг-
рарлық техника-
лық колледжінің
арнайы пән оқы-
тушысы Нұр
М е н л и н қ ұ л о в
теңдей бөлісті.
Ал, ІІ орынға
Қызылорда көп-
салалы "Ұлағат"
колледжінің жал-

пы пән оқытушысы Гүлзат Мусаева
лайық деп танылса, І орынды өзінің
авторлық бағдарламасы бойынша
жоба дайындап, әділқазылардың қой-
ған барлық талаптары мен сұрақта-
рына нақты жауап берген М.Мәме-
това атындағы Қызылорда гумани-
тарлық колледжінің қазақ тілі мен
әдебиеті пәні оқытушысы Мөлдір
Мендібаева жеңіп алды. Өзге қаты-
сушылар сертификаттар мен алғыс
хаттарға ие болды.

Шапағат СЕРДӘЛІҚЫЗЫ

Техника дамыған сайын адам-
зат баласының білімге, жаңашыл-
дыққа деген сұранысы артып ке-
леді. Білім беру үрдісінде түрлі ба-
ғыттағы өзгерістер, даму ерекшелік-
тері айқындалып, жаңа тың арнаға
түсуде. Оқытушылар білім беруде
ескі сүрлеу жолдан аяқ тартып, білім
бәсекесінде тыңнан түрен салған

жаңа жобаларға ден қоюда. Ал осы
аталған жаңаша білім беру үрдісі тұ-
сында облысымыздағы кәсіптік
сала бойынша білім беретін оқу
орындары инновациялық техноло-
гиялардың заманауи әдістері мен
тәсілдерін қолдану төңірегінде Қы-
зылорда көпсалалы гуманитарлық-
техникалық колледжінде ғылыми
конференция өтті. Конференция
колледждің материалдық-техника-
лық базасын және оқу-әдістемелік,
шығармашылық көрмесін көруден
бастады. Мұндағы басты мақсат
техникалық және кәсіптік білім бе-
руді жетілдіруге білім саласындағы
соңғы инновациялық жаңалықтар-
ды ұсынуға бағыт-бағдар беру. "Бә-
секеге қабілетті жеке тұлғаны қа-
лыптастырудағы инновациялық
технологиялардың рөлі мен маңы-
зы" тақырыбында өткен ғылыми-
практикалық конференция бары-
сында ұстаздар өз білген-түйгенде-
рімен ой бөлісіп, жан-жақты тәжіри-
бе алмасты. Түрлі тақырып бойын-
ша іріктеліп алынған оқу мекеме-
лері мен аудандардан келген тәжіри-
белі маман иелері күнделікті сабақ

өту барысында қолданылатын білім
берудің әдіс-тәсілдерін, бұрын-со-
ңды ешбір жерде қолданысқа енгіз-
ілмеген жобаларын қорғады. Жина-
лған білім саласының үздіктері жеке
авторлық бағдарламаларын да ұсы-
нып, айшықты түрде түсіндіріп бер-
ді. Сабақ беру кезінде баламен жұ-
мыс жасау, оқыту, тапсырманы

орындату, білуге ынталандыру, ізде-
ніс үстінде болуға тәрбиелеу процесі
сараланып, әр мұғалімнің шеберлігі
шыңдалды. Ғылыми конференция-
ға қатысушылар топқа бөліп, мо-
дульдік, дуалдық оқытудың артық-
шылықтары мен ерекшеліктерін са-
рапқа салып, шараға қазылық ету-
шілердің, тыңдаушылардың тосын
да өткір сауалдарына жауап берді.

Екі кезеңді қамтыған сайыс ба-
рысында оқытушылардың арнайы
жасаған жобаларына тақырыптың
мазмұны мен өзектілігіне, иннова-

Әлемдегі екінші ұстаз әл-Фараби айтып кет-
кендей, "Адам денесінің жетілуі - оның денсаулығы;
егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек, ал
егер сау болмаса, онда денсаулықты жетілдіру ке-
рек". Осы бір жазылмаған заңдылықты сақтау мақ-
сатында біздің оқу орнымызда да түрлі спорттық
шаралар жүргізіліп тұрады.

Қазалы көлік-техникалық колледжі облыс көле-
мінде өзіндік орны қалыптасқан оқу орны. Қазақ-
стан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік сая-
сатының негізгі мақсаттарының бірі-тұрғындардың
денсаулығын жақсарту және азаматтардың өз ден-
саулығына деген ынтымақты жауапкершілігін қа-
лыптастыру, жастардың арасында денешынықты-
руды және спортты насихаттау, сонымен қатар, са-
лауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру бо-
лып табылса, іргелі оқу орнында да осындай істер
жоспарға сәйкес жүргізілуде.

Колледжде студенттердің бос уақыттарын тиім-
ді пайдалану, жасөспірімдер арасында салауатты
өмір салтын қалыптастыру, спортқа деген қызығу-
шылығын арттыру мақсатында 2015 жылдың қазан
айында колледж басшысы Б.Ахметовтің қолда-
уымен оқу-жаттығу залы (фитнес клуб) ашылды.

Колледжішілік оқу-тәрбие жоспарына сәйкес
мәдени және спорттық іс-шаралар уақытылы жүр-
гізіліп отырады. Атап айтқанда, жыл сайын дәстүрлі
түрде ұйымдастырылатын "Алтын күз" спартакиа-
дасы, "Спорт-денсаулық" атты ХІІ спартакиада,
"Денсаулық" фестивалі, спорттың жеке түрлерінен
жарыстар соның дәлелі. Атап айтқанда, ҚР Тәуел-
сіздік күніне орай кәсіптік және техникалық білім
беретін оқу орындарының оқытушылары арасында
шағын футболдан өткізілген облыстық турнирде ер
мұғалімдеріміз ІІІ орын иеленсе, 8 наурыз әйелдер
мерекесі қарсаңында өткізілген облыстық турнирде
қыздарымыз волейболдан ІІІ орын алғанын,  соны-
мен бірге, колледж қыздарынан құралған команда
қол добынан республикалық, облыстық, аудандық
жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы екенін
мақтанышпен айтамыз.

Ел Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай студенттер
арасында өткен сайыста "Болашағы біртұтас ел" атты
волейбол жарысында ІІ орын, "Өзін-өзі тану: махаббат
пен шығармашылық педагогикасы" атты аудан көле-
мінде өткізілген онкүндік барысындағы "Спорт және
мен" атты үстел теннисінен І орын, Ел тәуелсіздігінің 25
жылдығы қарсаңында "Спорт және достық" атты то-
ғызқұмалақтан өткізілген сайыста ІІ орын, спортшылар
күніне орай Қызылорда облысы бойынша әуесқойлар
арасында өткізілген "Tour de Qazaly-2015" веложарысын-
да тас жол велосипедінен өзге санатта колледж студенті
Б.Орынбасар І орын, Қазақ хандығының 550 жылды-
ғына орай веложарыстан 15-20 жас аралығындағы қа-
тысушылар арасында тас жол велосипедінен өзге
санатта жүру бойынша ІІ орын иеленсе, техникалық
және кәсіптік білім беретін оқу орындары арасында ұлт-
тық спорт түрі қазақ күресін дамыту және насихаттау
мақсатында Кеңес Одағының батыры М.Мәметованың
жүлдесіне арналған қазақ күресінен республикалық
турнирде М.Тәжібай ІІІ орын жеңімпазы атанды.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 25 жыл
қарсаңында Қазалы көлік-техникалық колледжінің база-
сында облыстық техникалық және кәсіптік білім бере-
тін оқу орындарының оқытушылары арасында шағын
футболдан турнир өтті. Турнирге Қазалы, Байқоңыр
және Қармақшы аудандарындағы колледждердің оқы-
тушылары атсалысты. Оқытушылар арасындағы спорт
бәсекесін колледж директоры, спорт жанашыры Б.Ах-
метов пен Қазалы аудандық дене шынықтыру және
спорт бөлімінің басшысы Н.Есбосынов ашып, спорт
жанашырларына сәттілік тіледі.

Нәтижесінде үздік ойын өрнегін көрсеткен Қазалы
көлік-техникалық колледжі І орын, Қазалы гумани-
тарлық-техникалық колледжі ІІ орын иеленсе, көрші-
лес Байқоңыр "Космос" колледжі ІІІ орын иеленді. Тур-
нир барысында С.Ерғалиев "Үздік ойыншы", Р.Байті-
лесов "Үздік қақпашы", Ж.Ешепетов "Үздік мерген
шабуылшы", Қ.Байшораев "Үздік жартылай қорғаушы"
және Қ.Жайсаңбаев "Үздік қорғаушы" аталымдарымен
марапатталды. Аяқдоп шеберлеріне Қызылорда облысы
аймақтық дене тәрбиесі орталығының директоры
Б.Әбенғалиевтің дипломдары және бағалы  сыйлықтары
тапсырылды.

Алтынбек  АҚТІЛЕУОВ,
Қазалы көлік-техникалық колледжінің

дене тәрбиесі пән бірлестігінің жетекшісі

70 жылдық тарихы бар
Тасбөгет кентіндегі №11
орта мектепте тәрбиелік
мәні, тағылымы зор іс-ша-
ралар жиі болып тұрады.
Соның бірі 1-мамыр халы-
қаралық ынтымақ күніне
байланысты мектебіміздің
қазақ тілі мен әдебиет пәні
бірлестігінің ұйымдасты-
руымен "Ынтымағы жа-
расқан туған өлкем -
Қазақстан" атты салтанат-
ты кеш өткізілді.

Білім ордасының
ұйытқысын келтіріп отыр-
ған мектеп директоры Ба-
тырбек Әбиев көпшілікке
деген жүрекжарды тілегін
білдіріп, ынтымақ күнімен
құттықтады.

Қазақстан бүгінде ұлт-
тар мен ұлыстар мекенде-
ген достық пен туысқан-
дықтың, ынтымақ пен

ырыстың ордасына ай-
налды. Елбасы Н.Ә.На-
зарбаев халықтар достығы
бірлік пен татулық орнық-
қан елдің жаңа әлемдегі
жаңа Қазақстан болуы ке-
ректігін ұлы міндет етіп
қойды. Қазақстан халық-
тары осынау ұлы көштің
басында қол ұстасып бірге
жүрмек. Қазақта "бірлік
болмай, тірлік болмас"-де-
ген ұлағатты ұғым бар.
Елімізде бейбіт өмір сүріп
жатқан ұлттар мен ұлыс-
тар өкілдерінің татулығы
артып, қазақ елінің ныға-
йып, өркендеуіне өз үлес-
терін қосты. Жер-Ана бә-
рімізге ортақ. Осынау са-
харадай қазақ даласында
көптеген ұлт өкілдері тату-
тәтті ынтымақта, бауыр-
ластықта өмір кешуде. Қа-
зақ жері - ортақ Отан ор-

тақ өлке болып, әр азамат-
тың мекеніне айналған.

Сол бағытта мектебі-
міздің әр пән бірлестігінен
бір мұғалім өзге ұлт өкілде-
рінің ұлттық киімін киіп,
рөлін сомдады.

Өзге ұлт өкілдерімен
бірге қазақ бейнесін қазақ
тілі мен әдебиеті пән бірлес-
тік мұғалімі Тоғжан Бахма-

нова сомдады. Тілі басқа,
діні бір тәжік ұлтынан бас-
тауыш бірлестігінің ұстазы
Л.Бөлекбаева, ұйғыр ұл-
тынан ағылшын пән бір-
лестігінің мұғалімі М.Нұр-
ғазықызы, түрік ұлтын
орыс тілі пән бірлестігінің
мұғалімі Д.Есетова ойнады.
Шекаралас жатқан орыс
ұлт өкілінен технология-
өнер бірлестігінен Е.Әбиев,
кәріс ұлтынан дене шы-
нықтыру мұғалімі Е.Базар-
құлов, шешен ұлтынан ин-
форматика-физика пән
мұғалімі С.Салиева, укра-
ин ұлтынан химия-биоло-
гия пән мұғалімі А.Дастан-
баева, белорус ұлтының
атынан математика пән
мұғалімі Сәуле Күздікен
өнер көрсетті. Жеті жұрт-
тың тілін білген ұстаздар өз
тілдерінде тілек айтып,

өлең оқып, би билеп, кө-
рермендердің көңілдерін
көтерді.

Іс-шараның жүргізу-
шілері Таңшолпан Жола-
манова мен Гүлнұр Тас-
қынбаева қонақтармен
түрлі ойындар ойнатып,
ынтымақ, бірлік, достық
туралы мақал-мәтел ай-
тып жарыстырды.

Жақында ғана Елбасы
жолдауынан қуат алып
жігерленген жұртшылық
бірлік пен тірлік, бейбіт-
шілік, достық салтанат
құрғанда дана бақыт пен
шаттық, ынтымақтастық
орнағанда ғана болаша-
ғымыз баянды болатыны-
на кәміл сенеміз.

Қазақстан Республи-
касы Президентінің жол-
дауы еліміз үшін де, әрбір
тұрғын үшін де асыға кү-
тер оқиғаға айналды.
Жолдаудың әр жолында
көңіліңді көтеретін жылы
шуақ елдің ертеңгі көріні-
сін көз алдыңа келтіретін
нұрлы қуат бар.

Тоғжан
БАХМАНОВА,

№11 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті

пән мұғалімі

Тәуелсіздік алғалы алғашқы күннен-ақ, Қазақстан
білікті маман даярлаумен қатар білім саласын әлемдік
стандартқа сай реформалауға баса назар аударды.
Білімнің маңыздылығын жоғары бағалап, қаржылық
дағдарысқа қарамастан осы салаға қолдау көрсетіп
келеді.Соның айғағындай, жақында Болашақ универ-
ситетінің колледжі 2016-2017 оқу жылына мектеп тү-
лектерінің мамандықты дұрыс таңдауына бағыт-бағ-
дар беру мақсатында "Ашық есік күнін" ұйымдасты-
рып, оған қалалық орта мектептердің, мектеп-
лицейлердің мұғалімдері, оқушылары мен ата-аналар
қатысты.

Шара барысында оқушылар колледж ғимаратын-
да орналасқан мұражаймен танысты. Мектеп түлек-
теріне "Талапкер-2016" презентациясы көрсетіліп, бо-
лашақ бітірушілерге техникалық, педагогикалық, гу-
манитарлық және қызмет көрсету мамандықтары бой-
ынша жан-жақты ақпарат беріліп, оқуға қабылдау ере-
желері таныстырылды. Ұйымдастырылған шара бары-
сында бітіруші түлектерге экскурсия ретінде заманауи
оқу құралдармен жабдықталған оқу кабинеттері, зерт-
ханалары, кітапханалары, асханасы мен спорт залы
және де студенттер жатақханасы таныстырылды.

Бітіруші мектеп түлектеріне арналған жиында кол-

ледж студенттері концерттік бағдарлама қойып, буклет-
тер таратты. Іс-шараны колледж директоры Шара Абду-
латифқызы ашып, колледждің тыныс-тіршілігіне шолу
жасады. Білікті маман даярлауда жоғарғы сапада жұмыс
атқарып келе жатқан колледждің жетістіктерін айтып,
түлеп ұшқан түлектердің өз саласы бойынша жұмыс атқ-
арып, халқына қызмет көрсетіп жүргенін тілге тиек етті.
Сондай-ақ, оқушылардың елдің өркендеуіне үлес қосу
үшін мамандықты дұрыс таңдауын ұсынды.

Шара соңы бітіруші мектеп оқушыларына арналған
колледж студенттерінің ізгі тілектерімен аяқталды.

Баян ЖЕТКЕРГЕН

ЖАСТАРДЫ
ЖАНДАНДЫРҒАН ЖАРЫСТАР
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25 мамыр
2016 жыл

А.Байтұрсынов

№101 ОРТА МЕКТЕБІ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ДИНА НҰРПЕЙІСОВАНЫҢ 155

ЖЫЛДЫҒЫНА  ОРАЙ  ШЫҒАРҒАН ӨЛЕҢДЕРІ

ДОМБЫРАШЫ ҚЫЗ
Биік шыңдай бәрінен биік тұрған,
Қуат алған қыранның қанатынан.
Қоңыр үні күмбірлеп қазағымның,
Дина күйші ерекше дара тұлғаң.

Күйшілікке бет бұрды домбырамен
Ұстазынан тәлім алды жолында тең.
"Күйші қызы" атанған заманының
Шіркін-ай, Дина апаммен жолығар ма ем?

Күйіменен бүршік атқан бақтаймыз,
Күйшімізбен адал, ниет жақтаймыз.
155 жыл толған күйші Динаны,
Жүректерден өшірмейміз, сақтаймыз.

Жауқазын АЛТЫНБЕК,
10"В" сынып оқушысы

КҮЙШІ ҚЫЗ
Қаршадай боп домбыраға әуестенген,
Домбыраның сыңғыр үні елестеген.
Динадай күйші қыздар кемде-кем ғой,
Тобықтай тоқсан сөзді түйістірген.

Домбырашы, өнерпазы халықтың,
Дина деген түйіні ғой шарықтың.
Беріш деген рухты рудың ішінде,
Бесқасқасы шыққан тегі алыптың.

Тұңғышының атыменен аталып,
Құрманғазы ұстазынан бата алып.
Домбырашы болған екен Динамыз,
Күйшіліктің шерін бірге тарталық.

Аружан ТІЛЕСХАН,
7"Ә" сынып оқушысы

КҮЙ ҚҰДІРЕТІ
Күй болып күмбірлеген ұлы дала,
Сырыңды сағындырған ұғына алам.
Шәкірті Сағырбайдың баласының
Басқадан қымбатырақ құны маған.

Дина әжем шанақтан күй боратқанда,
Мұң жалғыз, бой балқуы, түрің алаң.
Құдіретін күйдің мына сезінген жан
Шынымен шыңыраудан сыр ұға алған.

Динар РАХМАН,
9"Г" сынып оқушысы

АРНАУ
Құдіретін күй өнерін жырлайын,
Өлеңімді Дина апама арнаймын.
Күйші апамның өмір жолын ұғынып,
Бойлаған дара жолын барлайын.

Күйші қыз деп мақтан тұтар қазағым,
Тағдырдың көрсең-дағы азабын.
"Тойбастар" күй шалқығанда даламда,
Ұмытады жүректегі жарасын.

Мадина ӘБДІКӘРІМ,
6"Б" сынып оқушысы

АРНАУ
Шабытым менің жаныма медеу сырласым,
Шабытым менің жабыққан кезде мұңдасым.
Дина апам көгімде менің қалықта,
Жырласа жүрек, өзіңіз жайлы жырласын.

Қасиетті күйдің сырын жеткізетін балаға,
Тастамаған, ластамаған қазақ күйін далаға.
Әр күйіне арқау болған қос ішекті домбыра,
Ей, жас ұрпақ өнеге ал, мәңгі оны бағала.

Динара РЫСЖАН,
10"Б" сынып оқушысы

ДИНА НҰРПЕЙІСОВАҒА АРНАУ
Жариялап жауһар күйдің жамалын,
Жігерлене желбіреткен жалауын.
Жүйіткітіп жүйелі күй жорғасын
Жадыратқан қазағымның жанарын.

Жауһар күйді жырлағанда жалынды,
Бойың жылып, жайландырар жаныңды.
Күйіңнің жарқылынан жалықпай,
Қазағым жырына әркез малынды.

Ізгілікті қашан да мұрат білдің,
Күйіңмен сәулелі нұр ап тұрдың.
Дүлдүлдердің додасын делебелеп,
Құрманғазы күйіне құлақ түрдің.

Маралбек БҰРХАН,
10 сынып оқушысы

ҚАЙРАН ШЕШЕМ
Домбыраны серік еткен жанына,
Домбыраны балап өскен бағына.
Ұлы аспаптың қасиетіне табынып,
Домбырамен серік өскен бағы да.

Жасай бергін, ұмытпаймыз, күйіңді
Жасай бергін ұлықтаймыз, үніңді
Дина деген қызы болған қазақтың,
Таңқалдырған күмбір күймен ғажап тым.

Сымбат СӘБИТ,
8"Д" сынып оқушысы

мәтінді оқы. Жұптық жұмыс.
- Бассейнде кімдер бар?
- Бассейнде балалар бар.
- Олар не істеп жүр?
- Олар суда жүзіп жүр.
Тапсырма. Толықтырып айт.

Бос орынға суреттер орналасты-
ру. Орыс және қазақ тілдерінде.
Үлгі: Большой мяч-үлкен (доп-
тың суретін ілу керек, суреттерді
сәйкесінше іледі). Красивое по-
лотенце-әдемі....

Маленькая-доска-кішкен-
тай...

Большое озеро-үлкен...
Красивая река-әдемі...
Синее море-көк ...
V.Жаңа сабақты бекіту. Сөз-

жұмбақты шешу. Балалар сіздер-
дің ой ұшқырлықтарыңызды бай-
қап көрейік. Берілген тапсырма-
ны сөзжұмбақ шеше отырып
орындайық. (Топтық жұмыс).

Сөзжұмбақ
VI.Үйге тапсырма беру
5-тапсырма. Сөйлем құрап үй-

рен. Диалогті оқу. Сөздік жаттау.
VII.Кері байланыс. Оқушылар

сабақтан алған әсерлерін смай-
ликтер арқылы көрсетеді.

VIII. Бағалау. Қорытынды.
Әйгерім ҚАЛЕНОВА,

№7 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні

мұғалімі

Сабақтың мақсаты:
Оқушылар жаңа сабақты түсі-

неді, сөздіктерді игереді.
Ынтымақтастықта жұмыс жа-

сайды.
Күтілетін нәтиже: Жаңа тақы-

рыпты игереді.
Бір-біріне қолдау көрсетеді,

пікірлерін еркін жеткізеді. Игер-
ген білімдерін кеңейтеді.

Сабақтың көрнекілігі: Слайд-
тар, АКТ, кәрзеңке, өзен, көл, те-
ңіз суреттері.

Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі.
Сыныпта жағымды ахуал қа-

лыптастыру.
- Оқушылармен сәлемдесу;
- Оқушылардың көңіл-күйле-

рін сұрау, түгелдеу:
- Оқушыларды топқа бөлу:
I топ: "Шеңбер"
II топ: "Бассейн"
II.Үй тапсырмасын сұрау. Өт-

кен сабақтарға шолу жасау. Ой
қозғау.

"Сұхбат" әдісі арқылы.
Тапсырма. Жүзу киімдері.
Қайда шомылуға болады?
Қандай жүзу киімдерін біле-

сіңдер?
Біз қайда шомыламыз?
III.Жаңа сабақты түсіндіру.
Біздің бассейн. Сөздікпен

жұмыс жасау.
"Кім жылдам?" ойыны
Плаваю-жүземін    Вода-су

Плавать-жүзу              Река-өзен
Плавал-жүзді             Озера-көл
Чистый-таза       Купаюсь-шо-

мыламын
Море-теңіз           Круг-шеңбер
- Балалар, қане бәріміз сөз-

дікті қайталайық.
Жарайсыңдар, балалар! Енді

осы сөздіктегі жаңа сөздермен
сөйлем құрап көрейік.

Бейнеүзік көрсету. "Бассейн-
де" бейнеүзігін көріп, өз пікір-
лерін білдіреді.

IV.Сөйлеп үйрен. Жеке жұ-
мыс.

Тапсырма.
Мен Көлге бардым.
..............Өзенге............
..............Теңізге.............
Сергіту сәті - "Шеңбер".
Қане, балалар тұрайық,
Қолымызды созайық.
Бишілердей бұралып,
Бір айналып шығайық.
Ой шақыру.
- Балалар, Дымбілмес суға

шомылғысы келіп, бассейнге ба-
руға жиналды. Бірақ оның сөмке-
сінде жүзуге, шомылуға қажеті
жоқ заттар да бар секілді. Қане,
бірге қарап Дымбілмеске көмек-
тесіп жіберейік. (суға қажетті
заттардың суретін оқушылар та-
уып, сөмкеге қайта салады).

Тапсырма. Сурет бойынша

БІЗДІҢ БАССЕЙН

Анам менің ардақты,
Алтыннан да салмақты.
Көздері оның шуақты,
Күн нұрынан қуатты,

Анам менің қадірлі.
Мінезі оның сабырлы,
Айдай жүзі жанарлы.
Бәрінен де бағалы.

Өзі адамға үйірсек,
Біздермен көп ойнайды.
Үй айнала жүгірсек,
Қашып жүр деп ойлайды.

ӘКЕ
Әке - отбасының тірегі. Менің әкемнің аты - Ғалымжан. Мен әкемді жақсы

көремін. Әкем де мені жақсы көреді. Әке аяулы жан. Біз әкелерді ренжітпей,
шаттыққа, бақытқа, қуанышқа бөлеуіміз керек.

Әкем менің асқар тауым тірегім.
Бәрінен де сен қымбатсың білемін.
Қанат қағып кетсем алыс қияға,
Сен деп соғар жұдырықтай жүрегім.
Ақниет АБДУЛЛАЕВА

Қуып жетіп қалғанда,
Білмейді не істерін.
Аяғыңнан алғанда,
Батырмайды тістерін.
Ақмаржан АЛДАБЕРГЕН

КҮШІГІМ

№187 МҰСТАФА ШОҚАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ОРТА МЕКТЕБІНІҢ
3 "Ә" СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫ

Көктем кетіп, жаз келіп,
Айнала гүлге оранды.
Көбелектер жүр ұшып,
Гүлге қонып нәр алды.

Биік-биік таулардан,
Сылдырлап бұлақ ағады.
Балалар да мәз болып,
Гүлдерді теріп алады.

Айдана МОЛДАХАНОВА

ДОСТЫҚ КҮНІ

1 мамыр - Қазақстан
халқының достығы, ын-
тымағы күні. Менің Ота-
ным - Қазақстан. Қазақ-
стан көп ұлтты мемлекет.
Қазақстанда 130-дан ас-
там ұлт өкілдері тату-
тәтті өмір сүруде. Ол ұлт
өкілдері Қазақстанға өз
ризашылықтарын білді-
реді. Мен өз Отанымды
жақсы көремін. Қазақс-
танда туылған әр бала
бақытты болуға лайық-
ты. Себебі, Қазақстанда
Достық мәңгіге жасай
бермек.

Жансая МӘЛІК

ТУҒАН ЖЕР
Туған жер... Туған

ел... Осы екі ғана сөзде
қаншама мағына, қан-
шама ой жатыр десе-
ңізші. Менің кең бай-
тақ даламда, бір шаңы-
рақ астында түрлі ұлт
өкілдері мекендейді.
Туған жердің қадірін әр
адам әрқалай түсінетін

ЖАЗ КЕЛДІ

АРДАҚТЫ АНАМ

АНА
Ана - бала өміріндегі ең

қымбат қазына. Ана - әлем-
дегі ең сұлу жан. Ана бізді
дүниеге әкелді, әлдилеп
өсірді. Дүниедегі ең жұм-
сақ, ол - ананың алақаны,
ең тәтті ол - ананың ақ сүті,
ең қымбат, ол - ананың ме-
йірі. Біз анамыздың ал-
дында барлық жақсылығы
үшін қарыздармыз. Ер жет-
кенде анамыздың ақ сүтін
ақтау біздің борышымыз.

Айхан ОРЫНБАЙ

Мархабат ЕРБОЛҚЫЗЫ

шығар. Ал, мен үшін
туған жердің қадірі
дүниедегі ең ұлы ұғы-
мымен пара-пар. Се-
бебі, ол - менің әлпеш-
теген анам, аялап өсір-
ген әкем, туған туысым,
аға-әпкелерім, мені
білім жолына жетелеген
ұстаздарым, сол білімге
ұмтылу жолындағы тай-
құлындай тебіскен
жора-жолдастарым
дүниеге келген жер.
Менің туған жерім,
Отаным - кішкентай
болса да, мен үшін аса
қымбат әрі киелі Мақ-
палкөл жері. Осы ме-
кенде менің көңілді де
шаттыққа толы, уайым-
сыз да шат көңіл бала-
лық шағым өтті.

Дәулет БАЙҒАРА
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Қ.Әмірбеков

Елбасы: "Біздің балаларымыздың жарқын
келешегі бар",- деп үлкен сенім білдірген болатын.
Балаға алғашқы тәлім-тәрбие ата-анадан беріліп,
әрі қарай балабақша мен мектеп сынды білім
баспалдақтарымен жалғасады. Себебі, бала сана-
сындағы "таза тақтаға" жазылған білім кірпіші келе-
шек баянды ғұмырдың кепілі іспеттес. Ал сол кір-
піштің құрылысшылары балабақшадағы тәрбие-
шілер қауымы. Тарихы 1950 жылдан бастау алған
халықаралық балаларды қорғау күнінде жер-жерде
мерекелік шаралар, концерттік, музыкалық, сах-
налық, табиғат ғажайыбын бала санасына сіңіретін
іс-шаралар көптеп ұйымдастырылады. Бүгіннен
білімі мен тәрбиесі бала бойына бағыттаған білім
орны "Сыр бөбегі" балабақшасының тәрбиелену-
шілері балалар күніне орай "Балалардың күлкісі,
көркі - әлем шуағының сәні" атты мерекелік ертеңгі-
лікке ұйытқы болды.

Балғын  бүлдіршіндер ұстаздарының атсалысуы-
мен болған көңілді мерекеде өз өнерлерін көрсетіп,
мерекелік көңіл-күйдің әсерін бере білді. Шараның
шырайын кіргізген балалар кезектесе өлең шумақ-
тарын жатқа айтса, бір топ балғын биші қыздар
"Қуыршақ" биінен шашу шашты. Түрлі логикалық
ойындар мен тапсырмаларды орындап, зейін көк-
жиегін дамытатын сұрақтарға жауап та берді.

"Кім жылдам?", "Кім боп жинады?" секілді ойын-
дары барысында балғын бөбектер боялған жұмырт-
қаларды бір беттен екінші бетте тұрған шелекке
қасықтың көмегімен жинап, әрқилы жағдаяттардан
сытылып шыға алатындығын дәлелдеді. Балалардың
жеке тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған
ертеңгілікте жеткіншектер ұстаздарының жылы
лебіздерін тыңдап, адалдық, адамгершілік болмыс-
тарын үдете түсетін қиял-ғажайыпқа толы ертегі-
лермен сусындады.

Мұғалімдері дайындаған тосынсыйлардан тарту
алған балақайлардың ақ көңілдері бір марқайып
қалды. Болашағы мен келешегін, өткенін ұрпақ
жадына сіңіріп, тәрбие мен білімді бір арнаға ұш-
тастыруда еңбек етіп жүрген балабақша тәрбиеші-
лері айтулы мерекеде балалардың көңілдерін қуа-
ныш пен шат күлкіге толтырды.

Әлия ЗИНАДИНОВА,
№1 Шұғыла мектепке дейінгі мекемесінің

тәрбиешісі

Мәңгілік ел - ата-баба-
мыздың сан жылдардан
бергі асыл арманы. Ол ар-

ман - әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып орын
алатын тәуелсіз мемлекет атану еді.

Біз, сол армандарды ақиқатқа айналдырдық. "Біз үшін болашағымызға бағдар
беретін - «Мәңгілік ел» идеясы"-деді Президент.

"Мәңгілік ел" жобасының еліміз үшін мәні зор. Нағыз отансүйгіш, рухани-мәдени
құндылықтар қамтылатын бұл жобаға білім бөлімі, оның ішінде мектепке дейінгі
тәрбие саласы мамандары жаңашыл, шығармашыл-ізденістермен жұмыс жүргізіп,
белсене қатысуы тиіс.

Ендеше, тәуелсіз Қазақстанның табанының тұғырдан таймауын тілеп, асыл мұ-
раттары алға жетелесін демекпін.

Набат СӘРСЕНБАЙ,
"Алпамыс" балабақшасының жоғарғы санатты тәрбиешісі

Соғыс... Қандай суық, қандай қор-
қынышты. Осы сөзді естігенде көз ал-
дымызға қантөгіс, қырғын, ажал атты
қорқынышты көріністер елестері анық.
Өкініштісі сол, мұндай зұлмат-зобалаң-
дар адамзат қауымы өмір сүрген уақыт-
тың бері 14500-ден аса рет болған және
қазір де қайталануда. Ал ХХ ғасырдың
ең қантөгісті де қасіреттісі болған соғыс
ол - екінші дүниежүзілік соғыс дер едік.
Бұл соғысқа әлем халықтарының 80 па-
йызы қатысып, майдан даласына 61
мемлекет тартылды, 40 мемлекеттің жері
отқа оранды, 110 млн. адам соғыс дала-
сында қолына қару алды. Ұлы Отан соғы-

сы 1418 тәулікке созылды. Қазір кім қа-
лай десе де, Кеңес Одағы бақайшағына
дейін қаруланған фашистік Германияны
тізе бүктірді, сөйтіп бүкіл әлемді құлдық
бұғаудан құтқарып қалды. Кеңес Ода-
ғының бұл Ұлы Отан соғысындағы же-
ңісі оңайға түскен жоқ. Оған 35 млн. адам
қатысты, 27 млн адам опат болды. Біздің
қазақ елі де осы Ұлы Отан соғысында
Ресей мен Украинадан кейін қатты зар-
дап шеккен ел еді. 1941-1945 жыл қазақ
үшін екінші жұт болды. Адам төзгісіз
концлагерьде өлген қазақтарда есеп бол-
мады. Қазақстанда бұл соғыста тек адам
шығыны 1 млн. 366 мың болса, 600 мың-
нан астам адам оралмады. Сонымен бір-
ге, бәрін соғыстағы жауынгерлерге беру,
қазба байлықтарды пайдалану, оны же-
ңіс үшін тарату болды. Қажетті шикізат-
ты, қару-жарақты, астықты Қазақстан-
нан тасымалдады. Түнде ұйқы көрмей
тер төккен аға-апаларымыз Кеңес Ода-
ғының әскерін азық-түлікпен, киім-ке-
шекпен қамтамасыз етті. Соғыс жыл-
дары Қазақстанға 361 мың неміс, 510
мың кавказдық, 110 мың түріктер, мес-
хеттер, 200 мың татарлар, 400 мыңдай
кәрістер жер аударылып, қоныс тепті.
Соғыс қазақ халқының тұқымдық нә-
сілдік қорын (генефонд) ортайтты. Со-
ғыстың зардабынан мыңдаған ошақтар
ойран болып, есепсіз балалар жетім қал-
ды, атадан балалар айырылып, қаншама
ана аңырап тұл болды.

Екінші дүниежүзілік соғыста қына-
дай қырылған қазақтың жерін, байлы-
ғын иелену дәл осы 1941-1945 жылдары
Ұлы Отан соғысы кезінде болды. Осы

Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ-
стандық 1 млн 366 мың адамның әрқай-
сысы қаһармандық пен қайсарлықтың
үлгі-өнегесін көрсетті, Ұлы Жеңісті жа-
қындатуға өз үлестерін қосты. Соғыс
1418 күнге созылды. Бұл толассыз ұрыс-
тар күндіз де, түнде де, жер мен көкте
және теңізде де жүріп жатты. Біз мақта-
натын қазақстандық 497 батыр жауын-
геріміз, оның ішінде 97 қазақ азаматтары
ерліктің өшпес өнегесін көрсетті. Бұл
жылдардағы сұрапыл соғыста бір кісідей
Сыр елінің азаматтары да аттанды. Елде
қалған қарт кісілер, әйелдер, жасөспірім
балалар аянбай еңбек етіп, барлығы

"Жеңіс үшін" деген ұранмен үлестерін
қосты. Қызылордалықтар майданға 1
млн. 300 мың сом ақша, 14 мың жылы
киім, 2 вагон сыйлықты жауынгерлерге
жіберді. Соғыс жылдары Украина,
Белоруссия, Прибалтика, Ресейдің жау
қолында қалған қалаларының адамда-
рын шешендер мен кәрістерді Сыр же-
ріне алып келді. Оларға Сыр елінің адам-
дары өз баспаналарын, дәм-тұздарын
ұсынды. Олар жергілікті халықпен етене
араласып, әлі де орнығып қалғандары
қөп. Ұлы Отан соғысында ерлігімен көзге
түскен жауынгерлерге Кеңес Одағының
Батыры атағы берілді. Мұндай атаққа
қазақстандық 497 жауынгер ие болса,
оның 20-сы Сыр елінің азаматтары, яғни,
қызылордалықтар еді. Міне, қазіргі ұр-
пақ, біз аталарымыздың арқасында осын-
дай бейбіт өмір кешудеміз деп мақта-
нады.

Қан майданда мәңгілікке көз жұм-
ған, қайтып оралмаған боздақтарға тағ-
зым етеміз. Олардың жауынгерлік ерлік-
терін, қайтпас қайсарлығын, Отанына
деген сүйіспеншілігін біз кейінгі ұрпақ
ұмытпай жанымызда сақтаймыз.

"Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмай-
ды!" дей отырып, қан майданда шейіт
болған ата-бабаларымыздың, апалары-
мыздың ерліктеріне бас иеміз.

Боздақтар ұлы Отаны КСРО-ны сақ-
тап қалса, біз тәуелсіз Қазақстанды көз-
дің қарашығындай сақтаймыз!

Дәмегүл АХМЕТОВА,
Қазалы көлік-техникалық

колледжінің
жоғары санатты тарих пәнінің

оқытушысы

Қазыбек ӘШІРБЕКҰЛЫ

"Той, даңғазашылдық пен ештеме істемеушілік
адамды аздырады, денсаулықтан айырады, қайта
ақыл-ойдың бір нәрсеге талпынуы өмірбақи тұр-
мысты нығайтуға бағытталған қайратқа мінгізеді",-
деп Гиппократ айтқандай, қашанда денсаулықты
баға жетпес қазынаға балайтынымыз рас. Алайда бү-
гінгі күні халықтың басым көпшілігі салауаттылық-
ты серік етіп жүр деп те айта алмаймыз. Күнделікті
күйбең тіршіліктен айырылып, жанға қуат сыйлай-
тын спорттық шаралармен айналысу күнделікті
шаруадан шынықтырады. Спортпен шұғылдану -
режимді ретке келтірудің басты жолы. Бүгін осы са-
лауатты өмір салтының қоғамға қажеттілігін қаперге
алып, білген-түйгендерімізді бөліспек ниеттеміз.

Салауатты өмір салты жеке адамның тіршілік
жағдайын денсаулығына сәйкес таңдауы, яғни жеке
әлеуметтік топтар мен жалпы қоғамның жоғары
гигиеналық мәдениеті.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ)
сарапшыларының сөзіне жүгінсек, халық денсаулы-
ғының 49-53%-ы өмір салтына, яғни адамның өз
денсаулығына қалай қарайтынына, 17-20%-ы қор-
шаған ортаға (аймақтың экологиялық және
климаттық-географиялық ерекшеліктеріне), 18-
22%-ы тұқым қуалау себептеріне, денсаулығы-
мыздың тек 8-10%-ы ғана денсаулық сақтау
ұйымына тәуелді.

Салауаттылықты сақтауды, спортпен шұғылда-
нудың қажеттілігі қашанда өзектілігін жоғалтқан
емес. Себебі халықтың өмірімен біте қайнасып жат-
қан саланың салмағын саралау біз бен сіздің пары-
зымыз.

Айдын ДЖАНДАБАЕВ,
№173 Ә.Молдағұлова атындағы орта мектебінің

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

САЛАУАТТЫЛЫҚ САНАНЫ
СЕРГІТЕДІ

Ана тілің - арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.

Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте.

Қадыр Мырза-Әли

Тәуелсіздік алғанша тілім менің,
Бодандықта болғанда білінбедің.
Ормандардың өктемі басым болып,
Қоғадай боп көзге тым ілінбедің.

Бойдағы оянғанда ұйқы сезім,
Енді өзіңді ерекше сергек сезін!
Сайда емес самалмен қыраттағы,
Қызғалдақтай құлпырар келді кезің...

Біреу қолдау көрсетпес көктен келіп,
Құлпыра түс тұрғанда көктем келіп...
Сақ болғайсың санаңды шырмауықтай,
Шырмап алып жүрмесін шеттен келіп.

Сенің ешкім көрмесін көргеніңді,
Мен де қақсай бермейін көргенімді.
Қара суық тап болып қазан ұрмай,
Өмір бойы жая бер өркеніңді!..

Бақшадан бастап бала,
Тілі болса ала...
Өзін-өзі "танымай",
Сарсаңға түсер сана...

Санаға түссе сызат,
Сызат кетсе ұзап...
Онда ұлт іріп іштей,
Өмір сүрмес ұзақ.
Оның беті аулақ!

Ұрпақ тілді сатылап,
Үйренгені мақұл-ақ.
Сәуегейлік айттың деп,
Шыға келме шатынап.

 БАЛА  - БОЛАШАҒЫМЫЗ ДЕСЕК...

Ой өрісі орнығып,
Он жасқа дейін дамысын...
Жастайынан қор қылып,
Жасытпайық намысын.

Білсін ұрпақ көп тілді,
Көп тіл білген - көп білді...
Орныққан соң ой-сана,
Меңгерген жөн шет тілді.
Әйтпесе ...

Жөнделер деп жүре тек,
Жетпіс жыл тілден жүдеп ек...
Ендігі ұрпақ ешқашан,
Болмасын мәңгүрт, "мүгедек!"

ТІЛГЕ  ТІЛЕК

(Сәбиге балабақшадан бастап ағылшын тілін үйрету жайлы әңгімеге орай туған ой)


