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КАНЫМКУЛОВА КУНДЫЗ ЗИНЕДИНОВНА
Ақтөбе қаласы «№ 29 орта мектебі» КММ

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі

«ҚИЯЛЫ ҰШҚЫР
ҚАНАТТАНАР ӘЛЕМГЕ»

Дарынды балалармен жұмыс

Жас  ұрпақтың  өскелең
шағында  заман  талабына  сай
жас суретшілер мен шеберлерге
бағыт-бағдар  беріп,  идея
нұсқап, жол көрсетіп жетелеу –
ұстаздық жолымдағы ең негізгі

мақсатым.  «Бұлақ  көрсең  көзін  аш»  демекші  балалар
бойынан  дарын  ұшқынын,  қиялының  ұшқырлығын
байқаған  сәтте  оны  әрі  қарай  қанаттандыру,  дамыту,
қалыптастыру – менің қағидам.

Дарынды  балалармен  жұмыс  жасау  мен  үшін  өте
қызықты, ас маңызды, қадірлі, тиімді қызмет болмақ.

Баламен  жұмыс  жасап,  оларға  тәлім-тәрбие  бере
отыра, әр жетістігінен, өнер нәтижесінен рухани ләззат
алып  отырамын.  Болашақта  осындай  дарынды  да
ерекше  қиялы  ұшқыр,  дүниетанымы  кең,  тұжырымы
терең  балалардан  ұлы  қасиетке  ие  тұлғалар
шығатынына сенімім мол.

АМАНҒАЛИЕВА НАЗЕРКЕ СЕРІКҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы № 29 орта мектебі. 8 сынып оқушысы

  

САЙМАН АРУЖАН ІЛИЯСҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы № 29 орта мектебі. 5 сынып оқушысы

  

ТҮЛКІБАЙ ГҮЛСЕЗІМ АСЫЛХАНҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы № 29 орта мектебі. 6 сынып оқушысы

 

КӨШКІНБАЙ ДИЛЬНАЗ ЖЕТКЕРГЕНҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы № 29 орта мектебі. 6 сынып оқушысы

 

ЗАРЛЫҚ АҚЕРКЕ АРМАНҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы № 29 орта мектебі. 5 сынып оқушысы

  

НУРГАЛИЕВА БИБІНҰР АСХАТҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы № 29 орта мектебі. 8 сынып оқушысы
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ЖАНАБАЕВА АЛИЯ
Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы  

«Тауағаш орта мектебі» КММ. 6-сынып оқушысы 
 Жетекшісі: Аргимбаев Алтай Жуматаевич

«ЕҢСЕСІ БИІК - ҰЛЫ ЖЕҢІС»

Ұлы  Отан  соғысы  аяқталып,  Жеңістің  туы
желбірегеніне  биыл  -  76  жыл.  Ұлы  Отан  соғысы  
1941-1945 жылдар арасында болған.  Бұл соғыс екінші
дүниежүзілік соғыс деп саналады. 

Ұлы жеңіс Адамзат тарихындағы ең сұрапыл соғыс.
Жеңіс  күні  –  бұл  сан  мыңдаған  ұрпақ  үшін  ортақ
мереке. Бұл мереке –біз үшін де ұлы мереке! 

Ұлы  Отан  соғысы  біздің  әрбіріміз  үшін
ұмытылмастай  ізін  қалдырды.   Осы соғыста  қаншама
адам қаза тауып, қаншамасы мүгедек атанды. Қаншама
ана  жесір,  балалар  жетім  қалды.  Оңай  келмеген
жеңісте  ерен  ерлігімен  көзге  түсіп,  ерекше  сый-
құрметке  ие  болған  сан  мыңдаған  жауынгерлердің
ішінде қазақ аталарымыз бен апаларымыз да көп болды.

Қазір  қазақ  елді  мекендерінде  көптеген  көшелер,
ғимараттар.  Оқу  орындарына  Ұлы  Отан  соғысында
ерлік көрсеткен қазақтардың есімдері де берілуде.

Жеңіс  күні  –бұл  миллиондаған  ұрпақ  үшін  ең
манызды  мереке.  Бұл  мереке  –  бейбітшілік  пен
қайырымдылықтың  мәңгі  жасампаздығы.  Отанын
қорғаған  жауынгер  солдаттар  мен  офицерлердің
айбыны.  Біздің  аталарымыз  бен  әкелеріміздің
батырлықтары  мен  олардың  Отанына  деген  шексіз
сүйіспеншіліктері  Қазақстанның  бүгінгі  жауынгерлері
үшін  мақтан  тұтарлық  үлгі  ғана  емес,  бұл  ұрпақты
байланыстыратын  қоғамның  рухани  дамуы  мен  қайта
өрлеуінің адамгершілік негізі. 

Жеңіс біз үшін үлкен жетістік, аталарымыздың бізге
қалдырған  сыйы  деуге  де  болады.  Осындай  сыйды
берген  ата-бабаларымызды  мақтан  тұтып,  ешқашан
естен  шығармау  қажет.  Біздің,  еліміздің  болашақ
жастарының  аталарымыз  сияқты  соңғы  деміміз
қалғанша өз елімізді қорғап жүру міндетіміз. 

«Ер  ел үшін туады,  ел үшін өледі» деп атам қазақ
айтпақшы,  Қазақстанның  әр  азаматының  парызы,
борышы өз еліне, жеріне адал еңбек ету. 

--------------------------------------------------------------------
ШАНЖАРХАН ІНЖУ

Түркістан қаласы  Некрасов атындағы   
№ 9 мектеп-гимназия  4 б   сынып оқушысы 

Жетекші : Курбанбекова Гулжанар  Алимхановна
1 мамыр-Бірлік күні!

ШАНЖАРХАН СЫМБАТ
Түркістан қаласы Некрасов атындағы 

№ 9 мектеп-гимназия  3  сынып оқушысы 
Жетекші: Курбанбекова Гулжанар Алимхановна

Мен – өнерлі баламын

МҰХАМЕДӘЛІ АИДА ҚУАНЫШҚЫЗЫ
Түркістан қаласы Некрасов атындағы  

№9 мектеп-гимназия 1 А сынып оқушысы
Жетекші: Курбанбекова Гулжанар Алимхановна

Жайдары жаз

МУХАМЕДӘЛІ АСЫЛЖАН ҚУАНЫШҰЛЫ
Түркістан қаласы  Некрасов атындағы 

№9 мекте п-гимназия  2 б  сынып оқушысы
Жетекші: Курбанбекова Гулжанар Алимхановна

Өнерлі бала
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БОЛАТ АЛУА АСХАТҚЫЗЫ
 Алматы облысы Панфилов ауданы «Ават орта

мектебі» КММ. 6 сынып оқушысы
Тақырыбы: Айқас кестелеу 

Жетекшісі: Оразалиева Гульмира Болатовна

-----------------------------------------------------------
МҰҚАН НҰРАХМЕТ

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, №38 негізгі жалпы 
білім беру мектебі. 3 «А» лицей сыныбының оқушысы

Жетекшісі: Тулеуова Құралай Байтенқызы

АБАЙ ДАНА ҚАЗАҚТА
Қазақта Абай дана,  Абай дара,                                            
Қадір  тұтпас бұл қазақты қалай ғана.                                
Абайдың жазылады даналығы,                                            
Абайдың оқылады оқулығы.                                                
Гүлденген Жидебейдың жігіттері,                                       
Абайды қадір тұтып қарсы алады.                                       
Абайдан тәлім алған талай қазақ,                                        
Абайды жан- тәнімен қарсы алады.                                     
Абай деген қазақтың аңсағаны                                            
Қазақ халқы Абай деп жар салады.                                     
Қара өлең қара сөзі рух беріп,                                              
Елімнің жүрек сырын ақтарады.                                          
Кең жазира елімнің бір дастаны,                                         
Абайдың жайылады дастарханы.                                         
Көркейген қазағымның ақындары,                                      
Абайды жан-тәнімен қарсы алады.  

-----------------------------------------------------------
ГАБДУЛЛИН  НҰРӘДІЛ

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, №38 негізгі жалпы
білім беру мектебі .3 «А» лицей сыныбының оқушысы  

Жетекшісі: Тулеуова Құралай Байтенқызы

МЕКТЕБІМ

Алтын ұя, алтын бесік мектебім,                                         
Өзіңнен мен сауат алып көктедім.                                       
Мектеп саған еркелеймін әрқашан,                                     
Таусылмасын кәусар бұлақ көктедім.

Талай шәкірт мектебімнен нәр алған ,                                
Ұстаздар көп өнегелі сан алуан.                                          
Білім берген нәрін берген бұл мектеп,                                
Талай шәкірт бұл мектептен таралған.

ЖАКУ ФАТИМА 
Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, № 38 негізгі жалпы
білім беру мектебі. 3 «А» лицей сыныбының оқушысы 

Жетекшісі: Тулеуова Құралай Байтенқызы
Ана тілім                                                                          

Аяулы баға жетпес ана тілім,                                               
Қасиетім  сен қымбатсың дара тілім.                                  
Анамның ақ сүтінен нәр алғандай,                                      
Сенен де нәр аламын ана  тілім.                                          
Мен қалай ана тілді өшіремін,                                             
Бесікте жатқанымда -ақ  берген білім.                                
Кімде-кім сол тілімді шұбарлатса,                                      
Мен оны қалай ғана кешіремін.                                           

-----------------------------------------------------------
ТІЛЕУБЕКҰЛЫ  СҰҢҒАТ 

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, №38 негізгі жалпы
білім беру мектебі . 3 «А» лицей сыныбының оқушысы 

Жетекшісі: Тулеуова Құралай Байтенқызы

АНАМА
Анам менің ардақты аяулымсың,                                        
Бір өзің өмір бойы қорғанымсың.                                        
Аяулы ана ардақты асыл ана,                                               
Жарқыраған шуақты таңдарымсың.
Сенсің ғой жүрегімде жан анашым,                                    
Балаң үшін мәңгілік адал жансың.                                      
Асылым ал мен үшін сенсің ана,                                         
Өмірде ең қымбатым жанашырым.
Анадай жан барма екен бұл өмірде,                                    
Тербеген жүрегімді әнмен күйге .                                        
Анашым бақытымсың байлығымсың,                                
Сен маған мәңгі қорған бұл өмірде.                                    

-----------------------------------------------------------
ҚАШАУБАЙ ЖАНСАЯ

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, №38 негізгі жалпы
білім беру мектебі. 3 «А» лицей сыныбының оқушысы  

Жетекшісі: Тулеуова Құралай Байтенқызы

ӘКЕМЕ
Жайқалған бақшадағы жасыл бағым,                                  
Өзіңе арналады жыр мен әнім.                                            
Сені ғана ардақтап бұл өмірде,                                            
Мәңгілік ардақтысың асыл әке.                                           
Құшағыңда саяңда еркелетіп,                                              
Жазамын жыр аямай бір өзіңе.                                            
Таудай ақыл берген ардақты әке,                                         
Данасың да, дарасың да асыл әкем!                                    

-----------------------------------------------------------
Ұрасқан  Алихан 

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, № 38 негізгі жалпы
білім беру мектебі. 3 «А» лицей сыныбының оқушысы  

Жетекшісі: Тулеуова Құралай Байтенқызы

Затым  қазақ  Керейдің  баласымын,                                   
Биік елге білімді дара шыңын.                                             
Тауда өскен көкжалдай көкірегім,                                       
Мақпал жырмен сыйпаттап дала сырын.
Бақ аңсаған секілді бала шыбын,                                        
Бал іздейді елінен бала шырын.                                           
Қоңыр түсті қозыдай мінезім бар,                                       
Затым қазақ Керейдің баласымын.                                      
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ХУАНЫШ  НҰРМҰХАММЕД 
Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, №38 негізгі жалпы
білім беру мектебі. 3 «А» лицей сыныбының оқушысы  

Жетекшісі: Тулеуова Құралай Байтенқызы

АЛҒАШҚЫ ҰСТАЗ
Білім беріп біздерге,
Жол көрсетер әрқашан.
Жарық шашып ілімге,
Барлық бала қызыққан.
 Жалықпайды білімге,
Үйретуден біздерді.
Әр баланы өмірге,
Дайындайды  ынтамен.
Алғыс айтып біздерде,
Ұстаздарға әрдайым.
Бас иеміз сіздерге
Аман болсын әрдайым.

-----------------------------------------------------------
БОЛАТ НҰРДӘУЛЕТ ТАЛҒАТҰЛЫ

Ақтөбе облысы,  Алға ауданы,  Қайыңдысай 
негізгі мектебінің 2 сынып оқушысы

Жетекшісі: Мурзагалиева Маншук Каиржановна

ҰСТАЗ – ҰЛЫ ТҰЛҒА

Ұстаз! Ұстаз – деген ұлы тұлға.
Ұстаз – біздің екінші анамыз. 
Анамыз  бізге  өмір  сыйлап,  өмір-өзен  ағысында

батыл қадам басып кетуімізді арман етсе, ұстазымыздың
арманы да осы емес пе? 

Алтын  ұя-мектебімізге  шауып  келгенде,  бірінші
көретініміз  де осы – ұстазымыз. Әсіресе,  ұстаздардың
ішінде  сынып  анасының,  яғни  сынып  жетекшісінің
еңбегі елеулі.

Ұстаздарымды  бір-бірінен  бөліп-жаруға  ешқандай
қақым жоқ. Айтпаймын да.

Дегенмен, сынып жетекші деген ыстық екен. 
Сынып  жетекшіңнің  жанында  болсаң  өзіңді

қамқоршың,  қорғаның  бардай  сезінесің.  Байқаусызда
әлдекімнен  ескерту  алып,  оны  сынып  жетекшің  біліп
қалса, өзімді қоярға жер таппаймын.

Ол сынып жетекшім  — Мәншүк Қайыржанқызына
деген шәкірттік махаббатым шығар. 

Мәншүк Қайыржанқызы қашан көрсең, сыныбымыз
үшін құрақ ұшып, жүгіріп жүреді. Сондай мейірімді. 

Сынып  жетекшіміз  бізге  «мынау  бала  ғой»  деп
қарамайды,  керісінше  «сендер  бала  емессіңдер,
азаматсыңдар,  сендер  Отан  алдында,  отбасы алдында,
тіпті  бір-бірлеріңнің  алдында  тәрбиелі,  білімді  болуға
борыштарсыңдар» дейді.

Біздерді өз балаларындай көреді. 
Көз жанарынан жылы шырай төгіліп тұрады.
Менің  ұстазымнан  үйренгенім  де,  үйренетінім  де

көп.  Шәкірттік  өмірде  осындай  ұстаздың  алдын
көргенім үшін қуанамын.

АҚМЫРЗА ЗЕЙНЕП НУРДИЛЛАҚЫЗЫ 
4-сынып оқушысы

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Көгершін ауылы.
Ақтоған шағын орталықты орта мектеп

Жетекші:Мамбетова Сагымкул Атамбековна 

ҰШТАЛҒАН ҚАЛАМ
Қазақтың  тұңғыш  педагогы,  ұлтымыздың

ағартушысы,  балалар  әдебиетінің  атасы  -  Ыбырай
Алтынсарин атамыздың туғанына биыл 180 жыл толып
отыр.   Осыған  орай,  шығармашылық  жұмысымды
ұлтымыздың  мақтанышына  айналған  ағартушы,
жазушы атамызға арнамақпын.  

Ыбырай  Алтынсарин  –  қазақ  халқын  білім  алуға,
ізгілікті, мейірімді, еңбекқор болуға  шақырды. 

Ол бар ғұмырын халқының игілігі   үшін жұмсаған
ұлт  жанашыры.  Атасы  Балғожа  бидің  тәрбиесінде
болған Ыбырай жастайынан білімге жаны құштар, зерек
болып өседі. Хат тани бастағаннан-ақ, қысқа әңгімелер
жазып,  шығармашылыққа,  аудармашылық  өнерге  бет
бұрады.  Ол  қазақ  балаларына  арнап   «Қазақ
хрестоматиясы»  деген  атпен  оқулық  жазды.  Ыбырай
атаның қай шығармасын алып қарасақ та, өнер-білімге,
еңбекшіл  болуға,  жақсы  мен  жаманды  айыра  білуге
тәрбиелейді.  Ол  көркем  шығармаларын  жұртшылыққа
түсінікті болатындай етіп жазды. 

«Кел,  балалар, оқылық»,  «Өнер-білім бар жұрттар»
атты  өлеңдерін  қазақ  балаларының  оқу,  білім  алуына
арнады. Тәрбиелік мәні зор шығармалары құнын мәңгі
жоймақ емес.  «Жақсының өзі  өлсе  де,  сөзі  өлмейді»,-
деген  мақал Ыбырай атамызға  лайықты айтылған. 

-----------------------------------------------------------
ОРАЗБАЙ НҰРАЙ СЕРІКҚЫЗЫ.

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы АТП 5 
«№11 Теңге бөбекжайы. 9 топ бүлдіршіні  

Тәрбиешісі Джайбергенова Шолпан Суйеуовна     

ТАВИРБАЙ  АҚНИЕТ  ҚАЙЫРБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы  

«№17 орта мектебі» 3 "Д" сынып оқушысы
Жетекші: Алымбетова Акнур Максадовна
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ЕСЕНБАЙ КАУСАР БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ
Жамбыл облысы. Тараз қаласы Тұрар Рысқұлов ауданы.

Көгершін ауылы. Ақтоған Шағын орталықты орта
мектеп.  4-сынып оқушысы

Сынып жетекшісі: Мамбетова Сагымкул Атамбековна

--------------------------------------------------------------------
МҰРАТҚАЛИ ЖАНДОС 

Қызылорда облысы Шиелі аудандық жалпы орта 
білім беретін кешкі мектеп. 10 сынып оқушысы

Жетекшісі: Төте Дина

МЕН ЕЛІМНІҢ ПАТРИОТЫМЫН

Туған жерім, құтты мекенім – Қазақстан.
Қазақстан  –  дүниежүзіндегі  ең  үлкен  мемлекеттер

қатарында.  Ол  дүниежүзінде  үлкендігі  бойынша
тоғызыншы  орында.  Туған  жер  -  адам  өмірінде  киелі
орын  алады.  Жалпы  айтқанда,  туған  жер  адамның
болашағы мен өткенін байланыстырады. 

Міне, сондықтан да, тіпті балалық шақтан бастап-ақ
адамда Отанға деген махаббат сезімі оянады. 

Әр  біріміз  үшін  «Отан  –  отбасыдан  басталады».
Отбасымыздан  қандай  тәлім-тәрбие  алсақ,  болашақта
туған жерімізге сондай еңбек етеміз. 

Адам  баласы  туылған  кезде,  кіндік  қаны  тамған
жеріне бауыр басып қалады. Әр адамның өз туған жері
болады.  Сол  туған  жерін  мәпелемесе,  құрметтемесе.
Оны ешкім құрметтемейді.

Сондықтан  Қазақстан  жеріндегі  әрбір  азамат  өз
Отанын,  ұлттық  құндылықтарын  сүюі  қажет  деп
ойлаймын.  «Отаным»  деген  жас  жүрегімнен  шыққан
асыл сөзді мақтанышпен, асқақтықпен айта аламын. 

Ата – бабамыздың азаттық жолындағы ерен ерлігінің
арқасында осынау арман еткен заманға тер төге ,  көп
күш жұмсай жеткен елімді мақтаныш етемін. 

Талай жылғы ұлы дүбір, дүрбелеңнен кейін жарқын
болашақтың  таңы  атып,  еркіндік  пен  теңдік  есігін
айқара  ашты.  Еліміздің  күні  оңынан  туылып,  жарық
жұлдыздар шоғыры ұлттық намыс пен арымызды тудай
желбіретті. 

Қазіргі кезде Қазақстан елі – тәуелсіз, кең байтақ ел.
Қазақстанның туы, елтаңбасы, ұлттық әнұраны және

мемлекеттік  тілі  бар.  «Отаныңды  сүйсең,  өркениетің
артады»  деп  ойлаймын.  Біз  өзіміз  жаңа  шыңдарға
шығып, елімізді қадірлейік!

ҚОСБАРМАҚОВ ӘДІЛЕТ 
Қызылорда облысы Шиелі аудандық жалпы

орта білім беретін кешкі мектеп. 8 сынып оқушысы
Жетекші: Молдабаева Динара

ҰСТАЗ ҰЛЫ ТҰЛҒА 
Дүниедегі мамандық атаулының төресі – ұстаздық.
Әсілі, мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін,

оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. 
«Мұғалім  мамандығы  –  барлық  мамандықтың

анасы» демекші,  ұстаз  алдынан тәрбие алмайтын жан
жоқ.  Ұстаз  берген  тәрбие  әрбір  жанның  өміріне  жол
сілтер шамшырақ секілді. 

Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен
бал  тамған  ақын  да,  тегеуріні  темір  балқытқан
жұмысшы  да,  егін  салған  диқан  да,  мал  бағып  терін
төккен шопан да, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де
бәрі-бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. 

Сондықтан  ұлағатты  ұстаздарға  бүкіл  адам  баласы
құрметпен бас иеді.«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау,
өзгенің уақытын аялау» - деп француз ойшылы

Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, ел болашағының
өрендерін  тәрбиелеп  шығару  -  екінің  бірінің  қолынан
келе де бермейді. 

Ұстаз  болу  –  жүрек  жылуын,  мейірім  шуағын,
адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту. 

Ұстаз болу – шәкіртке  ата-анасындай болып тәрбие
сыйлау. Ұстаз болу – жас ұрпақтың жарқын болашаққа
барар жолын айқындап беру. 

Орыс  ойшылы   Анатолий  Луначарский  айтпақшы,
«Ұстаз  –  бұл  жас  ұрпақтың  бойына  ғасырлар  бойы
жинақталған  барлық  асылдарды  сіңіруші,  ал  оларды
соқыр  сезімдерден,  жамандықтардан  және  жұқпалы
мерездерден аулақтатушы адам». 

Ал  қазақтан  шыққан  қоғам  қайраткері,  ағартушы-
ғалымАхмет Байтұрсынов «Мұғалім – мектептің жаны»
деп бағалаған. Осыдан-ақ, ұстаз деген – ұлы есім екенін
талассыз аңғаруға болады. Себебі, ұстазға деген құрмет
бәрінен биік тұрады.

ӘРІПЖАН АҚБОТА
Қызылорда облысы Шиелі аудандық жалпы
орта білім беретін кешкі мектеп. 7а сынып

Жетекші : Әлиакбарова Шырын

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ  - 30 ЖЫЛ
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ШАЛАБАЙ САҒЫНДЫҚ ЖАНБЫРБАЙҰЛЫ
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылы

«№ 11 Теңге бөбекжайы» 10 топ бүлдіршіні 
Тәрбиешісі Орунбекова Амангуль Тавирбайевна

ТӘУЕЛСІЗДІК ҚЫРАНЫ

ШАЛАБАЙ ҚУАНДЫҚ ЖАНБЫРБАЙҰЛЫ
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылы

«№11 Теңге бөбекжайы» 10 топ бүлдіршіні
Тәрбиешісі: Келбетова Мая Ялгашовна

МЕН ӨНЕРЛІ БАЛАМЫН

                           
ТЛЕУБЕРГЕН СЕЗІМ  НҰРСҰЛТАНҚЫЗЫ
Баянауыл ауданы № 2 Майқайың жалпы орта

білім беру мектебінің 1 "а" сынып оқушысы
Жетекші: Хабыл Жанаргүл

Қолөнер «Тәуелсіз-Қазақстан»

МУТАЕВА НАЗЕРКЕ
Алматы  облысы Қарасай ауданы, Бекболат ауылы

«1 май орта  мектебі» КММ  4 сынып оқушысы
Жетекшісі:  Баимбетова Маржан Кеңесхановна

 ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ

АНАРБЕК ҒАЛЫМХАН
Алматы  облысы Қарасай ауданы, Бекболат ауылы
«1Май орта  мектебі» КММ  5  сынып оқушысы
Жетекшісі:  Баимбетова Маржан Кеңесхановна 

ТӘУЕЛСІЗДІККЕ 30 ЖЫЛ

МАМЫРБЕКОВА АЛИМА
ШҚО Тарбағатай ауданы. Жаңаауыл ауылы
"Қ. Ақынов атындағы орта мектебі" КММ

Даярлық сынып оқушысы
Жетекшісі Сарбасова Куляш Жұмашқызы
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НӘЛІБАЙ НҰРАСЫЛ

НҰРЛЫБЕКҰЛЫ 
Түркістан облысы, Арыс қаласы

С.Қожанов атындағы жалпы
орта білім беретін мектебінің

3 сынып оқушысы

«ТУҒАН ЖЕР – ТҰҒЫРЫҢ»

Менің  кіндік  қаным  тамып,
туып  өскен  жерім  Арыс  өзенінің

жағалауында,  Тоғыз  жолдың  торабында  орналасқан
Арыс қаласы. Мен өз туып өскен жерімнің табиғаты мен
таза ауасында өсіп келемін.

Арыс  өңірі  ертеде  «Қазақ  қырған»,  ал  Арыс  өзені
«Үржі» деп аталыпты деген деректер де бар. Арыс өзені
туралы айтсақ, белгілі жазушы І.Есенберлиннің «Алтын
Орда» атты үш томдық тарихи кітабында Арыс өзенінің
бұрын «Үржі» болып аталғаны жазылған. 

«Арыс» ұғымы мен атауының ерте замандардан бері
қарай  ру  мен  жер,  су  атауларын  құрап  келгенін
аңғартады. Қаланың алып жатқан орнының өзі де тоғыз
жолдың торабына ыңғайласып жатыр. 

«Жібек жолының» осы өңірден өтуі де бекер емес.

Туған жер - ол біздің алтын бесігіміз, кіндік қанымыз
тамған жер, анамыз. Адамзатта екі ана болады: жарық
дүниеге  әкелген  анасы  және  де  осы  дүниеде  өз
бауырында аунатып өсірген жер анасы, туған жері. 

Халқымыздың туған жерді ардақтау сезімі өте терең,
олар үшін туған жерді қадір тұту - қанға сіңген мінез,
ежелгі дәстүр. Бұл таным біздің жанымызға ана сүтімен
дарыған. Әр адам өз туған жерін мақтаныш етеді, қадір
тұтады.  Туған жерге қызмет ету - әрбір азаматтың игі
арманы, мақсат – мүддесі.

"Ұлтарақтай  болса  да,  ата  -  қоныс  жер  қымбат"-
деген  мақал  әр  адамның  жүрегіне  терең  ілтипатпен
алынатын мақал. Туған жердің табиғат да бір ерекше!

Біз  тәуелсіз  Отанымыз  Қазақстан  деген  елде
бақытты  өмір  сүріп  жатқан  елміз.  Алланың  нұрына
бөленген бақытты халықтардың біріміз. 

Әрбір  Қазақстан  азаматы  елдің  игілігіне,  бірлігіне
қызмет  етіп,  тәуелсіз  елдің  азаматы  екендігімізді  зор
мақтан тұтуымыз керек. 

Қоршаған  ортасына,  ата-анасына,  туған-туысына
деген  ыстық  ықылас  Отанға  деген  сүйіспеншілікке
ұласса, ол адамның рухани деңгейінің биіктігі.

Ұлтымыздың әйгілі шешені Қазыбек би:
«Алтын ұяң – Отан қымбат Туып өскен елің қымбат,

кіндік  кескен  жерің  қымбат»,  -  деп  туған  жердің
қасиетін  ерекше  бағалаған.  Сондықтан  әрқайсымыз
Отанмызды ардақ тұтып,  оның тарихын жете білуіміз
керек.  Және  де  жас  ұрпақтың  бойына  ел  тарихын,
шежіресін сіңіру аға ұрпақтың басты міндеттерінің бірі
болып табылады.

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

ИБРАИМ АЙБЕК
Алматы облысы Панфилов ауданы

« Д.Қонаев  АОМ»  КММ. 7 cынып оқушысы 
Жетекшісі: Асанбаев Берикжан  Иманмухаметович

Тақырыбы: «Тәуелсіздікке 30 жыл»

ЖҰБАН  МИРАС  
Алматы облысы Панфилов ауданы

«Д.Қонаев  АОМ»  КММ.  7  сынып оқушысы
Жетекшісі: Асанбаев Берикжан  Иманмухаметович

Тақырыбы: «Тәуелсіздікке 30 жыл»

АБДУКАРИМОВ  ИМРАН
Алматы облысы Панфилов ауданы

«Д.Қонаев  АОМ»  КММ.  7 сынып оқушысы 
Жетекшісі: Асанбаев Берикжан  Иманмухаметович

Тақырыбы: Сәндік қолданбалы өнер
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РАХМАТУЛЛА НҰРСҰЛТАН СЕРІКҰЛЫ

Шымкент қаласы Абай ауданы «Абдраш Назарбеков
атындағы № 87 ЖОМ» КММ 5 сынып оқушысы

Жетекшісі: Шагырбаева Бибигул Амановна
Тақырыбы: «Ұрпақтапр ұмытпайтын-Ұлы жеңіс»

ЧЕКТЫБАЕВА  РИАНА
ШҚО, Өскемен қаласы ЖШС «Детский сад-Комплекс

Academy  Riviera-Bambini»
Жетекшиси:Чектыбаева Айнур Амантаевна

День победы

                                               

МАДАТБЕКОВА САФИЯНУР
ШҚО, Өскемен қаласы ЖШС «Детский сад-Комплекс

Academy  Riviera-Bambini»
Жетекшиси:Чектыбаева Айнур Амантаевна

День победы

ТОЛЕБЕКОВА КОРКЕМ 
ШҚО, Өскемен қаласы ЖШС «Детский сад-Комплекс

Academy  Riviera-Bambini»
Жетекшиси:Чектыбаева Айнур Амантаевна

День победы

ХАЙТМЕТОВА  МАДИНА
Ленгер қаласы Төлеби ауданы

Қолөнер үйірмесі. 4-сынып
Жетекші: Алмуратова Ләззат Оразбайқызы

Мен өнерлі баламын

БЕКЕТ  МАРЛЕН ДАСТАНҰЛЫ
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы 

№ 9 мектеп-гимназия.   2 сынып оқушысы 
Жетекші мұғалімі:  Аубәкір Майдакүл Күнсейілқызы

НАУРЫЗ
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КЕНТАЙ  ДИАС 
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы 

№ 9 мектеп-гимназия.   2 сынып оқушысы 
Жетекші мұғалімі:  Аубәкір Майдакүл Күнсейілқызы

Жазғытұры

НУРБОЛҚЫЗЫ ҰЛДАРИЯ
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы 

№ 9 мектеп-гимназия. 3 сынып оқушысы 
Жетекші: Тажиметова Шахида Абдукаххаровна

ҚАРЛЫҒАШ

 

АНВАРОВ  ФАРРУХ
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы 

№ 9 мектеп-гимназия. 4 сынып оқушысы 
Жетекші: Тажиметова Шахида Абдукаххаровна

Мен суретші боламын

САБИРОВА СЕВИНЧ
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы 

№ 9 мектеп-гимназия. 3 сынып оқушысы 
Жетекші: Тажиметова Шахида Абдукаххаровна

ЖАЙЛАУДА

НИШАНОВА ДИЛЬНОЗА
Түркістан қаласы, Некрасов атындағы 

№ 9 мектеп-гимназия. 3 сынып оқушысы 
Жетекші: Тажиметова Шахида Абдукаххаровна

КӨРІКТІ КӨКТЕМ

 

АҚЖОЛ СЫМБАТ
Алматы облысы, Кеген ауданы, Шырғанақ ауылы

«І.Жұмағұлов атындағы орта мектеп» КММ
6-сынып оқушысы

Жетекшісі:Сураншиева Гульнур Касымхановна
Тақырыбы: Батик өнері "Таңның атуы"  
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БЕКЕН  МЕДИНА
Алматы облысы, Кеген ауданы, Шырғанақ ауылы

«І.Жұмағұлов атындағы орта мектеп» КММ
5-сынып оқушысы

Жетекшісі:Сураншиева Гульнур Касымхановна
Тақырыбы: "Тауыс құсы табиғат аясында"

МУРАТБЕКҰЛЫ АҢСАР
Алматы облысы, Жаркент қаласы «Ш.Уалиханов

атындағы орта мектеп» КММ.  3 сынып оқушысы
Жетекшісі: Акишбеков Муратбек Кадырович

Тақырыбы: Шуақты көктем

ЕРІКҚЫЗЫ АЙЕРКЕ
Алматы облысы, Жаркент қаласы «Ш.Уалиханов

атындағы орта мектеп» КММ.  3 сынып оқушысы
Жетекшісі: Акишбеков Муратбек Кадырович

Тақырыбы: Табиғат-Экология

СЕРІК НҰРЫМ ЕРМЕКҰЛЫ
Алматы облысы, Жаркент қаласы «Ш.Уалиханов

атындағы орта мектеп» КММ.  3 сынып оқушысы
Жетекшісі: Акишбеков Муратбек Кадырович

 Тақырыбы: Саяжай

ҚАЙРАТҚЫЗЫ  ЗЕРЕ
Алматы облысы, Жаркент қаласы «Ш.Уалиханов

атындағы орта мектеп» КММ.  4 сынып оқушысы
Жетекшісі: Акишбеков Муратбек Кадырович

Тақырыбы: Жайлауда

ӘДІЛ  ЕРКЕНАЗ 
Алматы облысы, Жаркент қаласы «Ш.Уалиханов

атындағы орта мектеп» КММ.  4 сынып оқушысы
Жетекшісі: Акишбеков Муратбек Кадырович

Тақырыбы: Көктем келді!
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ЕРКІН ЖАНАЙЫМ 
Түркістан қаласы, Қ. Сатбаев атындағы 
№ 12 жалпы орта мектеп коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің 1 сынып оқушысы
Жетекшісі: Бодашова Алмагул Амантаевна

Бәйтерек

 

БЕКТҰРСЫН АСЫЛЖАН
Түркістан қаласы, Қ. Сатбаев атындағы 
№ 12 жалпы орта мектеп коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің даярлық 0 в сынып оқушысы 
Жетекшісі: Мамбетбаева Ғалия Батыровна

Туған өлкем

 

АРЫСТАНБЕК АЙЗЕРЕ ТАЛҒАТҚЫЗЫ
Түркістан қаласы, Қ. Сатбаев атындағы 
№ 12 жалпы орта мектеп коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің 1б сынып оқушысы
Жетекшісі: Аужаева Меруерт  Акынбековна

Таза болсын табиғат

ҚҰРМАШ ОЛЖАС АЙБОЛҰЛЫ
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Дихан-Қайрат ауылы
«Дихан-Қайрат орта мектебі» КММ. 7 сынып оқушысы

Жетекшісі: Мержиков Толеген Жумадилович
Тақырыбы: Айлы түнде.

ТОЙЛЫБЕК ӘСЕМ
 Түркістан облысы, Кентау қаласы

«Қаражон шағын жинақталған жалпы
орта мектебі» КММ. 8 сынып оқушысы

Жетекшісі: Усербаева Светлана Жарылкасыновна
Тақырыбы: Бірлігі жарасқан елміз.

ИБАДУЛЛА ҰЛЖАЛҒАС 
Түркістан облысы, Кентау қаласы

«Қаражон шағын жинақталған жалпы 
орта мектебі» КММ. 10 сынып оқушысы

Жетекшісі:Усербаева Светлана Жарылкасыновна
Тақырыбы: Су асты әлемі.
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РАХИМОВА ОРЫНБАСАР
ЕРЖАНҚЫЗЫ

Ақмола облысы, Қорғалжын
ауданы  «Арықты ауылы

ЖОББМ» КММ
8 сынып оқушысы  

Жетекшісі Хажат Лиза
                                       

Менің Отаным – Қазақстан.
Отан мен үшін тек туған жер
ғана  емес.  Менің  Отаным

тарих пен даналықтың қасиетті мекені.
Мен – Қазақстанның кішкентай ғана бөлшегімін.
Осы Қазақстанда көптеген ұлттар мен ұлт өкілдері

тұрады;  бұны  не  үшін  айтып  жатырмын  себебі;
Қазақстан өте тату ауызбіршілігі  мол елдердің бірі деп
айтсамда артық етпейді және де бәрі де ұлтына дініне
қарамай  бір  шаңырақ  астында  ынтымақ  пен  бірлікте
өмір сүріп жатыр. Бұл Отанымыздағы тұрақтылық пен
бейбітшіліктің арқасы. 

Әр  адам  Отаны  үшін  жанын  бере  алу  керек
деймізғой,сонымен қоса Отаны үшін өмір сүре алуы да
маңызды  деп  ойлаймын.  Отанды  қорғау  үшін  әскери
адам болу керек емес, тек қана табиғатты қорғаса бұны
өзі Отанды қорғағанмен тең болады деп ойлаймын. 

Негізгі  отан  біздің  анамыз  секілді,оны  туғанан
бастап, жақсы көруге және қорғауға тиіспіз. 

Әр  ұлттан  құралған  біздің  бәріміздің  басымызды
біріктіретін ортақ — Отанымыз! Менің Қазақстаным ең
қымбат, маңызды сүйікті мемлекет. Ол менің Отаным!

----------------------------------------------------------------

САРСЕНОВА ГҮЛНАЗ ТЕМІРБЕКҚЫЗЫ
Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы  «Арықты

ауылы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
8 сынып оқушысы.  Жетекшісі Хажат Лиза

Менің Отаным - Қазақстан
 Отанның  маған  әр  тасы  қымбат.  Дегенмен  әр

адамнын отаны  өзінікі  және  әркім  оны өзінше  жақсы
көреді және де біз өте қонақжай халық болып келеміз,
бұл қонақжайлық тек  үй ішіндегі  қонақ күтумен  ғана
шектелмейді,  ұлттық  мемлекеттің  деңгейге  дейін
жеткен.   Егер  Қазақстанда  тұратын  әрбір  адам
мемлекеттік  тілді  білетін  болса,  біз  біз  қарқынды
дамимыз  деп  ойлаймын.  Отанға  қызмет  ол  жақын,
қымбат адамдарыңа көмектесу. Себебі әр адам ол Отан. 

Қазақстан  күн  сайын  дамып  көркейіп  жатыр.
Осындай елмен әрине мақтанасың. 

Қазақ елі мақтанышқа тұрарлық ел. Отан әр адамда
жалғыз.  Отанға  деген  махаббатта  жалғыз.  Сондықтан
біз  Отанымыз  үшін  болашағымыз  үшін  аянбай
еңбектенуіміз  керек.  Біз  мемлекетіміздің  өткенімен
мақтанып, оның бүгінгі мен келешегі үшін аянбай тер
төгіп, өмірімізді арнауымыз қажет!

Менің  Қазақстаным  ең  қымбат,  маңызды  сүйікті
мемлекет. Ол менің Отаным!

ӘБІЛҚАЙЫР АЯТ
«А.Назарбеков атындағы № 87 ЖОМ» КММ 

6 «б» сынып оқушысы
Жетекшісі:Қыдырбаева Алия Еркинбековна

Тақырыбы: «Табиғат -тал бесігім»

ӘДІЛ  ЕРНҰР
Алматы облысы, Панфилов ауданы

«Головацкий атындағы орта мектеп» КММ
8 сынып оқушысы. Жетекшісі: Мұқашев Ш.Т

Тақырыбы: Қажетсіз заттардан бұйым жасау

НӘБИ ДУЛАТ
Алматы облысы, Панфилов ауданы

«Головацкий атындағы орта мектеп» КММ
8 сынып оқушысы. Жетекшісі: Мұқашев Ш.Т

 8 сынып оқушысы
Тақырыбы: «Ұрпақтар ұмытпайтын-Ұлы жеңіс»
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БЕКСУЛТАН ДИНА ҰЛАНБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы, Панфилов ауданы 

«Сарытөбе орта мектебі» КММ. 8-сынып оқушысы
Жетекшісі: Ерасылова Фарида Куанышевна

Тақырыбы: Таспадан гүл жасау

БАЙҒОЖА ТОТЫ ЕРБОЛҚЫЗЫ
Алматы облысы, Панфилов ауданы 

«Сарытөбе орта мектебі» КММ. 8-сынып оқушысы
Жетекшісі: Ерасылова Фарида Куанышевна

Тақырыбы: Жапсырмалау тәсілі

КЕЛЕСТАЙ АИДА

ӘБІЛХАН БОТАКӨЗ
Қызылорда облысы, Жаңақорған аудандық оқшылар

үйінің «Туристік өлкетану» үйірмесінің оқушысы
Жетекшісі: Әлімбекова Зухра Тоханқызы

«ЕҢСЕСІ БИІК - ҰЛЫ ЖЕҢІС»

 1945 жылы 9 - мамырда екінші дүниежүзілік соғыс
Ұлы Жеңіспен аяқталды. Бұл жеңісті сан миллиондаған
адамдар 4 жыл бойы минуттап,  сағаттап күтті.  Ақыры
олардың үміті мен сенімі ақталды, тілектері орындалды.

Бірақ бұл Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. 
Жеңіс  жолында  Отан  үшін  су  кешіп  талай

миллиондаған  батыл  азаматтар  мерт  болды.  Олардың
бойындағы  отаншылдық  сезімі,  қолына  қару  алып,
сапқа тұрған көптеген ұлт өкілдерінің тізе қосқан бірлігі
мен  ерлігі  Жеңіс  сағатын  жақындата  түсті.  Осы  қан
майданда  қасық  қаны  қалғанша  соғысып,  ерлік  істері
мен Отан үшін күрескен батырларымызға бүгінгі таңда
бас иеміз!

Ат  ауыздығымен  су  ішкен,  ер  етегімен  су  кешкен
сұрапыл соғыста ерлермен бірге қолдарына қару алып,
Отанын  қорғауға  Бауыржан  Момышұлы,  Әлия
Молдағұлова  мен  Мәншүк  Мәметова,  Рақымжан
Қошқарбаев  т.б.  батырларымыз  ерлік  көрсетіп,
қиындықпен қаза тапты. Ұлы Жеңісті біз ұмытпаймыз.

 Жеңіс  күні  -  бұл сан мыңдаған  ұрпақ үшін ортақ
мереке.  Бұл мереке -  бейбітшілік пен қайырымдылық-
тың  мәңгі  жасампаздығы,  Отанын  қорғаған  жауынгер
солдаттар мен офицерлердің айбыны, тылдағы Жеңісті
жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі
өшпейтіндігі дәлелдейтін белгі болып қалмақ. 

Біздің аталарымыз бен әкелеріміздің батырлықтары
мен жанқиярлықтары, олардың өз Отанына деген шексіз
сүйіспеншіліктері  Қазақстанның  бүгінгі  жауынгерлері
үшін  мақтан  тұтарлық  үлгі  ғана  емес,  бұл  бірнеше
ұрпақты байланыстыратын қоғамның рухани дамуы мен
ұлттық қайта өрлеуінің жоғары адамгершілік негізі. 

Жеңіс күні - абыроймыз бен даңқымыздың мерекесі.
Табандылық  пен  ерлік,  Отанға  деген  сүйіспеншілік
қатал  соғыста  Жеңіске  жеткізді.  Сол  бір  сұрапыл
жылдары  Қазақ  халқы  өзінің  Отанына,  жеріне  деген
патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын дәлелдеді. 

Менің  атам  Сейдеметов  Махамбетжан  де  соғысқа
қатысқан.  Атамыз  өз  ерлігімен  көзге  түсіп,  түрлі
ордендермен  марапатталған.  Өзім  көрмесем  де
үлкендерден естіп-білгенім өзінше бір тарих. 

Атам ерте  еңбекке  араласып,  егін егіп,  шөп орған.
Жастайынан еті тірі, пысық әрі еңбекқор болғандықтан
жастарды  игі  істерге  жұмылдырып,  көмек  қолдарын
созған.  Сөйтіп  жүргенде  екінші  дүниежүзілік  соғысы
басталып,  қолына  қару  ұстай  алады-ау  дегеннің
барлығы Отан қорғауға аттанады. Солардың қатарында
менің атам  да  бар.  Осылайша атам соғысқа қатысқан.
Мен өз атамды мақтан тұтамын. 

Сөз  соңында  айтқым  келетіні  –  біз  бейбітшілікті
жақтаушы  елміз,  достықты  жырлаушы,  тыныштықты
сақтаушы  елміз.  Елімізде  және  жер  бетінде  әрдайым
тыныштық пен бейбітшілік болсын!
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НУРАНОВА ЛАУРА
Жамбыл  облысы, Тараз каласы, Акыл ойында  кемістігі

бар  балаларга арналган мектеп-интернаты
7 «Ә» сынып оқушысы

Жетекшісі:Малибекова Шолпан Муратқанқызы
Тақырыбы:Тұзды қамырдан Ұлттық тағам.

ШАМШЕТДИН ЖАҢЫЛСЫН
Атырау облысы, Тасқала елді мекені 

«Т.Амандосов АОМ» КММ. 4 сынып оқушысы
Жетекші: Жұмағалиева Айсұлу Мизамовна

Тақырыбы: Табиғат - тал бесігім

КАМИДОЛЛА ЗЕРЕ АМАНЖАНҚЫЗЫ
Атырау облысы, Тасқала елді мекені 

«Т.Амандосов АОМ» КММ. 1 сынып оқушысы
Жетекші: Жұмағалиева Айсұлу Мизамовна

Тақырыбы: Нұрлы көктем

КУЛНАЗАРОВА ТУЛГОНАЙ
Атырау қаласы. Тасқала селосы 

«Т.Амандосов АОМ» КММ
Жетекші: Нұртазина Зәмзагул Табылдықызы

«Білім  кілті  –  мектепте»  демекші,  мектеп  –  біздің
екінші  үйіміз.  Менің  есімде  алғаш  ұстазымның үнемі
айтып  отыратын  сөздері  қалыпты:  «Тарыдай  болып
кіресің, таудай болып шығасың» деп мектеп жайлы өте
орынды айтылған деп ойлаймын. 

Мектеп  –  бізді  есейіп,  ер  жеткенше  білім  нәрімен
сусындататын  білім  ордасы,  Үлкен  ғалым  –
академиктер,  саясаткерлер,  қаржыгерлер,  табысты
кәсіпкерлер  және  де  тағы  басқа  мамандық  иелерінің
барлығы  мектеп  қабырғасында  білім  алып,  оны  ары
қарай шыңдай білген.

Мен  қаламыздағы  іргелі  оқу  орындарының  бірі  -
Т.Амандосов  атындағы  мектепте  оқитынымды  мақтан
етемін.

Менде  білімімнің  арқасында  биік  шыңдардан
көрінгім келеді.

Мектепте  өткен  әрбір  күнім  шаттыққа  толы  десе,
артық айтпаспын.  Мұғалім -  біздің  екінші  анамыз,  ал
сыныптас достарым өз бауырларым секілді. Адам қанша
жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі
ең  ұмтылмас  сәттер  болып  мектепте  өткізген  уақыт
қалатын  шығар.  Мектеп  қабырғасында  өткен  қайран
уақытты бағаламаппыз.  Мектеп қабырғасында өткізген
әрбір  күн,  әрбір  қырық  минут  балалық  шағымның
балғын уақыты болып қала бермек. 

Мектеп  «үлкен  отбасы,  ұстазымыз  біздің
ақылшымыз,  анамыз,  сыныптастарымыз  жақын
досымыз. Мектеппен қоштасу» балалықпен қоштасу. 

Мектепте  біз  шынайы  дос  табамыз,  білім  алып,
өмірді  үйренеміз.  Мектеп  бізге  тірек  беріп,  жылулық
пен бақыт сыйлайды. Ал ұстаздар болса бізге үйретуден
еш  жалықпас.  Мектепте  өткен  уақыт  адам  өміріндегі
шаттыққа  толы  кездер.  Дәл  осы  кездер  есімізде  ең
жарқын  естеліктер  болып  қалады.  Кейде  бірінші
сыныпта оқитын балаларға қарап, өзімде қайтадан сол
шақтарға  оралғым келеді.  Өз мектебімді шын мәнінде
жақсы көремін.
----------------------------------------------------------------------

АЖИГЕРЕЕВА ГАУҺАР МЫРЗАГЕРЕЙҚЫЗЫ
Атырау қаласы. Тасқала селосы 

«Т.Амандосов АОМ» КММ
Жетекші: Нұртазина Зәмзагул Табылдықызы

Тақырыбы: Табиғат – тал бесігім
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