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ЖУРНАЛИСТІК БАҒЫТ БАСТАУЫ

МУХАММЕДОВА  ДИЛЬНАЗ  СӘБИТҚЫЗЫ
11- сынып оқушысы. "Азат" орта мектебі

 Жетекшісі: Тұрсынова Мақпал Бауыржанқызы
 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы

Мектебімізге  тарих  ғылымдарының  докторы,
профессор,  1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістерің
баяндаушы Шәмек Тілеубаевты қонаққа шақырдық.

Болашақта  журналист,  тележүргізуші  болуды
мақсат етіп жүрген маған, мектебіміздің директоры
бағымды  сынап  көру  мақсатында,  сол  күні  тілші
ретінде, келетін қонақтан сұхбат алуды ұсынды.

Болашақ  мамандығымды  сүйетін  мен,  бұл
шешімге қуана-қуана келістім. Тездетіп үйге барып
ертеңгі  күні  өтетін  бағдарламаның  сценарийін,
әңгімелесу  барысында  қойылатын  сұрақтардың
барлығын өзім құрастырдым. 

Ертесіне  келген  қонақты  қарсы  алып,
бағдарламаны бастадым. Осы тұста біліктілігім мен
іскерлігімді  барынша  пайдалануға  тырыстым.
Сұхбат  ортасында  тарихшы  құнарлы  білімімен
бөлісіп,  оқулықтан  тыс  мәлімдемелерді  айқындап,
өз тәжірибесімен бөлісті. 

Көрермен болып келген, студиядағы оқушылар
пайдалы  ақпараттардың,  тың  деректердің   куәсі
болды. Өзара қызықты да құнды пікірталастар орын
алды.  Бағдарлама  барысында  өзімді  құдды  бір
журналист  секілді  сезіндім.  Бала  кезден  бері
армандап  келе  жатқан  бар  ойым  жүзеге  асқандай
болды.  Ерік  берген  қиялымның  алғашқы
қадамдарының көрінісіндей күй кештім. 

Бағдарлама пайдалы да қызықты аяқталған соң,
бұл  ерекше  естен  кетпес  қуанышты  сәтті  қағаз
бетіне түсіріп алуды ұйғардым.

СОВЕТХАН АЯНА СЕРІКҚЫЗЫ
Өскемен қаласы «А.Байтұрсынов атындағы 

№ 20 ОМ» КММ. 1 сынып оқушысы
Жетекшісі: Сапаргалиева Нургуль Кадырхановна

Отбасы  —  сыйластық,  жарастық  орнаған  орта,
кішкентай  Отан.  Отбасында  адам  бойындағы  асыл
қасиеттер жарқырай көрініп, қалыптасады. Отанға деген
ыстық  сезім  –  жақындарына,  туған-туысқандарына
деген  сүйіспеншіліктен  басталады.  Сол  себепті  де  біз
отбасын  Отанның  кішкентай  бір  бөлшегі  ретінде
қарастырамыз.  «Өз  үйім  өлең  төсегім»  деген  қазақ
даналығында айтылғандай өз отбасың, өз үйің әрқашан
жылу тартып, жанға жақын болады. Сол себепті де әр
адам  өз  отбасын  сыйлап,  құрметтей  білуі  шарт.
Отанның бір бөлшегі – отбасыңа ештеңе де жетпейді!
Соны мәңгі есте сақтап, ұмытпаған жөн!

НҰРТӨЛЕУ АЙЗАДА  8  сынып оқушысы 
Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы
Қ. И. Сәтбаев атындағы орта мектеп - гимназиясы 
Тақырыбы: «Табиғат-тал бесігім»
Жетекшісі:Қосмилианова Анар Тлеукеновна 

КЕНЖЕБАЕВ ЕРАЛЫ 6 сынып оқушысы 
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы 
«№ 4 Қандыағаш қалалық ЖББОМ» КММ 
Тақырыбы: «Тәуелсіздік-тұғырым» 
Жетекшісі: Кенжебаева Рузия

 ---1 --

Қаңтар айы 2022 ж | № 01 (263) 



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – Қаңтар айы 2022 ж | № 01 (263)    

АЙБЕКҚЫЗЫ АЙЫМ 
3 «а» сынып оқушысы. Өскемен қаласы
«А.Байтұрсынов атындағы № 20 ОМ» КММ 
Тақырыбы: Эссе «Адал дос»
Жетекшісі: Сапаргалиева Нургуль Кадырхановна

Дос адам жанының айнасы тәрізді. Себебі адам өзі
қандай болса, дәл сондай жанына жақын жанды іздейді.
Ойы,  арман-тілегі,  мақсат,  ең  бастысы  өмірдегі
құндылығы бір  адамдардың  шынайы дос  болып,  өмір
бойы араларынан қыл өтпейді.

Достық  адамдардың  бір-біріне  адал,  қалтқысыз
сеніп,  бір  мүдделі,  ортақ  көзқараста  болатын  қасиеті.
Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани
жақындықтың белгісі. 

Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін
түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен
қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. 

Барлығымыз  арамызға  достықтың  дәнін  егіп,  ол
ағашымызға  қарап  суландырып  тұрсақ  арадан  қанша
уақыт  өтседе  ол  ағашымыз  жайқалып,  жапырақтары
қаулап өседі.  Өмір болған соң бірде мұңайамыз, бірде
қуанамыз. Кейде көңілің жабырқап достарыңды аңсаған
шағыңда сол ағаштың саясына барып, көлеңкесіне бір
демалып  қайтсаң,  мауқың  басылып,  өзіңе  бір  үлкен
тірек  тапқандай  болып  қайтасың.  Сондықтан
барлығымыз  арамызға  достықтың  дәнін  егіп
шырмауықша шырмалып өсірейік.

* * * * *
СҰЛТАНҒАЗЫ АСЫЛЗАДА 8«Б» сынып оқушы 
Түркістан облысы,  Мақтаарал ауданы 
«№35 Болашақ ЖОМ» КММ 
Тақырыбы: Эссе «Тәуелсіздік – тірегім!»
Жетекшісі: Балтабаева Гульжамал Рахмановна 

Қазақстан – тәуелсіз мемлекет! 
Қазақстан  –  бұл  бай  тарихпен,  көне  мәдениетпен

және ерекше табиғатпен ерекшеленетін ұлы мемлекет.
Қанша  еңбек,  тер,  қан,  қуаныш  және  бейнет  өткен
ұрпақтар  үлесіне  тиді.  Тәуелсіздік  –  бұл  бүгінгі  өмір
ғана  емес,  сонымен  қатар,  ертеңгі  өміріміз  –
Қазақстанның  болашағы,  оның  мүмкіндіктері  мен
мақсаттары болып табылады. 

Тәуелсіз болу өз тағдырына жауап беру деген сөз. 
Әр  Қазақстанның  азаматы  айрықша  күнін  есте

сақтады  және  онымен  мақтанды.  1991  жылы  
16  желтоқсанда  Қазақстан  Республикасының  саяси
тәуелсіздігі  туралы  Конституциялық  заң  қабылданды.
Осы жылы біздің тәуелсіздігімізге 30 жыл толып отыр.

Бұл  еңбекқорлықтың,  халықтардың  достығының
нәтижесі. 

Қазіргі  Қазақстан  –  егемен,  демократиялық,
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет. 

Әрине бізге әлі көп ұмтылыс қажет. 
Бірақ,  барлық  жетістіктер  алда.  Біз  жас  ұрпақ,

Қазақстан  тәуелсіздігінің  тірегіміз  және  оның
болашағына сенімдіміз. 

Біз  -  осындай  ғажап,  дархан  елде  өмір  сүріп
жатқанымызды мақтан етеміз.

ГЕНДЖЕБАЙ АЙНАМКӨЗ АМАНЖОЛҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылы   
"№ 11 Теңге"бөбекжайы. Балдаурен ересек тобының

тәрбиешісі Орунбекова Амангуль Тавирбайевна
* * * * *

КЕНЕСБАЕВА ДАНА 6 «в» класс оқушысы 
Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы 

«№4 Қандыағаш қалалық ЖББОМ» КММ 
Тақырыбы: «Табиғат аясында»
Жетекшісі: Жумабаева Динара

* * * * *

НУРУШЕВ ӘБІЛМАНСУР 3 «б» класс оқушысы 
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы 

«№4 Қандыағаш қалалық ЖББОМ» КММ 
Тақырыбы: «Мезгіл»  Жетекшісі: Казиева Гульшат

 ---2 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – Қаңтар айы 2022 ж | № 01 (263)    

ЖОЛДАСБАЕВА  ЖАННА 9 «в» класс оқушысы 
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы 

«№4 Қандыағаш қалалық ЖББОМ» КММ 
Тақырыбы: «Тәуелсіздәк-тұғырым»

Жетекшісі: Альниязова Индира
* * * * *

ШАМШИН АРОН 7 «а» класс оқушысы 
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы 

«№4 Қандыағаш қалалық ЖББОМ» КММ 
Тақырыбы: «Табиғат-тал бесігім»

Жетекшісі: Толекова Лаура
* * * * *

ЖАҚСЫЛЫҚ НҰРДАУЛЕТ  5 «а» класс оқушысы
Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы 

«№4 Қандыағаш қалалық ЖББОМ» КММ
Тақырыбы: Ұстаздар мерекесіне сый!

Жетекшісі: Тектигулова Лариса

КАМИЛ АЙЗЕРЕ
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,Теңге ауылы

«№11 «Теңге» бөбекжайы» 
№10 «Балдәурен»  ересек тобы бүлдіршіні.   

Жетекшісі. Шамурадова Мадина  Алпамысовна
* * * * *

РАХМЕТУЛЛА  ХАНИФА
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Теңге ауылы

«№11 «Теңге» бөбекжайы» 
№10 «Балдәурен»  ересек тобы бүлдіршіні   
Жетекшісі. Менкеева Анар Кудагелдыевна

* * * * *

БАЗАРБАЙ АЯЖАН
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы,Теңге ауылы

«№11 «Теңге» бөбекжайы» 
№11 «Ертөстік» МАД тобы бүлдіршіні
Жетекшісі: Эрекова Алия Аширбайевна
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НАУРЫЗБАЙ МУСЛИМ
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылы

«№11 «Теңге» бөбекжайы» 
№10 «Балдәурен»  ересек тобы

Жетекшісі. Коркенбаева Клара Бердимурадовна
* * * * *

УӘКІЛ ЯСМИНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылы

«№11 «Теңге» бөбекжайы»  
№10 «Балдәурен»  ересек тобы бүлдіршіні   

Жетекшісі. Разова Камшат Торебековна
* * * * *

БЕКБАЙ НАФИСА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы Теңге ауылы

«№11 «Теңге» бөбекжайы» 
№11 «Ертөстік» МАД тобы бүлдіршіні  

Жетекшісі. Насырова Анар Абдырасулаевна

ТҰРАҚБАЙ КӘУСАР
Маңғыстау облысы,  Жаңаөзен қаласы

«№11 «Теңге бөбекжайы»   Тақырыбы: Туған өлкем
Жетекшісі. Успанова Қарлыгаш Джусуповна 

* * * * *

ЗҰЛПҰХАРОВА ҮМІТ
Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласы, Е.Көшірбаев
атындагы № 279 орта мектебі. 5 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Серикова  Динара 
Тақырыбы: Қоңыр күз. Ғажайып табиғат       

* * * * *

ТЫНАЛЙ ФАТИМА УЛАН КЫЗЫ 
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы

гимназя мектебі. 2 б сынып оқушысы
Жетекшісі Рахмбаева Гулназ.  Тәуелсіздікке 30 жыл

* * * * *

ТАҢАТ АЛТЫНАЙ МҰРАТҚЫЗЫ
Жамбыл облысы.Тұрар Рысқұлов ауданы. Көгершін
ауылы. Ақтоған шағын орталықты орта мектеп

Жетекшісі:Жамбаева Шынарай 
Тақырыбы: Жыр алыбы-Жамбыл
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ТАВИРБАЙ АҚНИЕТ ҚАЙЫРБАЙ ҚЫЗЫ 
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы.Теңге ауылы 

№ 17орта  мектебі.3 Д сынып оқушысы 
Жетекшісі:Алымбетова Акнур Максадовна

Мен бұл қолөнерді жасау үшін маған түрлі түсті фетр
матасы, ыстық желім, кейіпкерлердің пішіні, жіп қажет

болды. Мен Көркем әдебиет кітабын жасадым. Ішіне
Бауырсақ Шалқан, Үш торай ертегілерін кірістірдім.

ҰСТАЗ – ҰЛЫ ТҰЛҒА

АМАНЖОЛ АРНАШ
Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы

Сосна орта мектебі. 4 сынып оқушысы
Жетекшісі: Жусупова Эльмира Айтмағамбетқызы

Ұстаз  –  құрметті  сөз.  Ол  адамдардың  өмірге
көзқарасын,  бір  –  біріне  деген  сый,  құрмет  сезімін
қалыптастыратын,  білім  мен  тәрбиенің  нұрын  төгетін
адам.  Ұлағатты  ұстаздан  тәрбие  алған  адам  жақсы
қоғамдық қайраткер, ұлы тұлға болып өседі, өмірін дұрыс
бағытқа бейімдеп көркейтеді. 

Ұстазы  жақсының  ұстамы  жақсы  деген  сөзі  де
орынды айтылған. Баланың бойындағы шынайы білім,
біліктілік  дағдылары,  мінез-қалпы,  шарапаттылығы
жақсы ұстаздан қалған әдет болса керек. 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» - деген
Абай сөзін өмір қағидасы еткен ұстаз әрдайым құрметті.
Ол  өзінің  бойындағы  бар  аталық  мейірімін,  білімін
тәжірибесін  алдындағы  шәкірттеріне  беріп.  Олардың
рухани  дүниесін  байытады,  өмірге  неғұрлым адаспай,
дұрыс  жолмен  жүруге  дайындайды.  Халықтың
«Ұстазыңды атаңнан да әзіз тұт» дейтінде сондықтан.

Шәкірт  ұстаздан  дәріс  қана  емес,  өмірлік  ұлағат,
тәрбие алады. Мәселен Абылай хан өзін Төле бидің, осы
замандағы  көптеген  дарын  иелері  өздерін  Абайдың
шәкірттері деп есептеген. Шәкірттің өмір сүрудің мәнін
ұғындырып,  оның  қыр  сырын  ашқан,  адамдардың
дүниелік  түсінігін  тереңдеткен.  Ұстазға  деген  сый
құрметі де айрықша болса керек.

Ұстаз  бен  шәкірт  арасындағы  сондай  өзара
қамқорлық,  сыйластық  сезңмң  олардың  бірлесіп
атқаратын  білім  мен  біліктілікті  шыңдай  әрекетіне
жағымды ықпал етері анық.

* * * * *
МЕН ЕЛІМНІҢ ПАТРИОТЫМЫН!

БАЙБОСЫНОВА АЛУА
Қостанай облысы, Меңдіқара ауданы

Сосна орта мектебі. 4 сынып оқушысы
Жетекшісі: Жусупова Эльмира Айтмағамбетқызы

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. 

Адам баласына туған жер, ел, атамекен, Отан деген
ұғымдар жүрегіне жакын ұғымдар.

Мен үшін Қазақстанның жерлері,  суық аяздары да,
терең сулары да  қымбат. Елім, жерім, тілім деген әрбір
қазақты патриот дейміз. Патриоттық ұғымды еліне, туған
жеріне  деген  ғана  сүйіспеншілікпен  ғана  шектеліп
қоймайды, ол қазақ халқына тән барлық құндылықтарды
құрметтеу болып табылады. Сол секілді мен де өзімді
патриотмын деп толық айта аламын.

Отан  –  отбасынан  басталады  демекші  мен  мектеп
табалдырығынан  аттағаннан  бастап  өз  елімнің  сан  –
қырлы жақтарымен танысып, өз Отаныма сүйсініп өсіп
келемін.  Қазіргі  уақытта  патриоттық  деген  менінше
бірінші орында елге, сосын тілге құрметтен басталады. 
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СӘРСЕНБАЙҚЫЗЫ АНЕЛЬ
Атырау облысы Қызылқоға ауданы № 75 бастауыш

мектебі. Шағын ортылық тәрбиеленушісі
Жетекші: Нуржанова Гульнур Жетписбаевна

* * * * *

ЖАЛҒАС АСЫЛЫМ
Атырау облысы Қызылқоға ауданы № 75 бастауыш

мектебі. Шағын ортылық тәрбиеленушісі
Жетекші: Нуржанова Гульнур Жетписбаевна

* * * * *

БАУЫРЖАН АЗИЗ МЕЙРАМБЕКҰЛЫ
Атырау облысы Қызылқоға ауданы № 75 бастауыш

мектебі. Шағын ортылық тәрбиеленушісі
Жетекші: Нуржанова Гульнур Жетписбаевна

* * * * *

ҚАЛДЫБАЙ БЕКАСЫЛ БЕКБОЛАТҰЛЫ
Атырау облысы Қызылқоға ауданы № 75 бастауыш

мектебі. Шағын ортылық тәрбиеленушісі
Жетекші: Нуржанова Гульнур Жетписбаевна

       
ӘБІКЕН ӘЛИЖАН АЗАМАТҰЛЫ

Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы «№19 мектеп –
лицейі» КММ  3 «А» сынып оқушысы

Жетекшісі Омар Жайнаш Сейтжақызы
* * * * *

МҰХИТ МӨЛДІР ЕРДЕНҚЫЗЫ
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы «№19 мектеп –

лицейі» КММ  3 «А» сынып оқушысы
Жетекшісі Омар Жайнаш Сейтжақызы

Қажетті заттар:  Жапырақ, Гүл үлкен және кіші, Жасыл
түсті  фатин,  Моншақ,  Жуан  және  жіңішке  таяқтар,
Алуан  түсті  трубочкалар,  Әр  түрлі  жеміс  жидекпен
шишкалар, Ыстық желім.
Жасалуы:  Ең  бірінші,  заттарымызды  қиып  дайындап
аламыз. Қабырғасын істеу үшін ыстық желіммен алуан
түрлі  трубочкаларымызды  бір-біріне  желімдеп  алып
қосамыз,  одан  кейін  таяқтарымызды  да  дәл  солай
желімдеп  аламыз.  Үйдің  қабырғаларын  қосып  жан-
жағына  дуалдарын  жасап  барін  жинаймыз.  Жинап
болғасын әдемілеп жапырақ және гүлдермен сәндейміз.
Сонымен жұмысымызды аяқтаймыз.
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БАЛ ДӘУРЕН БАЛА КЕЗДЕРІМ

Мухаммедова Дильназ Сәбитқызы
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы 

Азат орта мектебінің 11 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі:Тұрсынова Мақпал Бауыржанқызы

Балалық шақ дегенде көз  алдымызға не елестейді?
Әрине сөзбен жеткізіп, көзбен көрсете алмайтын, уайым
мен қайғының не екенін білмейтін, түн батқанға дейін
далада  ойнап,серуен  салып,еш  алаңсыз  жүрген  тәтті
кездер елестейді. 

Үйдегі  көрпе-төсектен  үйшік  жасаған  кез,  көшеде
бөтен үйдің ағашынан піспеген өрік,алма, дәмі қышқыл
болса да шиелерді алып қашқан кез. Қонақ келетін сәтте
қатты  қуанатын  едік,  өйткені  дастарханға  неше  түрлі
тәттілер  қойылатын.  Ал,  біз  болсақ  оларды  алып
анамыздан қашып, тығылып, біраз уақытқа дейін үйге
кіруге  қорқып жүретінбіз.  Бірінші,  екінші сыныптарда
үй  тапсырмасын  анамызбен  бірге  орындаған  кезде,
үнемі  жылайтынбыз.  Дым  білмегендіктен  емес,
анамыздан қорыққан соң, әрине.

Барлық балалар ойнайтын ойын - Дүкен ойыны. Сол
кездері  жапырақты  ақша  ретінде  пайдаланғанымыз
есімде.  Жазды  күндері  аптап  ыстықта  ойнаған  су
шашпақ  кімнің  есінде.  Бұл  ойында  бөтелкеге  су
толтырып  алып,  оның  қақпағын  тесіп,  қарсыласқа  су
шашу  мақсат  болатын.  Өте  күлкілі  әрі  қызықты
сәттердің бірі еді. 

Ал қазір сол уақыттар өз  орнында қалды. Есейдік,
өстік, күн сайын сан түрлі сындар арта түсуде.

Қазіргі сәтімізді бағалай білейік!
* * * * *

РОЛЬ СТАТИСТИКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

ЕРБУЛАТУЛЫ ЖАНТИЛЕК
Мангистауский область, город Актау

Областная специализированная школа-интернат
для одаренных детей с углубленным изучением 

различных предметов «Дарын» 9 и класс 

Люди,  часто  не  задумываясь  и  не  осознавая,
постоянно используют элементы статистики не только в
трудовых процессах, но и в повседневном быту. 

Работая  и  отдыхая,  делая  покупки,  знакомясь  
с другими людьми, принимая какие-то решения, человек
пользуется  определённой системой имеющихся  у  него
сведений,  сложившихся  вкусов  и  привычек,  фактов,
систематизирует,  сопоставляет эти факты, анализирует
их, делает выводы и принимает определённые решения,
предпринимает конкретные действия.

Таким  образом,  в  каждом  человеке  заложены
элементы статистического мышления, представляющего
собой способности к анализу и синтезу информации об
окружающем нас мире.

Таблицы  и  диаграммы  широко  используются  в
справочной  литературе,  в  средствах  массовой
информации.  Государственные  и  коммерческие
структуры регулярно собирают обширные сведения об
обществе и окружающей среде. 

Эти данные публикуют в виде таблиц и диаграмм.
Статистические представления являются важнейшей

составляющей интеллектуального багажа современного
человека.  Они нужны в повседневной жизни, так как в
нашу жизнь властно вошли  выборы  и  референдумы,
банковские  кредиты  и   страховые полисы, таблицы
занятости   и   диаграммы   социологических  опросов,
нужны  и  для  продолжения  образования  в  таких
областях, как социология, экономика, право, медицина,
демография  и  других.

 Общество  всё  глубже  начинает  изучать  себя  
 и  стремится  сделать  прогнозы  о  самом  себе  и
 о явлениях природы, которые требуют представлений
 о  вероятности.  Каждый  человек  должен  хорошо
ориентироваться  в  потоке  информации.  Мы  должны
научиться  жить  в  вероятной  ситуации.  
Значит,  извлекать,  анализировать  и  обрабатывать
информацию,  принимать  обоснованные  решения  в
разнообразных ситуациях со случайными исходами.

Статистика (от латинского status) –наука изучающая,
обрабатывающая  и  анализирующая   количественные
данные о  самых разнообразных массовых явлениях  в
жизни.  Термин  "статистика"  появился  в  середине  18
века.  Означал  "государствоведение".   Получил
распространение  в  монастырях.  Постепенно  приобрел
собирательное значение.

Виды  статистики:  финансовая,   биологическая,
экономическая,    медицинская,   налоговая,
метеорологическая,  демографическая. Математическая
статистика  –  раздел  математики,  изучающий
математические  методы  обработки  и  использования
статистических  данных  для  научных  и  практических
выводов.  Основными   статистическими
характеристиками   являются  среднее арифметическое,
мода,  размах,  медиана.

Средним арифметическим ряда чисел  называется
частное от  деления суммы этих чисел на их количество.

Модой обычно  называется  число  ряда,  которое
встречается  в  этом  ряду наиболее   часто.  Мода  -  это
величина  признака  (варианта),  наиболее  часто
повторяющаяся в изучаемой совокупности.

Размах – это разность наибольшего и наименьшего
значений ряда данных.

Медианой  ряда,  состоящего  из  нечетного
количества  чисел,  называется  число  данного  ряда,
которое  окажется  посередине,  если  этот  ряд
упорядочить.

Современную  науку  невозможно  представить  без
применения  графиков.  Они  стали  средством  научного
обобщения.

Выразительность,  доходчивость,  лаконичность,
универсальность,  обозримость  графических
изображений  сделали  их  незаменимыми  в
исследовательской  работе  и  в  международных
сравнениях и сопоставлениях социально-экономических
явлений.

Математика прочно  вошла  в  нашу  повседневную
жизнь,  и   мы  уже   не   замечаем,   что  живём по её
законам. В  этом  учебном  году  мы  начали  изучение
статистических   характеристик   и   их   наглядное
представление.
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ОРАЛҒАНҚЫЗЫ ЖАЙДАР  
Алматы  облысы, Көксу ауданы   «М. Құрманов 
атындағы № 2 ОМ» КММ. 5  сынып оқушысы

Тақырыбы: «Менің қозыларым»  кесте
Жетекшісі: Абдрасилова Толкын Болатовна

СЕРІКҚЫЗЫ НАЗ
Алматы  облысы, Көксу ауданы   «М. Құрманов 
атындағы № 2 ОМ» КММ. 5  сынып оқушысы

Тақырыбы: «Менің қозыларым»  кесте
Жетекшісі: Абдрасилова Толкын Болатовна

КУЛТАЕВА БАЯН
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Доненбаева Назым

БУЕРАКОВ МАТВЕЙ
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Тулебаева Женескуль Аксаевна

МАВЛЕДОВА ЙЛАЙДА
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Тулебаева Женескуль Аксаевна

ИЗОТОВ АХМАД
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Тулебаева Женескуль Аксаевна

ЧАЛКИНА АЛИНА
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Тулебаева Женескуль Аксаевна

ЯСИНОВА АРНИСА-СЫРАТ
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Тулебаева Женескуль Аксаевна

 ---8 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – Қаңтар айы 2022 ж | № 01 (263)    

УШКАНОВ МАКАР
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Тулебаева Женескуль Аксаевна

ТАИРОВ ЭМИРХАН
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы. «Алға орта

мектебі МДШО» КММ.  1 сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Тулебаева Женескуль Аксаевна

* * * * *
CӘНДІК ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР

АМАНГЕЛДІ АЙЗАДА БАҒДАТҚЫЗЫ
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы 

№ 19 мектеп-лицейі КММ. 3 А сыныбы
Жетекшісі Омар Жайнаш Сейтжақызы

Әртүрлі бұйымдарды пайдаланып икебано жасадым.

Қажетті заттар: Сым (жез, мыс, алюминй), Нипсер 
(щипцы), ганутель (ине шаншу) Қалың сымдар, Сым 
кескіш, Ұшы бар капронды қысқыш, Дөңгелек мұрын 
қысқыш, Әр түрлі көлемде моншақтар, тиындар, Ұсақ 
бисер моншақтар, Капрон жіп,  Пластмасса кіші 
горшок (ішіне гипс)

Жұмыс  барысы:  Өнімнің  негізі  үшін  қалың  сым
қолданылады, өйткені ол пішінін сақтайды. 
Ал  сымнан  жасалған  зергерлік  бұйымдар  жіңішке
сыммен  өрілген.  Сонымен  бірге  әртүрлі  тастар,
моншақтар, бөренелер, тиындар қосуға болады. Сымға
бисерді  ине  шаншу  әдісімен  қалағанымызша  тіземіз.
Алдымен  эскиз  салынады,   содан  кейін  жеке
элементтерге,  өрнектерге  бөлшектейді.  Қалың сыммен
ағаштың  діңгегін  қалыңдата  отырып,  жіңішке  мыс
сыммен  бірнеше  қабат  айналдыра  бұтақ  сымдарын
жалғаймыз.  Оған  17-20  дана  сары  түсті  бисер
моншақтарын көрнекілеп сақина өреміз. Сымның ұшын
қысу үшін  дөңгелек  мұрын  қысқыш  қолданып,  ұшын
ацналдыра қысып, спиральды абайлап ораймыз. Үлгінің
диаметрі  бұрылыстардың  санына  байланысты.
Саусақтарды  бүге  отырып,  арақашықтығын  сақтап,
бірдей  көлемді  сақинамен  ұштарына  тиын  салып
безендіреміз. Діңгегін капрон жіппен орап әсемдейміз.
Олардан  пайда   болған  спиральдан  сымды  шүмекті
дөңгелек  мұрын  қысқышпен  қысып,  түйреуіш  сияқты
сымның  бос   ұшымен  сақина  жасаймыз.  Артық
материалды  нипсермен  тегістейміз.  Горшокқа  гипс
төсеп,  үстіне  дайын  бұйымды  (ағашымызды)
орналастырып,  айналасына түрлі-түсті бисер моншақты
шашып, қатырып қоямыз. Бұл қолдан шыққан зергерлік
бұйымды –  «Ақша шақыратын ағаш»,  -  деп  те  атауға
болады. 

* * * * *

ЕРЖАНҚЫЗЫ НҰРАЙЫМ
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы 

№ 19 мектеп-лицейі КММ. 3 А сыныбы
Жетекшісі Омар Жайнаш Сейтжақызы

КАНИ КӘУСӘР ЖАСҰЛАНҚЫЗЫ
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы 

№ 19 мектеп-лицейі КММ. 3 А сыныбы
Жетекшісі Омар Жайнаш Сейтжақызы
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МЕН ЕЛІМНІҢ ПАТРИОТЫМЫН

КӨБЕЙСІНОВА МЕДИНА
4 класс оқушысы

Ақтөбе қаласы  «№ 37 орта мектебі» КММ   
Жетекшісі: Каратаева Гулнар Амантаевна

            
Тәуелсіздік – еліміздің баға жетпес байлығы. 
Ата-бабамыз  осы  тәуелсіздігімізді  қаншама  уақыттан
бері  аңсаған.  Қазақстан  тәуелсіздігіне  30  жыл  толды.
Осы  уақыт  аралығында  Қазақстан  әлемге  әйгілі
танымал болды. Елордасы Нұрсұлтан қаласы бой түзеді.
Астананы әлем жұрты таныды. 
Біз  өскелең  жастар  тәуелсіз  Қазақстанның
болашағымыз. Мен елімді мақтан етемін. Осындай жас
мемлекетте  туылғаныма  қуанамын.  Еліміздің  одан  әрі
көркеюіне  өз  үлесімді  қосамын.  Отанымды  қорғауға,
сүюге әрқашан дайынмын. 

* * * * *

ҚАЙДАҒҰЛОВА АРУЖАН
4 класс оқушысы

Ақтөбе қаласы  «№ 37 орта мектебі» КММ   
Жетекшісі: Каратаева Гулнар Амантаевна

 Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 30 жыл. Отыз
жыл  ішінде  Қазақстан  етек-жеңін  жиып,  шекарасын
бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан
келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 
1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін алған еліміздің
өз  президенті,  ұлты  мен  ұлысы,  салты  мен  дәстүрі,
мәдениеті мен экономикасы болды.
Мен  өз  елімнің  тарихын,  ұлтын,  тілін  құрметтеймін.
Еліміз әлемге танымал мемлекет болды. Осындай бейбіт
елде тұрғаныма қуанамын және мақтанамын. 
Мен  болашақта  елімнің  дамуына  қызмет  етуге  өз
үлесімді қосамын.

* * * * *
ҰСТАЗ – ҰЛЫ ТҰЛҒА

АМАНБАЕВА АЯЖАН
4 класс оқушысы

Ақтөбе қаласы  «№ 37 орта мектебі» КММ   
Жетекшісі: Каратаева Гулнар Амантаевна

Ұстаз  –  ұлы  есім.  Ұстаз  дана  адам,  ол  барлық
оқушыларға пана бола білген кісі. 
Ұстаздың сабырлылығына, даналығына барлық адамзат
бас иеді деп ойлаймын. Кез-келген адам ең алғаш осы
өмірге алып келген анасына алғыс айтса, екінші кезекте
өзіне  білім  берген  ұстаздарына  алғысы  шексіз  болуы
тиіс.  Ұстаздың  жүзі  жылы,  көңілі  жұмсақ  келеді.  Әр
оқушысын өз  баласындай көріп  тәрбиелеген  ұстаздың
жұмысы әрдайым жоғары бағаланады. 
Менің  ойымша  кез  келген  адам  ұстаз  бола  алмайды.
Себебі, ұстаздық өнер – тағылымы терең өнер. 
Ал өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді. Шын
ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен
еңбекке  ұштастырылуы   шарт.  Ұстаздардың  ерен
еңбегіне басымды иіп, құрметтеймін. 

АМАНГЕЛДИЕВА ДАНА
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы "Манашы жалпы 

білім беретін мектеп"КММ. 3 сынып оқушысы 
Жетекшісі:Каржаубаева Айнур Куралбаевна

ЕРБОЛҚЫЗЫ КӘУСАР
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы "Манашы жалпы 

білім беретін мектеп"КММ. 3 сынып оқушысы 
Жетекшісі:Каржаубаева Айнур Куралбаевна

ӨМІРБЕК БАҚДАУЛЕТ АЗАМАТҰЛЫ 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы "Манашы жалпы 

білім беретін мектеп"КММ. 4 сынып оқушысы 
Жетекшісі:Каржаубаева Айнур Куралбаевна

БЕЙСЕНБЕК АЛИ
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Алға ауылы

Алға орта мектебінің 0"а"сынып оқушысы
жетекшісі: Керимбаева Айнур
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СЕРІКБАЙ ТОҒЖАН  
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Алға ауылы

Алға орта мектебінің 0"а"сынып оқушысы
жетекшісі: Керимбаева Айнур

* * * * *

-

НҰРЛАН АЯУЛЫМ 
Алматы  облысы,  Қарасай ауданы  «А.Байжанов

атындағы ОМ» КММ. 5 сынып оқушысы
Тақырыбы: «Күз келбеті»  

Жетекшісі: Джуркабаева Кулюмхан Султановна
* * * * *

ОМАРХАН ЖАНАЙЫМ
Алматы  облысы,  Қарасай ауданы «А.Байжанов 

атындағы ОМ» КММ. 6 сынып оқушысы
Тақырыбы: Тәуелсіздік-тірегім  

Жетекшісі: Джуркабаева Кулюмхан Султановна

ДУМАНҚЫЗЫ СЕЗІМ
        ШҚО, Тарбағатай ауданы, Жаңаауыл ауылы 

Қабден Ақынов атындағы орта мектеп.  
3 сынып окушысы  Жетекшісі: Газизова Сара

* * * * * 

ЖАМБЫЛ АТАҒА АРНАУЛАР

ҚЫДЫР АЙЗАТ ЕСБОЛҰЛЫ
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, 

Еңбекші мектеп-балабақшасы. 9-класс оқушысы
Жетекшісі: қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі: Койшыгулова Венера Ерболовна

Қазақ атын шығарам деп қазақтанған,
Талай рет ұлтшыл деп азаптаған.
Мына Жамбыл атамыздың құрметіне,
Тағыда жылдар толды аз ақ қалған.

Жазу жазып, түсінді әрбір тілді,
Ақындардың талайын тағы білді.
Бұл бір талант ақынның орынында,
Қайбір қазақ жазар еді мың бір үнді.

Әрбір сөзді үндестіріп, өлең жазған,
Жүз жыл жасап, білімді іздеп қазған.
Осы білім әрқашан атамызды,
Мәңгі көкке жетеледі қайран қалам.

Қазағымды қорғағанда,қолдағанда,
Талай рет хат жазып жолдағанда.
Рухы жігер, намысы ер Жамбыл атам,
Сақталасыз сіз дәйім жадымызда!

* * * * *
БАҚТЫКЕЛДІ ДИАС АРОНҰЛЫ

Ақтөбе облысы, Темір ауданы, 
Еңбекші мектеп-балабақшасы. 9-класс оқушысы

Жетекшісі: қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі: Койшыгулова Венера Ерболовна

Жамбыл ата, кім едіңіз сол кездері?
Білеміз, оқығанбыз біз  сіз жайлы.
Сіз жазған, сонау жырлар бізге жеткен,
Жырларыңыз, өлеңіңіз айтқан жайды.

Жамбыл ата, кім едіңіз сол кездері?
Боп едіңіз қазақтың нағыз ері,
Ісіңіз үлгі болар барша жұртқа,
Орыстың бірақ болдыңыз кейде езі

 ---11 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – Қаңтар айы 2022 ж | № 01 (263)    

Халықтың мұңын-жайын түсіндіңіз
Халықтың күйін дағы  түсіндіңіз.

Осынау азаптарды бастан кешкен
Барша қазақ құрметтейді мәңгі сізді!
Ұрпағымыз біз келешек қазақтың,
Ұрпағымыз сіздей текті ғажаптың.
Бізде ұрпақ болайықшы тек адал,
Өз ұлтына антын берген әр ақтық.

* * * * *
ЖӘЛІМБЕТОВА ТОЛҚЫН 

ЖАҚСЫБЕРГЕНҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, 

Еңбекші мектеп-балабақшасы. 9-класс оқушысы
Жетекшісі: қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі: Койшыгулова Венера Ерболовна

Өлең, өнердің үздігі, жыр жұлдызы,
Жамбылдай дара туған ел құндызы.
Жүз жасаған бәйтерек деп есте қалған,
Жырлары  теңіздегі маржан сынды.

Жыр жұлдызы  атанған Жамбыл ата,
Өнерпаздық өмірі болған бата.
Болмысы бөлек, еңбегі ерен, дара тұлға,
Жыр дария – нұрлы әлем болған баба.

Дүниеге екі туып келген адам,
Жамбылдай жыр жырламас бірде бір жан.
Өлең менен өнердің  дариясын
Құпиясын аша білген Жамбыл бабам.

* * * * *

ҰСТАЗ – ҰЛЫ ТҰЛҒА

БИСЕМБАЕВА КӘУСАР НҰРАЛЫҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, 

Еңбекші мектеп-балабақшасы. 6-класс оқушысы
Жетекшісі: қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі: Койшыгулова Венера Ерболовна

Адам  дүниеге  шыр етіп  келгеннен  бастап,  ананың
аялы  алақанын  сезеді.  Анасы   ешқашан  өз  баласына
жаманшылық  ойламаған.  Бала  өсіп,  жетіліп  мектепке
келгенше тек өз анасын көріп өседі. 

Ал, мектеп табалдырығын аттаған соң оның екінші
анасы пайда болады. Яғни екінші ана ол – Ұстаз.

Ұстаз алдына келген ақ парақ секілді кішкентай ғана
балапанға әріпті танытып, қалам ұстатып, маңдай терін
төгіп,  сол  оқушы  жақсы  оқып,  елдің  азаматы  мен
азаматшасы  болсын  деген  ниет  тілекпен  еңбек  ететін
екінші қамқоршың. 

Баланың  барлық  жетістігі  үшін  қуанып,  оқушыға
әрдайым жігер беріп отыратын адам ол – Ұстаз. 

Ұстаз  тек  қана  білім  нәрімен  сусындатып  қана
қоймай тәрбиеге де үлкен мән берген. Иә, ұстазға деген
құрмет пен мақтау ешқашан артықтық етпейді. 

Ұстаз болу шынымен жүректің батырлығы. Өйткені
әр  баланың  тілін  таба  отырып,  барлық  балаға  бірдей
көңіл аудара білу де ғажап қасиет.  

Әрдайым, ұстазға деген құрметімізді аямайық!

БАҚТЫКЕЛДІ НАЗЕРКЕ
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, 

Еңбекші мектеп-балабақшасы. 9-класс оқушысы
Жетекшісі: қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі: Койшыгулова Венера Ерболовна
* * * * *

СОМАТОВА МЕДИНА
Нұр-Сұлтан қаласы № 72 "Жанарым" балабақшасы 

"Қарлығаш " тобының тәрбиеленушісі
Тәрбиешісі Копабаева Асемгуль Сериковна

ЕСМАН МҰСТАФА
Нұр-Сұлтан қаласы № 72 "Жанарым" балабақшасы 

"Қарлығаш " тобының тәрбиеленушісі
Тәрбиешісі Копабаева Асемгуль Сериковна
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МЕН ЕЛІМНІҢ ПАТРИОТЫМЫН

БАҚТЫКЕЛДІ ДИАС АРОНҰЛЫ 
9 сынып оқушысы

Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Еңбекші ауылы
Еңбекші мектеп-балабақшасы КММ

Жетекшісі: Смагулова Акмарал Буркитовна

Менің  отаным  –  Қазақстан.  Мен  осы  елдің
патриотымын.  Мен  Қазақстан  Республикасының
азаматымын.   Қазіргі  таңда  қалай  еліме  пайдамды
тигізіп жүрмін десем, білім алып, адамзаттың көркеюіне
ат  салысамын.  Себебі  білім  ең  негізгі,  өмірдегі  ең
маңызды  құндылық.  Ал  ауылым  менің  кіші  Отаным,
кіндік  қаным  тамған,  топырағына  аунаған,  құдық
суынан дәм татқан үйім. 

Ендеше, елге пайдамды қалай тигізе аламын ?
Менің  ойымша бірінші  кезекте  кішігірім ауылдағы

барша  кемшіліктер  мен  артықшылықтарды  түзете
отырып, әр ауылдарды, әр жағынан дамытуымыз керек.
Айта  кететін  болсам,  ауыл  жастарының  білімге
құштарлығының, қала балаларынан жоғары екенін, тілге
тиек  еткеніміз  дұрыс.  Бірақ  ауыл  жастарының
мүмкіндіктері шектеулі екенін де  айта кеткеніміз жөн.
Тіпті кішкентай ауылдарды  айтатын болсам, осылардың
алдын  алу  мақсатында   көптеген  жұмыстар  атқарар
едім. Екінші кезекте қалалық аймақтарда экологияның
нашарлауы  көптеген  меселелерге  әкелетінін  жоққа
шығаруға  болмайды.  Міне,мұның да  мен  бір  шешімін
табушы  едім.  Осылайша  елімнің  құлпыруына  әсер
ететінім сөзсіз.

Отаның барда,
Еңбек ет талма.
Отаның болса,
Қызмет  ет,  қорға  –  деген  өлең  жолдарымен

қорытындылаймын.
* * * * *

ҰСТАЗ  – ҰЛЫ ТҰЛҒА

ИСБЕК  ІНЖУ
Алматы облысы, Ақсу ауданы «Кеңжыра орта 

мектебі,мектепке дейінгі орталығымен» коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің 4-сынып оқушысы

Жетекшісі: Өтеген Самал

Ұстаз – адам өміріндегі ұлы тұлға. Себебі,  әр адам
ұстаз  алдынан өтеді.  Бізге  алғаш қалам ұстатып,  әріп
үйреткен  жан.  Қашаннан  да  халқымыз  тәлім-тәрбие
ісінен жалықпайтын мол еңбекшіл, парасатты тұлғалар,
аса мақтауға тән мамандық – ұстаздық деп бағалаған. 

Үйде ата-анамыз тәрбие берсе, мектепте ұстазымыз
жақсы  адам  болу  жолына  баулиды.  Оқушының  пәнді
сүйіп  оқуы ұстазына  байланысты.  Тіпті  ұстазға  қарап
үлгі  аламыз,  сол  кісінің  жүріс-тұрысы,  сөйлеген  сөзі
бізге  керемет  көрініп,  қызыға  қарап,  сол  кісі  сияқты
болғымыз келеді. Өйткені, ұстаз бейнесі – шәкірт үшін
адамгершілік пен парасаттың ең жоғарғы сатысы. 

Алтыннан бағалы ойларын,  ақыл-кеңесін аямайтын
ерекше жан, ұлы тұлға – ұстазға мың алғыс. Ғалым да,
шахтер  де  бас  иген  қасиетті  тұлға  жүрегімізде  мәңгі
сақталады. Мерейің үстем болсын, ұстазым! 

ЖЫР АЛЫБЫ ЖАМБЫЛ  АТАМА АРНАУ

СӘУЛЕБЕК АЙДИДАР
Алматы облысы, Ақсу ауданы «Кеңжыра орта 

мектебі,мектепке дейінгі орталығымен» коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің 4-сынып оқушысы

Жетекшісі: Өтеген Самал
                         

Жамбыл атам арда өнердің,
Маңдай алды саңлағы.
Тілейтіні бар қазақтың, 
Бақытты елі арманы.

Жел сөзбенен еш ақынға,
Дес бермеген ұлы атам.
Рухыңа бас иеміз
Абзал ата аруағы.

* * * * *
ҰСТАЗ  – ҰЛЫ ТҰЛҒА

ТӨЛЕГЕН ӘМИНА
Алматы облысы, Ақсу ауданы «Кеңжыра орта 

мектебі,мектепке дейінгі орталығымен» коммуналдық
мемлекеттік мекемесінің 4-сынып оқушысы

Жетекшісі: Өтеген Самал 

 Ұстаз  деген -  қасиетті  есім.  Ұстаз  болу үшін көп
еңбектену  керек.  Әр  ұстаз  білімді.  Кез-келген
тығырықтан ақылмен, біліммен дұрыс жол таңдай білу
қажет.  Осы кезде  бізге  ұстаздың  көмегі  ауадай  қажет.
Әлемдегі мамандықтың бәрі ұстаздан білім алады. 

Менің ұстазым бізбен әрдайым сырласып отырады.
Бізге білім мен тәрбие беруден жалықпайды. Ұстаздық
еткен  жалықпас,  үйретуден  балаға.  Осындай  ұлы
тұлғалардың  қанаты  талмай,  алда  биік  белестерден
көрінетін шәкірттері көп болғанын қалаймын.

* * * * *
ЫРЫСКЕЛДІҚЫЗЫ АЯКӨЗ

Алматы облысы, Ақсу ауданы «Кеңжыра орта 
мектебі,мектепке дейінгі орталығымен» коммуналдық

мемлекеттік мекемесінің 4-сынып оқушысы
Жетекшісі: Өтеген Самал

Ұстаздық  өнер  тағылымы  терең  өнер.  Ұстаз  болу
үшін  табиғи  дарын,  ізгілікті,  ізденіспен  ерен  еңбекке
ұштастыруы  шарт.  Дүниедегі  сыйлы  адам  –  Ұстаз.
Себебі,  шәкірт  өнер,  білім,  әдеп,  тәрбие  үйреткен
адамның  алдында  өзін  өмір  бойы  қарыздармын деп
ардақтап өтеді.

Адам ұстаз  болуды балалық шағынан армандайды.
Қиындығы  мен  қызығы  бірге  жүретін   осындай
мамандықтың   шынайы  иесі  болу  үшін   көп
қиындықтардан  өтеді.  Себебі,  әр  сабағыңа  жеке
дайындалып,  балаларға  білім  ғана  беріп  қоймай,
сонымен  қатар,  тәлім-тәрбие  беру,  өмірге
икемдеу,адалдыққа  баулу,   адамгершілік  қасиеттерді
бойына дарыту оңай  емес.  Ал,  олармен  сырласу,
мерекелік  шаралар  ұйымдастыру,  табиғат  аясына
саяхатқа шығу, көңілді кездерін бірге бөлісу-бұл нағыз
ұстаз. Мен өз ұстазымды мақтан етемін.
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Алматы облысы, Ақсу ауданы «Кеңжыра орта 
мектебі,мектепке дейінгі орталығымен» коммуналдық

мемлекеттік мекемесінің 4-сынып оқушылары
Жетекшісі: Өтеген Самал

ӘДІЛМҰРАТҚЫЗЫ ГҮЛНАЗ

ҚАЛҚАМАНҰЛЫ СЫРЫМ 

ҚЫДЫРМА МЕЙІРІМ

СӘБИҒАЗЫҰЛЫ ТІЛЕК

ЫРЫСКЕЛДІҚЫЗ АЯКӨЗ
* * * * *

АҒАНАЙ БАЛАУСА
 5  сынып оқушысы

 Түркістан облысы, Шардара ауданы 
 «№ 1 М.Әуезов атындағы ЖОМ» КММ 

Тақырыбы: «Тәуелсіздікке-30 жыл»  қолөнер
Жетекшісі: Дүйсен Бибісара

АРЗИЕВА ЖАННА
 5   сынып оқушысы

 Түркістан облысы, Шардара ауданы 
 «№ 1 М.Әуезов атындағы ЖОМ» КММ 

Тақырыбы: «Тәуелсіздікке-30 жыл»  қолөнер
Жетекшісі: Дүйсен Бибісара
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ҚУАНДЫҚ НҰРАЙ ЕСЕНБЕКҚЫЗЫ
МК-21-11 тобының студенті

 Түркістан қаласы  «Түркістан жоғары 
көпсалалы қол өнер колледжі » МКҚК 

Тақырыбы: «Тәуелсіздікке-30 жыл»  сурет
Жетекшісі: Абдуталипова Айгерім Мұхтарқызы

* * * * *

ӘРИПБАЙ НУРАЛИ 
Алматы каласы  Наурызбай ауданы 

«№157 ЖББМ» КММ. 8  сынып оқушысы 
Тақырыбы: «Тәуелсіздік - ел тұғыры»  

Жетекшісі: Абдыкалыкова Роза Мусахановна

УТЕУЛИЕВА АРНҰР
5 сынып оқушысы 

Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы,  Екпінді ауылы
Қ. Бәйменов атындағы жалпы орта мектебі 

Жетекшісі Нысанбекова Айгуль

БЕЙБІТШІЛІК ТЕМІРЖАН
Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы

"Өрел ауылындағы "Балдырған"бөбекжай-бақшасы"
Жетекшісі:Тоқтарбаева Жадра Ерликовна 

"Тәуелсіз Қазақстан" қолөнер жұмысы
* * * * *

ДАСТАНҚЫЗЫ САЯ
Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы

"Өрел ауылындағы "Балдырған"бөбекжай-бақшасы"
Жетекшісі:Тоқтарбаева Жадра Ерликовна 

"Тәуелсіз Қазақстан" қолөнер жұмысы
* * * * *

ІЗТАЙ  МЕРЕЙ БЕКТАСҰЛЫ
2 сынып оқушысы

Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Әлия ауылы.
Әлия Молдағұлова атындағы орта мектебі

Тақырыбы: Тәуелсіздік – тұғырым !
Жетекші: Нуртазина Айымгүл Нұрғалиқызы
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ӘДІЛЖАНҚЫЗЫ  ІНЖУ
9 сынып оқушысы

Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Әлия ауылы.
Әлия Молдағұлова атындағы орта мектебі

Жетекші: Нуртазина Айымгүл Нұрғалиқызы

ШАЛАБАЙ РАМАЗАН
8 сынып оқушысы

Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, Әлия ауылы.
Әлия Молдағұлова атындағы орта мектебі

Жетекші: Нуртазина Айымгүл Нұрғалиқызы

* * * * *

ӘДІЛХАНҚОЖА ХАНИФА 
ДІНМҰХАМЕДҚЫЗЫ

4 сынып оқушысы
Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылы

 Жетекшісі. Омирбекова  Елмира Шорокуловна
* * * * *

АРОН АЙЗЕРЕ
Ақтөбе облысы, Темір ауданы,  

Еңбекші мектеп-балабақшасы. 4 сынып оқушысы
Жетекшісі Утегалиева. Назира. Урыновна

* * * * *
АСТАНА - ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЕМІСІ

ЖАНТАСОВ ЕРЗАДА
Ақтөбе облысы, Темір ауданы,  

Еңбекші мектеп-балабақшасы. 4 сынып оқушысы
Жетекшісі Утегалиева. Назира. Урыновна

Тәуелсіздік – халықтың тойы, елдің тойы. 
Қазірде Отанымызды  бүкіл әлем  таниды. 
Бұл мен үшін үлкен қуаныш. 
Мен өз еліммен, өз   ауылыммен мақтанамын. 
Қазақстан  күн  сайын  көркейіп,  дамып  келеді.

Еліміздің  төл  теңгесі,  елтаңбасы,  әнұраны   және  туы
бар.  Астанамыз – Қазақстанның  ең таңдаулы қаласы,
тәуелсіздіктің жемісі. 

Астанамызда көрікті, әсем ғимараттар өте көп. 
Ол жерге көптеген қонақтар барады, менің ойымша

олар  қаланы аралап  біздің  еліміздің  тарихымен,  салт-
дәстүрімен, ұлттық ойындарымызбен танысады. 

Мен  осындай  тыныш,  бейбіт  қонақжай  елде
тұрамын.  Мен  болашақта  жақсы  оқып,  ауылым  үшін
еңбек  етемін.
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Жамбыл облысы,Тұрар Рысқұлов ауданы
Көгершін ауылы "Ақбота "бөбекжай-балабақшасы
МКҚК. Тәрбиешісі: Тульбасиева Нурсулу Танатовна

ИНАПХАН МЕДИНА ШАХИДИНҚЫЗЫ

ИНАПХАН АЙАРУ КАМАЛЛАДИНҚЫЗЫ

МӘДІБЕК АЙСАНА АЛИШЕРҚЫЗЫ

САЛАУАТ ТҰРСЫНАЙ НҰРСҰЛТАНҚЫЗЫ

СӘЛІМБАЙ ІНЖУ ЕРЛАНҚЫЗЫ

ТАҢАТ АЛДИЯР МҰРАТҰЛЫ
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ТӘУЕЛСІЗДІК – ТҰҒЫРЫМ

ӘБДІҒАЛИ  ӘЛИХАН
4  сынып   оқушысы

Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылы
Төле би атындағы орта мектеп

Жетекшісі: Ташметова Лайля Азимхановна

Тәуелсіздік  –  ащы   термен   келген   тәтті   жеңіс.
Төгілген   қанның,  өлмеген   жігердің  отымен   келген
ұлы   күн.  Тәуелсіздік   ұғымы   бәрімізге   мақтаныш
сезімін  оятып, ұлтжандылыққа   жетелейді. 

Тәуелсіздік   таңбасы  таста  ,  қаны  қара    жердің
тамырында  жатқан   құдіретті сөз.  Желтоқсанның  желі
мен   ызғарына  қарсы   тұрған  жастардың   ерліктерінің
арқасында  шаңырағы   биік,  керегесі  кең  мемлекет
болдық.  Талай  ұлтжанды  азаматтарымыз  қырылды. 

Жазықсыз   өмірден   ерте   озды.   Олар   халқына
қуаныш   сыйлады,  бірақ  сол  қуаныштың  рахатын
өздері  көрмеді.  Олар   қазақтың   маңдайына  біткен
жарық  жұлдыздары:  Қайрат  Рысқұлбеков,  Ләззат
Асанова, Сәбира  Мұхаметжан қызы, Ербол  Сыпатаев.

Тәуелсіздік   батырлары  азаттық  жолында  құрбан
болды. Тарихтың  тереңіне  үңілсек, әрбір  тас  бетінде
қалған  таңбаларға   қарап  бабаларымыз  жасап  келе
жатқан   дәуірлердің   есебінде   кеткен   шайқастар,
аштық, жау  қолында  қалған  жұрттың  әрбір  қаны  мен
көз  жасына   қарап   тәуелсіздіктің   қандай    керемет
ұғым екенін  сезінемің.

ТӨРЕХАН  ЖАСТІЛЕК
4  сынып   оқушысы

Жамбыл облысы Шу ауданы Қонаев ауылы
Төле би атындағы орта мектеп

Жетекшісі: Ташметова Лайля Азимхановна

Жүректе  намыс  оты  лапылдаған ,
Күш – жігері  жастардың сарқылмаған.
Отан  үшін  олар  шығып  алаңға
Қарсы  ағып  өзендей  тасқындаған.

Арайлап  атқан  таңның,  бозарып  батқан  күннің
меншігіндегі   уақыт   атаулы  бір  орында  тоқтамай ,
толассыз өтіп   жатқан   өмір   дәуреннің   әрбір   сәтін
тарих  бетіне  алтын  қаламмен  жазып  қойған. 

Қазақ елінің бұл  күндегі  асыл  байлығы, өткен  жай
–  күйі   мен   ертеңінің   үлкен   жемісі  бола   білген
тұғыры  биік  тәуелсіздік.  Бүгінгі  бақытты  күнім, тәтті
балалық  шағым, сенімді  болашақтың  нышаны  болған
тәуелсіз  еліміз  үшін оңайға  түспеді. 

Тәуелсіздік   -  ең   алдымен    Қазақ   халқының
бостандыққа    ұмтылған  армандары   мен  қайсар
рухының жемісі.  Сондықтан да  біз үшін  Тәуелсіздік
күні  –  ең  жақсы  күн.  Өз   басым   мемлекетіміздің
тәуелсіздігі – халқымыздың  бақыты деп  ойлаймын.

1991  жылы 16 желтоқсан   қазақ   елі   тәуелсіздік
алып тәуелсіз Қазақстан Республикасы  атанды. 

«МЕН ЕЛІМНІҢ ПАТРИОТЫМЫН»

КАМАРАДИН АҚНИЕТ АЛКУАТҚЫЗЫ
Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомай ауылы

«Первомай ауылының жалпы орта білім 
беретін мектебі» КММ. 4  сынып оқушысы

Сынып жетекшісі: Шарипбаева Наурыз Усеновна

Әр адам өз елінің патриоты болуға міндетті. 
Патриот  - бұл өз елін сүйетін, елінің ұлтын, тілін,

тарихын,  ежелден  келе  жатқан  ата-баба  салт-
дәстүрлерін, дінін, құрметтеп, өз елі үшін қызмет ететін
тұлға.  Сондықтан,  әрбір  қазақпын  деген  азамат,  өз
елінің патриоты болуға тиіс. 

Патриотизм  ең  алдымен  адамның  отбасына  деген
сүйіспеншілігінен  басталады.  Қазақта  «Отан  –
отбасынан басталады» деп бекер айтпаған ғой.

Біздің  еліміздегі  әрбір  азамат  өзі  өсіп-өніп,  өмір
сүріп,  қызмет етіп  жатқан  өз  еліне  құрметпен қарауға
тиіс. Патриотизм деген ұғымды біз кішкентай кезімізден
бері  естіп,  бойымызға  сіңіріп  келеміз.  Әдетте,  бұл
ұғымды  ең  алғаш  рет  балаларға  өз  ата-аналары
түсіндіреді.  Одан  кейін  бала  мектепте  мұғалімдерінен
білім мен тәлім-тәрбие алады. 

Мен  өз  туып  өскен  жерімді  сүйемін  және  қадір
тұтамын. Мен елімнің патриотымын!

* * * * *

ҰСТАЗ – ҰЛЫ ТҰЛҒА

НҰРАДИН ЖАНАР ТӨЛЕСІНҚЫЗЫ
Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомай ауылы

«Первомай ауылының жалпы орта білім 
беретін мектебі» КММ. 4  сынып оқушысы

Сынып жетекшісі: Шарипбаева Наурыз Усеновна

Ұстаз - ұлы  ұлға. Себебі,   олар бізге білім береді.
Менің  ойымша  кез-келген  адам  ұстаз  бола  алмайды.
Себебі, ұстаз өнер тағылымы терең тұлға. 

Дүниедегі  ең  сыйлы  адам  ол  –  ұстаз.  Әрбір  адам
ұстаздың шәкірттеріне өнер, білім, әдеп, тәрбие берген
адамның  алдында  өзін  өмір  бойы  қарыздармын  деп
санайды. Мен өскенде ұстаз болғым келеді. 

Ұстаз  мамандығы,  өте  керемет  мамандықтың  бірі.
Кез-келген  адам  ең  алғаш  осы  өмірге  алып  келген
анасына алғыс айтса, екінші кезекте өзіне білім берген,
сапалы ілім берген ұстазына алғыс айтуы тиіс. 

Ұстазға  әр  оқушысын  өз  баласындай  көріп,  асыл
тәрбиесін бергені үшін алғыс айтуы тиіс. 

Жалпы  балалар  ұстаздардың  еңбегін  бағалауды
білмейді. Олардың алдында ұлы жазушыларда бас иген
және  де  ұстаздарды  жыр,  өлеңдеріне  қосып  жүрген.
Ұстаздар  өз  алтын  уақытын  бізге  білім  берумен
өткізеді. Мен ұстаздарымды жақсы көремін!
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САКЕН ДИЛЬНАЗ АЙБЕКҚЫЗЫ
Ақмола облысы, Астрахан ауданы, 

Первомай ауылы "Первомай ауылының жалпы
орта білім беретін мектебі" КММ 

Сынып жетекшісі: Шарипбаева Наурыз Усеновна

ТОҚТАРХАН ӘЗИМАН 
Алматы облысы, Талғар ауданы  №41 жалпы білім

беретін орта мектебінің 4  сынып оқушысы
Сынып жетекшісі: Қалибек Айсұлу Бақытжанқызы

АРМАНҚЫЗЫ  ӘСИЯ
Ақтөбе  облысы, Байғанин  ауданы,  Қарауылкелді

орта  мектебінің 3 сынып  оқушысы
Сынып  жетекшісі: Усманова  Гулзада

Жауғаштықызы

БУЛТЕЕВА  АДИНА
Ақтөбе  облысы, Байғанин  ауданы,  Қарауылкелді

орта  мектебінің 3 сынып  оқушысы
Сынып  жетекшісі: Усманова  Гулзада

Жауғаштықызы

ЖӘУМІТБАЕВ  НҰРХАТ
Ақтөбе  облысы, Байғанин  ауданы,  Қарауылкелді

орта  мектебінің 3 сынып  оқушысы
Сынып  жетекшісі: Усманова  Гулзада

Жауғаштықызы
* * * * *

МЕНІҢ ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМ

ЖЕТЕН НҰРАЙ САЯТҚЫЗЫ 
Алматы облысы, Талғар ауданы  № 41 жалпы білім

беретін орта мектебінің  4  сынып оқушысы 
   Сынып жетекшісі: Қалибек Айсұлу Бақытжанқызы

Туған елім Қазақстаным, тәуелсіздіктің 30 жылдығы
құтты  болсын!  Мен  осындай  тәуелсіз,  еркін,  әрі
бақытты елде дүниеге келгеніме қуаныштымын. 

Біздің  елдің  өз  тілі,  діні,  салт-дәстүрі,  мәдениеті
дамыған. Оған қоса ішкі және сыртқы экономикасы да
қалыптасқан. Қазақстанның өз әнұраны, елтаңбасы, көк
байрағы мен ұстанымы бар. Шекарасы да белгіленген. 
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Тәуелсіздік  -  еліміздің   баға  жетпес  байлығы.
Әлемдегі ең құдіретті сөз - ел еркіндігі. 

Бұл  еркіндікті  сыйлаған  ата-бабалармызға  және  де
Желтоқсан оқиғасында құрбан болған аға, әпкелерімізге
әрдайым  бас  иеміз.  Олардың  ерлігін,  қайсарлығын,
батырлығын  үлгі  тұтамыз.  Сондықтан  біз  өсіп  келе
жатқан  өскелең  ұрпақ  тәуелсіздігімізді,  еркіндігімізді,
қадірлеп сақтау біздің парызымыз. 

Менің Тәуелсіз Қазақстаным жасай берсін! 
* * * * *

16-ЖЕЛТОҚСАН - ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАН КҮН! 

ЖЕТЕН  АРУЖАН
Алматы облысы, Талғар ауданы  № 41 жалпы білім

беретін орта мектебінің  4  сынып оқушысы 
   Сынып жетекшісі: Қалибек Айсұлу Бақытжанқызы

Тәуелсіздік бізге оңай келмеді,
Оны бізге тегін ешкім бермеді. 
Желтоқсанның ызғарында қиналып
Қазақ елі тәуелсіз боп ерледі. 
Тәуелсіздік – бұл кеудеңді  көтере мақтана айтатын

қасиетті  ұғым.  Тәуелсіздік  жолында  қазақтың  талай
ұлтжанды азаматтары қыршынынан қиылды. 

Олар  халқына  қуаныш  сыйлады,  бірақ  сол
қуаныштың дәмін өздері тата алмады. Отыз жылда ел
жаңа,  еліміз  көркейіп,  жеріміз  жандануда.  Аз  уақытта
Қазақстанды бүкіл әлем таниды десек қате айтқанымыз
емес.  1991  жылы  16  желтоқсан  әлем  картасында
Қазақстан  Республикасы  пайда  болды.  Ең  алғаш
мойындаған түбі бір Түркия елі. Тек бір ғана ел емес,
барша әлем елдері мойындап, қолдау көрсеткен. 

Жас  мемлекеттің  алдында  өзінің  даңқты ел  екенін
мойындата  білді.  Қазақ  тіліміздің  тұғыры  берік  боп,
30 жылдық 100 жылдыққа ұлассын! 

* * * * *

ТӘУЕЛСІЗДІК

МАНАС ЖАНСАЯ ӘШІМҚҰЛҚЫЗЫ
Жамбыл облысы, Шу ауданы, Қонаев ауылы

Төлеби атындағы орта мектебінің 4  сынып оқушысы 
Сынып жетекшісі: Тоғайбаева Дария Қасымқұлқызы

Тәуелсіздік - бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен
киелі  кезең.  Тәуелсіздік  -  таңбасы  таста,  қаны  қара
жердің  тамырының жатқан құдіретті сөз.

Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербегелі 30 жыл.
Отыз  жыл  ішінде  Қазақстан  етек-жеңін  жиып,

шекарасын  бекітіп,  өз  алдына  дербес   зайырлы  ел
болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі.

1991  жылы  16  желтоқсанда  егемендігін  алған
еліміздің  өз  президенті,  ұлты  мен  ұлысы,  салты  мен
дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы  болды.

Желтоқсанның  желі  мен  ызғары  қарсы   тұрған
жастардың  жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында
шаңырағы  биік,  керегесі  кең,  мемлекет  болып
қалыптасты. 

Тәуелсіздік - ащы термен келген тәтті жеңіс.

                                            

МЕН ЕЛІМНІҢ ПАТРИОТЫМЫН

ОРАЗБАЕВА АЙМАН СЕИЛХАНҚЫЗЫ
Алматы қаласы, Медеу ауданы

Ы. Алтынсарин атындағы № 159 мектеп-гимназия
Жетекшісі: Төлеген Майра

«Алтын анам, Отаным сеннен аяр жаным жоқ, сеннен
іркер күшім жоқ» -деп, М.Әуезов аталарымыз айтқандай
өз  Отанын  жан-тәнімен  сүю   адамгершіліктің  асқар
шыңы емес пе.

Мен елімнің патриоты болу үшін әуелі Отанымның
маған қаншалықты қымбат екенін айтқым келеді.

Отан- адамның ата-  бабаларынан бері  қарай кіндік
қаны тамып, өсіп- өніп келе жатқан жері. Сондықтан қай
елдің  адамы  болсын,  өз  Отанын  дүниедегі  ең
қымбаттысы,  ең  қасиеттісі,  ең  аяулысы  –  Анасына
балайды. Ал сол әрбір елде және әрбір халықта өзінің
азаматы яғни патриоты болады. Себебі, патриот деген сол
елде туып өсіп, ол жердің суын ішіп елім, жерім,Отаным
деп өскен адам және т.б. 

Міне осыны біз патриотизм деп айтамыз. 
Біріншіден, Мен патриот деп өз елінің салт-дәстүрін

сақтайтын адамды айтамын.  Себебі,  қазіргі  таңда көп
салт-дәстүрлер ұмытылып бара жатыр. Бірақ қазыналы
қарттарымыз  бен  салт-дәстүрімізді  сақтайтын  асыл
аналарымыз,  ұлтжанды  азаматтарымыз  бен
азаматшаларымыз аман болса дәстүріміз жалғаса бермек!

Екіншіден,  мен  патриот  деп  өз  елінің  кең  байтақ
жерін, бір тамшы суын, бір түп ағашын, бір  тал гүлін
қастерлейтін адамды айтамын! Және де өз елінің ыстық
суығына бірге күйінетін адамды айтамын. 

Үшіншіден,  мен  патриот  деп  өз  ана  тілін,  дінін
қастерлейтін адамды айтамын. Себебі,  қазір көбісі  ана
тілін менсінбей басқа тілде сөйлейді. 

Әрине басқа тілдің бәрін білу керек, бірақ өз ана тілін
ардақтай  алмаған  адам,өз  дінін,  ділін  сақтай  алмаған
адам,  өзге  тілде  сөйлегенімен  бәрібір  мақау  болып
табылады. 

Егер де адам ана тілін білмесе, ол басқаларға емес
өзіңе ұят іс.Себебі  өзіңнің жаның Қазақ,  Арың Қазақ!
Атың Қазаққой! Мысалы, біздің  Әйгерім деген көрші
қызымыз шетелге оқуға түсті. Сол жерде ол барлығына
мен  қазақпын  деп  айтып  жүреді.  Сөйтіп,  бір  күні
Әйгерімнен оның сыныптастары сұрайды:"Әйгерім сен
өз тілінде бізге бір нәрсе сөйлеші"-деп айтады. 

Сол  кезде  ол ешнәрсе білмей, ұялып қалады. Адамда
өзінің ана тілі бірінші орында тұруы керек! 

Осы пікірді қорытындылай келе: Егерде адам осы ең
маңызды  үш  қасиетті  білсе,  онда  ол  нағыз  елінің
патриоты! 

Мен  елімнің  патриотымын.  «Жастар  –  болашаққа
апаратын алтын көпір»,- дейді дана халқымыз. 

Әрбір қазақ жастары отанын, елін, жерін, тілін, салт-
дәстүрін сүйетін нағыз патриоттардан болса екен деймін!
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ШИРИНБЕК АЙАРУ
Түркістан облысы, Жетісай ауданы

Ә. Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы
жалпы орта мектебі» 1 сынып оқушысы
Жетекшісі: Ауезова Гулзира Абдраимовна

Керімбай Рамазан Романұлы
Түркістан облысы, Жетісай ауданы

Ә. Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы
жалпы орта мектебі» 5 сынып оқушысы

   Жетекшісі: Бақтыоразова Ельмира Бақытқызы

МӘЛІК ЗАҢҒАР
3 сынып оқушысы

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы
"Шелек ауылындағы гимназия" КММ

Жетекшісі: Сералиева  Гульмира
Әкімқожақызы

БЕГИМХАН ЖАУҚАЗЫН ЕСЕНҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Жетісай ауданы

Ә. Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы
жалпы орта мектебі» 3 сынып оқушысы

Жетекшісі:  Даулетияр Гүлнұр

ҚОШҚАР ДИАС БАҚЫТЖАНҰЛЫ
Түркістан облысы, Жетісай ауданы

Ә. Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы
жалпы орта мектебі» 3 сынып оқушысы

Жетекшісі:  Даулетияр Гүлнұр

БЕЙСЕНБЕК ЕРҒАЛИ НҰРБЕКҰЛЫ
Түркістан облысы, Жетісай ауданы

Ә. Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы
жалпы орта мектебі» 3 сынып оқушысы

Жетекшісі:  Даулетияр Гүлнұр
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ХИКМЕТОЛЛА ФОТИМА
Түркістан облысы.Сауран ауданы. Жуйнек

ауылы."Шамшырақ" бөбекжай балабақшасы.
"Балдырған"ортаңғы тобының тәрбиеленушісі

Тәрбиеші Убаева Нигора Ергешбаевна

ХИКМАТУЛЛО ЗУХРА 
Түркістан облысы.Сауран ауданы. Жуйнек

ауылы."Шамшырақ" бөбекжай балабақшасы.
"Балдырған"ортаңғы тобының тәрбиеленушісі

Тәрбиеші Убаева Нигора Ергешбаевна
* * * * *

АБУОВА АЙША
11 сынып оқушысы

 Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы 
«Ж.Қалдығараев атындағы ОМ» КММ

Тақырыбы: «Тоқыма тоқу»  қолөнер
Жетекшісі: Бахиева Роза Сагинбаевна

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы
"Шелек ауылындағы гимназия" КММ

Жетекшісі: Ильясова  Ляйла Омирзаковна
2 сынып оқушылары

БАҚАШАР НҰРАСЫЛ

БАҚЫТҚЫЗЫ АЙЗЕРЕ

БАҚЫТЖАН АЙАРУ

ДАСТАНҚЫЗЫ АЯНА 
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НҰРТАЙ АЛИХАН

ТҰРҒАНБЕК АНЕЛЬ

ҚАҚАР ЗЕРДЕ 

НЕСІПБЕК ЕРСҰЛТАН
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы
"Шелек ауылындағы гимназия" КММ

Жетекшісі: Абдрахманова Майра Балықбайқызы
2 сынып оқушысы

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы
"Шелек ауылындағы гимназия" КММ

Жетекшісі: Абдрахманова Майра Балықбайқызы
2 сынып оқушылары

БЕКБОЛАТ НАҒЫЗ

НҰРҚАНАТ АЙБЕК

ҚАЙЫҢБАЙ АЙСҰЛТАН

 ---23 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – Қаңтар айы 2022 ж | № 01 (263)    

ӘДІЛБЕКҰЛЫ АЙБЕК

ДӘУЛЕТБАЙ  МЕДИНА

МУРСАЛИ АЛИХАН

МЕДЕТБЕК МИРА
2 сынып оқушысы

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы
"Шелек ауылындағы гимназия" КММ

Жетекшісі: Абдрахманова Майра Балықбайқызы

 Түркістан қаласы «Түркістан жоғары көпсалалы 
қолөнер колледжі» МКҚК ҚӨ-19-9/2 тобы 3 курс.

Жетекшісі: Ибрагимова Гузаль Рахимжановна

АБДУМАНАП НАЗЫМ ЕРУБАЙҚЫЗЫ 

КАМАЛОВА НОЗИМА РАХМАТТУЛАЕВНА
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