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ГАЗЕТ немесе ИНТЕРНЕТ ? 
 

 
УРЛЫКАЕВА НАИЛЯ 

Алматы облысы   Еңбекшіқазақ ауданы 

Еңбек орта мектебінің 7 "Ә" сынып оқушысы 

Жетекшісі: Кеклова Алма Мукамгалиевна 

 

Қазіргі дамыған заманда адамдар өзіне керекті 

ақпаратты әртүрлі  нәрселерден тауып, көреді. 

Біреулері  ғаламдағы болып жатқан өзгерістер мен 

жаңалықтарды, өзіне керек ақпараттарды 

ғаламтордан көріп, білуді тиімді санаса, біреулері 

газет, журналдағы ақпаратарды нақтырақ әрі 

ыңғайлырақ деп санайды. Гаджеттердің (телефон, 

ноутбук, компьютер, планшет) дамымаған заманда 

жас та, кәрі де барлық болып жатқан жаңалықтар 

мен өзгерістерді, өзіне керек ақпараттарды 

газеттерден оқып,  білетін болған.  

Газетті сол кездің ғаламторды деп те айтуға 

болады. Ал енді гаджеттердің пайда болған 

кезінен бастап, адамдардың көпшілігі 

ақпараттарды ғаламтор көздерінен қарайтын 

болған. Газетті сатып алып оқитындардың саны 

біртіндеп азайып бара жатқаны бәрімізге 

белгілі.Себебі қазіргі заман талабына сай өмір 

сүріп жатқан адамдардың көпшілігі ақпаратты 

ғаламтордан көруді оңайырақ деп санап отыр. 

Мен сіздерге ғаламтор мен газеттің 

артықшылығы мен кем тұстарын айтып, қайсысын 

пайдалану тиімдірек екенімен  бөліскім келіп 

отыр. 

Ғаламтор артықшылықтары: 

• Әлеуметтік желілер арқылы сіз өзіңіздің алыс 

достарларыңызбен немесе туған-

туыстарыңызбен хат алмасу, немесе қоңырау 

шалу арқылы байланыса аласыз. 

• Ақпарат іздеудің тез әрі тиімді жолы осы 

ғаламторда.  

 

• Ғаламтор арқылы бос уақытты тиімді өткізуге 

болады. Мысалы: кино қарау, ойын ойнау т.б. 

Сол себепті де ғаламторды 

пайдаланушылардың басым бөлігі жастар мен 

жасөспірімдер. 

 

Ғаламтордың кемшін тұстары: 

• Ғаламторды қолданушылардың саны көп 

болғандықтан біз оның қандай адам, және ол 

адамның ойында не бар екенін білмейміз. Тіпті 

қазір жалған ақпарат таратушылар бар , 

мысалы: үйде отырып ақша табудың жолын 

үйретемін деп, басқаның ақшасын алып, алдап 

кетіп жатады. 

• Ғаламторды көп пайдалануының кесірінен 

адамдардың көпшілігінде көру қабілеті 

нашарлайды. 

• Онлайн ойындар мен әлеуметтік желілер 

ғаламтор қолданушылардың көбін интернет 

тәуелділігіне әкеліп соғады.Қазіргі адамдардың 

негізгі  мәселесі де сол болып табылады. 

 

Газеттер артықшылығы: 

• Ғаламтор адамның көру қабілетінің 

нашарлауына әкеліп соқса, газет сіздің 

денсаулығыңызға еш әсер етпейді. Керісінше ой 

санаңыздың дамуына  пайдасын  тигізеді. 

Себебі сіз көп оқысаңыз сіздің ой санаңыз 

жетіліп түседі. 

• Газетті сіз кез келген жерде, орында оқи аласыз. 

Ол үшін сізге қуаттағыш немесе желі керек 

болмайды. 

• Газеттен  маңызды жерін немесе ұнатқан жерді 

кесіп, сақтап қоюға болады. 

 

Газеттің кемшін тұстары  

• Оны сатып алушылардың саны аз болып бара 

жатқандықтан олардың жоюлуы әбден мүмкін. 

 

Міне байқап жатқанымыздай ғаламторғв 

қарағанда газеттің пайдасы көп және кемшін 

тұстары аз. Бірақ оны адамның басым көпшілігі 

түсінбейді. Себебі олар ғаламторға бейімделіп 

кеткен. Бұны түзетуге де болады.  

Біз уақытымыздың аз ғана бөлігін газет оқуға 

арнаумыз жөн. Жанымыздағы жақын 

адамдарымызға, достарымызға бұны түсіндіруіміз 

керек деп санаймын.  

Ал сіз нені таңдайсыз, газет немесе интернет ? 
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ДИЛЬНАЗ МУХАММЕДОВА 

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ  ауданы  

Азат орта мектебінің 11 сынып оқушысы 

Сынып жетекшісі: 

Тұрсынова Мақпал Бауыржанқызы 

 

Жаһандық технологиялар үдерісі дамыған 

заманда, гаджет өнімдеріне деген сұраныс пен 

қолжетімділік уақыт өткен сайын арта түсуде.  

Қоғамдық орындарда, автобустар, 

ауруханаларда тіпты жол жүру барысында 

да,қолдары мен жанарлары тек бір нәрсеге 

бағытталған. Ол – ТЕЛЕФОН. 

Осынау ата-бабаларымыздан мұра болған салт-

дәстүрлер мен адамдық міндет, ұлттық мүддемізді 

берік ұстанған халқымыздың қазіргі таңдағы 

қасыреті телефонға деген тәуелділік. 

Ендеше, қазіргі таңның өзекті мәселелеріне 

айналып, отырған телефонның адамзат пен 

қоғамға беретін пайдасы мен зиянды тұстарын 

бірге талқыға салып көрейік!  

Ең алдымен пайдасына тоқтала кетсек: 

• Алыс шаһардағы туған туыс,достар, 

бауырларымен байланыс орнату. 

• Ғаламтор желісі арқылы керекті ақпарат 

көздеріне, түрлі ақыл-кеңестер мен 

лайфхактарға ие болу. 

• Жақында ғана енгізілген Kaspi Gold 

қосымшасы арқылы төлемдерді жеңіл әрі оңай 

түрде жөнелту. 

• Қауіпсіздік техникасын қамтамасыз ету 

мақсатында,автоматты түрде енгізілген»Қар 

көшкіні», «Су тасқыны», «Жел соққысы» 

қатерінің болуы жайында алдын ала 

ескертілетін хабарламалар.  

• «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 

құрметте»демекші, тіл үйренгісі келетін 

жандарға арналған арнайы қолданбалы 

бағдарламалар,ютуб арнада шығып тұратын 

видеоблогтардың көмекші құрал ретінде үлесі 

орасан зор. 

• Төтенше жағдай туындаған кезде полицияға 

немесе жедел жәрдемге тез арада қоңырау 

шалуға болады. 

 

 

 

Зиянды тұстары: 

Көз көруінің нашарлауы. Иә,бұл процесс 

барлығына мәлім. Ұзақ уақыт экранға телмірген 

адамның көз жанары минут сайын нашарлайды. 

Содан соң  катаракта, галауками, астигиатизм 

сияқты ауруларға әкеліп соқтырады.Тағы бір 

дәлел, Ресейде егеу құйрықтарға жүргізілген 

зерттеулер кезінде электромагниттік толқындар 

әсерінен жануарлардың көру қабілеті нашарлайды. 

Уақыттың бос кетуі. Күніне берілген 24 

сағаттың кем дегенде 7-8 сағаты миды улап, көз 

шырайын кетіріп, ойды өзге назарға бұрмалайтын 

мән мағынасыз бос видеоларды қараумен,одан 

бөлек 89 адам танымал тұлғалардың, жұлдыздар 

мен блогерлердің қызыққа толы сәттерін 

тамашалай отырып, өз өмірлерін түбегейлі 

ұмытып кетеді. Бұл жайттар өз кезегінде сіздің 

күнделікті сүретін өміріңізге деген 

қызығушылығыңызды күрт төмендетіп, 

отбасыдағы үлкен кикілжіндердің пайда болуына 

алып келеді. Сан түрлі мәселелер мен атқаратын 

жұмыстар жайында қалады. Электромагниттік 

толқындардың орталық жүйке жүйесіне тигізетін 

кері әсерін назарға ала отыра «Ұялы телефонның 

ұйқының қануына кедергі келтіреді» - деген  

тұжырымға келе аламыз. 

Иммунитеттің төмендеуі. Норвегия мен Дания 

елінің ғалымдары жүргізген зерттеулерге 

сүйенсек, ұялы телефонды жиі 

пайдаланушылардың бас ауруына, еріншектік, іс-

әрекет істеуге деген құлшыныстың ерік-жігердің 

болмауы, күш-қуат, тірек-қимыл жүйелерінің 

бұзылуына әкеп соғады. Дәрігерлердің айтуынша, 

бұл ағзаның ауруларға және басқа да зиянды 

сыртқы әсерлерге төзімділігін төмендетуі мүмкін. 

Ұялы телефонның зиянынан аулақ болу 

пайдаланудың ережелерін біле жүрген жөн. 

1) Телефонды қажетсіз құрылғылар,ойындар, 

суреттерден, хабарламалардан тазарту. 

2) Керек кезде ғана пайдалану. Ол үшін 

смартфонды жаныңыздан жырақта жерге қойған 

дұрыс. 

3) Өзіңізден 15-20 см алыс қашықтықта 

қолданған жөн. Сонда ғана сіздің көзіңіз ауырмай, 

беліңіз қисаймайтын болады. 

 Осы жазба арқылы оқып отырған оқырман 

қауымға мынадай пікір қалыптастырғым келеді. 

Заман ағымына қарай жүремін деп, үш 

байлығыңыз: деніңіздің саулығын нашарлатып, 

қадірлі уақытыңыздың қадірін кетіріп, жігерлі 

жастық шағыңызды жоғалтып алмаңыз. 

Телефон, ноутбук, компьютер сынды 

 көптеген гаджеттер уақытша, алдамшы. 

Сізге берілген өміріңізді шынайы сүріңіз. 

Ойланайық! 
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ОРАЗБАЙ АЯЛА                                                                                           
Актау қаласы, № 39 "Хиуаз" балабақшасы                                                                                                                

№3 "Құлыншақ" тобы тәрбиеленушісі                                                            

Тәрбиеші Алиева Айгерім Сағытжанқызы 

Аққала 

  
 

ОРАЗБАЙ ӘЛІБИ 

Актау қаласы, №39 "Хиуаз" балабақшасы                                                                                                                

№3 "Құлыншақ" тобы тәрбиеленушісі                                                            

Тәрбиеші Алиева Айгерім Сағытжанқызы 

Жаңа жылға сыйлық 

 
 

ХУДАЙБЕРГЕН АЛИХАН                                                                                  

Актау қаласы, №39 "Хиуаз" балабақшасы                                                                                                                

№3 "Құлыншақ" тобы тәрбиеленушісі                                                            

Тәрбиеші Алиева Айгерім Сағытжанқызы 

Ғажайып қыс 

 

 

БІРЛЕС АМИР 

Актау қаласы, №39 "Хиуаз" балабақшасы                                                                                                                

№3 "Құлыншақ" тобы тәрбиеленушісі                                                            

Тәрбиеші Алиева Айгерім Сағытжанқызы 

Сиқырлы шырша 

 
 

ЖҰМАҒАЛИ ЖІГЕР 

Актау қаласы, №39 "Хиуаз" балабақшасы                                                                                                                

№3 "Құлыншақ" тобы тәрбиеленушісі                                                            

Тәрбиеші Алиева Айгерім Сағытжанқызы 

Жаңа жылға сыйлық 

   
 

МИХАИЛҚЫЗЫ АМИНА                                                                                       

Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы       

№28  Жалпы білім беретін   мектеп                                                                      

Жетекшісі: Досыбаева Сая Болысбаевна 

 

Мен қыс мезгілін жақсы көремін.  

Қыс - жылдың сиқырлы,сұлу, мерекеге толы 

мезгілінің бірі.  Қыс мезгілінің аязды және қар 

жауған кезі өте әдемі көрініс. Терезелердегі аяз 

салған түрлі құбылыстар да ерекше көңіл күй 

сыйлайды. Айналаның бәрі ағарған кездегі көрініс 

тіпті ерекше.  Қыста шанамен сырғанап, 

шаңғымен сырғанап, қар ойнап, қардан адам жасап 

бір серігіп қаламыз. 

Қыс мезгілінің алғашқы аяздарында үйден 

шыққыңыз да келмейді. Алайда далаға сән берер 

аппақ қарды көргенде,  аяғыңыздың астынан қар 

сықырлағанда, жүрегіңіз сондай қуанышқа 

бөленеді!  
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Қыс мезгілінің Қаңтар айында барша адам 

үшін, соның ішінде біз, яғни балалар үшін ең 

қызықты мерекелердің бірі- Жаңа жыл.  

Қыс мезгілі бізге сұлулық пен қызық сыйлайды. 

Ауа-райының суықтығына қарамастан, сіз 

өзіңіздің жақындарыңызға көбірек көңіл бөлумен 

қатар, денсаулыққа пайдалы уақытты өткізе 

аласыз. Сонымен қатар, қыстың мәңгілік емес 

екенін және жақын арада жылы, жұмсақ көктем 

келетінін есте ұстаған жөн.Маған аязды, суық қыс 

мезгілі осындай ерекшеліктерімен ұнайды. 

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

МЕДЕУ АЯЖАН 

Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы   

№28 Жалпы білім беретін мектеп                                                                         

Жетекшісі : Досыбаева Сая Болысбаевна 

 

Қыс қызығы 

Қыс-айнала аппақ қарға боялатын, жерге ақ 

кілем жайылатын әсем табиғатты мезгіл.                                                                                                                             

Қыс мезгілін кішкентай баладан бастап қарттарға 

дейін күтеді. Мұның себебі:қыстың қызығына 

тойғанша асыр салып ойнау. Қыста балалар аққала 

жасап ойнайды. Бұл қыстың дәстүрлі ойынының 

бірі десек болады. Және балалар шана, 

шаңғыларын алып аппақ қарға сырғанап, қыстың 

қызығына батады.                                                                                                                                                          

Қыс қызығын тізбектеп айта берсек 

таусылмасы анық. Оның тағы бірі коньки тебу. 

Қазір коньки басқа мезгілдерде де  қысты еске 

түсіріп, қызығына батуға болатын ойын.                                                                                                               

Міне, қыстың ғажайып сыры осыда. Бұл 

барлық балалар мен ересектердің айырықша бақыт 

пен шаттыққа кенелетін уақыты. Қыс қызығының 

әр сәті ұмытылмас естелік! 

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

ГАИТОВА АЙЛИН 

Жетекшісі:Сафарбекова Наргила Агидовна                                                                        

Түркістан облысы  Төлеби ауданы Ленгер қаласы   

Аудандық оқушылар үй 

Көңілді қыс 

 
 

ХАЙТМЕТОВА МАДИНА 

Жетекші: Алмуратова Ләззат 

Түркістан облысы  Төлеби ауданы   Ленгер қаласы   

Аудандық оқушылар үйі 

Қолөнер «Қысқы орман» 

 
 

ТЕЛЬМАНОВА ДЖЕЙДА   5 сынып 

Жетекші: Алмуратова Ләззат Оразбайқызы 
Түркістан облысы  Төлеби ауданы   Ленгер қаласы  

"Төлеби аудандық оқушылар үйі” 

Қыс 

 
САВДАШЕВА НАЗЫМ   5 сынып оқушысы 

Жетекші: Алмуратова Ләззат Оразбайқызы                                                
Түркістан облысы  Төлеби ауданы   Ленгер қаласы  

"Төлеби аудандық оқушылар үйі” 

Қыс 

 

 



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 2021- 2022 оқу жылы | № 02 (264)     

 ---5 -- 

-----------------ТАҢБАЙ АҚМАРЖАН РАМАЗАНҚЫЗЫ                                                                   

Маңғыстау облысы.Ақтау қаласы. 

№ 28 мектеп. 2"Ж" сынып оқушысы 

Жетекшісі:Толегенова Жулдыз Итемгеновна 

Мен өнерлі баламын 

    
 

САЯН ЭЛЬНАРА 4 сынып оқушысы,                                                               

Түркістан облысы  Төлеби ауданы   Ленгер қаласы  

"Төлеби аудандық оқушылар үйі” 

  "Бисер тоқу" уйірмесі 

Жетекші: Ауелбекова Галима Туребеккызы 

Тақырыбы: "Әнші суықторғайлар" 

 
 

КАЛЫШЕВА НҰРСАЯ НҮРБОЛАТҚЫЗЫ 

Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Заводской 

кентінің жалпы орта білім беретін мектебі,                                                                                            

жетекші Байжанова Бибинур Балтабаевна , 

Шаңғышы 

 

АБЖАНОВА МЕДИНА ДАРХАНҚЫЗЫ 

4 «А» сынып                                                                                                                                                          

Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Заводской 

кентінің жалпы орта білім беретін мектебі,                                                                                            

жетекші Байжанова Бибинур Балтабаевна, 

Ғажайып қыс 

 
 

ЮЛДАШЕВА САРВИНОЗ  6 сынып оқушысы                                                                                  

Түркістан облысы, Ленгір қаласы, Төлеби 

аудандық оқушылар үйі,  "Қазақ тілі" үйірмесі 

Жетекшісі: Нуралбекова Жансая, 

Қыс қызығы 

         Таңертең оянып, терезеден қарасам, далаға 

алғашқы қар жауапты. Көліктерді, ағаштарды және 

үйдің шатырларын қар басқан. Ағаштың 

бұтақтары әдемі болып, жарқырап тұр. 

 Қыс мезгілін неге ұнатасын деген сұрақтың 

жауабы айқын – сұлулығы үшін! Мен қыстың 

келгеніне қуанамын! Бұл ерекше жыл мезгілі.  

       Маған қысқы демалыс өте ұнайды.  

Ол жазғыдан әлдеқайда қысқа болғанымен, 

жарқын және көңілді өтеді. Менің ең сүйікті 

мерекем, осы мезгілде болады. Ересектер де, 

балалар да бұл мейрамды асыға күтеді. Адамдар 

шыршаларды безендіріп, үйлерді, мектептерді 

және саябақтарды әшкерлейді. Барлығы бір-біріне 

сыйлықтар сыйлап, Аяз атаның келуін күтеді. Мен 

қысты қатты жақсы көремін!  

      Бұл жылдың ең сиқырлы уақыты. Айналаның 

бәрі аппақ болып кеткенде, ертегіде жүргендей 

болып кетесін. Бастапқы кезде, үйден шыққын 

келмейді. Бірақ, қардың бетімен жүрген кезде 

шығатын сықырлаған дыбыс, жүрекке қуаныш 

сыйлайды! Ең бастысы – бір жерде ұзақ тұрып 

қалмау керек. Егер қозғалыста болсаң – 

тоңбайсың!  

      Күз кетіп, оның орнына қыс келді. Далаға ақ 

кілем төселгендей қар жауған. Бұл мезгіл 

балаларға үлкен қуаныш сыйлайды! Олар шаңғы, 

шана және коньки тебуге мүмкіндік алады.  
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БОТАН КАУСАР 3 сынып                                                                                                                      
Түркістан облысы  Төлеби ауданы   Ленгер қаласы  

"Төлеби аудандық оқушылар үйі” 

Жетекші: Ешимбетова Багила Ануарбеккызы 

«Қыс қызығы» 

 

Қыс мезгілі  біздің өлкеге   де келіп жетті. 

Қыс әсіресе балалар  үшін өте қызық мезгіл. 

Жердің  бетін  ақ  ұлпа  қар басып  қалыпты, 

Ал ағаштар  болса  аппақ тоға киіп алғандай.  

Бұндай  табиғи ғажайып  қыстың    ең   

қызықты,қуанышты    мезгілге  айналдыра ды . 

 Бұл  мезгілде  балалар   айрықша   

қуанышқа кенеліп , далада  көп уақыттарын  

өткізеді.  Олар  қардан  аққала  жасайды   

үйде  шыршаны  безендіреді, ата- аналарына  

және  басқа  туыстарына  кәде  сый   

әзірлеумен  әлек  болады. Оның істей 

алмағандары,шанаға  мініп  қар үстінен 

 сырғанайды. Олардың көңілі көтеріңкі  

болып, езулерінен күлкі  кетпейді. Аппақ қар мен 

және қыс  мезгілі  адам баласына қуаныш 

сыйлайды. Міне қыс қызығы. 

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

ӨСКЕН АРДАҚ 

"Жас тілші" үйірмесінің оқушысы                              

Түркістан облысы, Төлеби аудандық адами 

әлеуетті дамыту бөлімінің «Төлеби аудандық 

оқушылар үйі» МКҚК.                                                            

Жетекшісі: Кадырбекова Гүлназ Азимханқызы 

                                                 

Қыс көрінісі 

     Табиғаттың әрбір маусымы ерекше болатыны 

сөзсіз. Әр маусымның өзіне тән қызығы мен 

сейіл-серуені бар. Соның ішінде қыс мезгілі де 

өзіндік кіршіксіз аппақ қарымен, қаһарлы 

мінезімен, сықырлаған аязымен ерекше. Бұл 

мезгілде адамдар табиғаттың құпиясын, ерекше 

бір ұмытылмас сәттерін тамашалайды. 

      Қара жердің бетін басқан аққұба ару сияқты 

үлпілдеген ақ ұлпа қар айналаға сән бергендей. 

Әркім бұл мезгілді асыға күтетіні рас. Бірі 

шаналарын арқалап, биік жоталарға, таулы 

қыраттарға бет түзейді. Дала төсінде қолдан 

сырғанақ жасайтын қызықты кездерде өз алдына 

бір бөлек әңгіме. Қолдарына шана сүйреген 

балалар, жүздері күлкіге толы адамдар барлығы 

бейне бір қыстың суығын емес, оның жылы 

нұрын, ыстық тартар сәулесін тауып алғандай 

қуанады. 

     Даланың табиғаты тып-тыныш қалпынан, 

маужыраған күйінен серпіле түскендей күйде. 

Алатаудың сілемдері мен биік жоталарындағы 

қыс көріністері көздің жауын алады. 

 

 

КЕНЕН ЖАКСЫМ                                                                                                  

Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы.   

№ 28 мектеп. 2"З" сынып оқушысы 

Жетекшісі:Бегеева Анар Сагинбаевна 

ҒАЖАЙЫП ҚЫС 

 
 

КОЯНБАЙ АЯНАТ                                                                                                   

Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы. 

№ 28 мектеп. 2"З" сынып оқушысы 

Жетекшісі:Бегеева Анар Сагинбаевна 

Аққала жасаймыз 

 
 

ТҰРСЫНХАН  ЖАНСАЯ 

"Сиқырлы қайшы" үйірмесі                                                                                      

Жетекшісі: Халжанова Салтанат                                                                                 

Түркістан облысы Ленгер қаласы  

"Төлеби аудандық оқушылар үйі”                 

ҚҰРАҚ ҚҰРАЙМЫН 
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САЙДФАХДИНИЕВА НАЗМИН 3 «А» сыныбы 

Түркістан облысы Ленгер қаласы 

 "Төлеби аудандық оқушылар үйі”                   

Кілем тоқу үйірмесі 

Жетекшісі: Түймелиева Нурила Өскенқызы 

Қыс құсы 

 
 

ҚАЛДЫБАЕВА ЖАНСЕЛЬ  6 сынып 

Түркістан облысы Ленгер қаласы  

"Төлеби аудандық оқушылар үйі”         

Кілем тоқу үйірмесі 

Жетекшісі: Түймелиева Нурила Өскенқызы 

Ит 

 
БАЙДУЛЛА АЙША   4 «Г» сынып 

Түркістан облысы Ленгер қаласы  

"Төлеби аудандық оқушылар үйі”         

Кілем тоқу үйірмесі 

Жетекшісі: Түймелиева Нурила Өскенқызы 

Пингвиндер 

 

ЛЕСБЕК ЖАНБОЛАТ    

Түркістан облысы Төлеби ауданы Ленгер қаласы 

Төлеби ауданының адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің "Төлеби аудандық оқушылар үйі” 

Жетекшісі: Алмуратова Ләззат 

 

 
 

ЛЕСБЕК ЖАНАТ 4»Б»- сынып оқушысы 

Түркістан обл.Төлеби ауданы Ленгер қаласы 

Төлеби ауданының адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің "Төлеби аудандық оқушылар үйі”                   

Жетекшісі: Алмуратова Ләззат 

 
 

КЕҢЕСХАН АЙЗЕРЕ 

Түркістан обл.Төлеби ауданы Ленгер қаласы 

Төлеби ауданының адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің "Төлеби аудандық оқушылар үйі                      

Жетекшісі: Ешимбетова Багила Ануарбеккызы 
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САТАН ЕЛДИНА"Аққала жасау" 

ТАБЫЛҒАН ЖАСМИН "Қыс мезгілі" 

БАҒДӘУЛЕТ ЖУЛДЫЗ "Сикырлы кыс" 

МАКЕН АЙЗЕРЕ "Қыс көрінісі" 

БУҒЫБЕК ДИАНА "Сиқырлы қыс" 

ЕЛЕМЕС АЙДИДАР "Қыс көрінісі" 

Жетекшісі: Мамытова Баян Алтынбековна 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы  

"Шелек ауылындағы гимназия" КММ. 

                                 

 

               

   

                              

  
 

ОҢҒАР АДЕЛЯ 

Алматы облысы  Балқаш ауданы  Бақбақты 

ауылы  «Күншуақ»  бөбекжай балабақшасы 

Жетекшісі:    Мырзахмет Анель Берікқызы 

Қысқы пейзаж 

 
 

АСҚАРБЕК АЙАРУ                                                                                                                                                

Алматы облысы  Балқаш ауданы  Бақбақты 

ауылы  «Күншуақ»  бөбекжай балабақшасы 

Жетекшісі:  Есімбекова Сая Байтасқызы 

Ғажайып қыс 
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АХМЕТ АЛИЯР АЙДЫНҰЛЫ 

Алматы облысы  Балқаш ауданы  Бақбақты 

ауылы  «Күншуақ»  бөбекжай балабақшасы 

Жетекшісі:    Мырзахмет Анель Берікқызы 

 
 

РАХАТ ЖАН                                                                                                                                                      
Алматы облысы  Балқаш ауданы  Бақбақты 

ауылы  «Күншуақ»  бөбекжай балабақшасы 

Жетекшісі Мырзахмет Анель Берікқызы 

 
 

НҰРЛАНБЕК МЕДИНА                                                                                                                                      
Алматы облысы  Балқаш ауданы  Бақбақты 

ауылы  «Күншуақ»  бөбекжай балабақшасы 

Жетекшісі Жумабекова Жанар Рахимжановна 

 
 

ДУШКИН РАДМИР 
Алматы облысы  Балқаш ауданы  Бақбақты 

ауылы  «Күншуақ»  бөбекжай балабақшасы 

Жетекшісі Омарбекова Жанат Ерболатқызы 

 

ЕРКЕБҰЛАНҚЫЗЫ КӘУСАР 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Азат орта 

мектебінің 3-ші сынып оқушысы 

Жетекшісі: Бүйенбаева Ғалия 

 
 

ДИЛЬНАЗ МУХАММЕДОВА 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы  

Азат орта мектебінің 11 сынып оқушысы 

Жетекшісі:Тұрсынова Мақпал Бауыржанқызы 

 

Денсаулық - баға жетпес байлық, асыл 

дүниеміз.  

Қазіргі таңда салауатты өмір салтын 

ұстанып,дұрыс тамақтанып жүргендер бар ма? 

Зерттеулер нәтижесіне сүйенсек, 60% адамдар 

тамақтану тәртібін сақтамайды. Күнделікті 

таңертеңнен кешке дейін жеңіл-желпі тағамдарды 

тұтынып, ұйықтар алдында тойып тамақтанады. 

Мұның асқазанға қаншалықты ауыр, адам ағзасы 

үшін өте қауіпті екендігінен мүлде бейхабар. 

Ғалымдардың мәлімдеуінше, ең дұрысы барлық 

тамақты кешкі сағат 8-ге дейін жеп біткен жөн. 

Өйткені күннің екінші жартысында,кешке қарай 

зат алмасу процесі баяулай түседі. 

Спортпен аптасына 2-3 рет айналысып тұру 

керек. Жүгіру,секіру, жаттығу жасау бұлшық 

еттерді нығайтып,әдемі дене мүсінін 

қалыптастырады. Егер «Спортқа уақыт жоқ немесе 

ұнамайды» - десеңіз, жұмысқа, қоғамдық 

орындарға көлікпен емес, жаяу барыңыз. 

Осылайша, жарты сағатыңызды спортқа 

арнағанмен теңдей боласыз.  

Ескере кетер тағы бір мәселе - су балансы. 

Адам үшін су элементі жер бетіндегі барлық 

дәрілерден де пайдалы. Оның ағзадағы майлар мен 

қажетсіз токсиндерді,шлактарды шығаруда 

маңызы зор. Орташа есеппен күніне 2 литр су 

ішу,келер аурудың алдын алады.Таңертең 

ашқарынға, шәй ішер алдында 20-30 минут бұрын 

су ішсеңіз, кешегі күннен қалған қалдықтарды 

шығарады. Оның үстіне асқазан оянып, өз 

жұмысын жақсартады. Күндізгі уақытта, кеңседе 

немесе үй жағдайында 1-2 стақан судан ұрттап 

отырудың пайдасы өте мол. Ал кешке қарай суды 

аз тұтынған дұрыс.Себебі бүйрек бұл уақытта 

атқаратын қызметін бәсеңдетеді. 
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АМАНКЕЛДІ ГҮЛАЙНА ЕРБОЛАТҚЫЗЫ 

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы  

Болашақ ауылы №10 ЖББМ мектебінің 

 11"А" сынып оқушысы 

Жетекшісі: Жақсыбаева Перизат 

 

Өзіңді дамытқың келе ме? 

Тыңдашы досым бұл сөзім саған арналады. 

Жетістіктерге жетіп, басқа да арман-

мақсаттарыңды орындауға тырысып жүрсің, бірақ 

болмай жатыр ма? Көптеген биік шыңдарды 

бағындырғың келеді, ешкім жасап көрмеген істі 

жасағың келеді бірақ қорқасың ба? 

Қорқамын дейсің әрбір адамда қорқыныш 

болады, бірақ біз қорқыныштың арқасында үрейді 

жеңіп, оны жеңудің арқасында ненің не екендігін 

жайменен ұғына бастаймыз. Қарапайым мысал, 

математика сабағында тік сызық және ирек сызық 

болса, біздің өмірімізде тура солай. Ойлағанымыз 

тігінен бірақ оның жанында математика 

сабағындағыдай ирек сызық болады яғни қиын 

кезеңдер мен сынақтар болады. Сынақтардан 

мүдірмей өту үшін бастысы қорқынышты, үрейді, 

сенімсіздікті жоюға тырысу керек. 

Мен айтқан басты сәтсіздік тудыратын үш 

қағиданы жеңу үшін, өзіңді дайында, өзіңді үйрете 

баста.  "Сын айтылмай мін түзелмейді" демекші 

өзіңнің кемшіліктеріңді тауып ал да жоюға тырыс. 

Ешкімге білдіртпей өз-өзіңе сын айтта өзіңе 

ұнамсыз тұстарыңды жөндеуге тырыс.  

Талпын, талпынсаң тайсалмайсың, жетістікке 

жет жете берсең жетілесің.  

Ең бастысы агрессивті көз-қарастан арыл, 

сонда барлығы жақсы болары сөзсіз.  

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

ЕРІК ӘДІЛЖАН                                                                                                                
Балабақша бүлдіршіні                                                                                                          

Жетекшісі: Бабалиева Сания                                                                                                  

Алматы облысы Бақбақты ауылы 

 «Күншуақ» бөбекжай балабақшасы 

  

БАҚТИЯР АЙША БАҚДАУЛЕТҚЫЗЫ                                                                                                                                                                                                                                                                        
Жетекшісі: Мырзахмет Анель Берікқызы                                                                                                               

Алматы облысы Бақбақты ауылы  

«Күншуақ» бөбекжай балабақшасы                                                           

 
ҚАЛТАЙ ДІНАСЫЛ                                                                                                            

Жетекшісі Есімбекова Сая Байтасқызы                                                                     

Алматы облысы Бақбақты ауылы  

«Күншуақ» бөбекжай балабақшасы 

 
ЦАЙЗЕР КИРА АЛЕКСАНДРОВНА.                                                                                                                          

Жетекшісі: Есімбекова Сая Байтасқызы                                                                                                                

Алматы облысы Бақбақты ауылы  

«Күншуақ» бөбекжай балабақшасы                                                                

 
ДАУЛЕТ ГАУХАР ДАНИЯРҚЫЗЫ.                                                                                                                           

Жетекшісі: Жумабекова Жанар Рахимжановна                                                                                                     

Алматы облысы Бақбақты ауылы 

 «Күншуақ» бөбекжай балабақшасы 
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ЖАНДОСҚЫЗЫ  КӘУСАР.                                                                                                                                         

Жетекшісі: Карибаева Асем Оралхановна                                                                                                                

Алматы облысы Бақбақты ауылы  

«Күншуақ» бөбекжай балабақшасы                                                           

 
 

ТӨРЕҚҰЛ МЕРЕЙ 

"Қолөнер" үйірмесі                                                                                                                

Жетекшісі: Алмуратова Ләззат Оразбайқызы                                                                                                        

Түркістан облысы Ленгер қаласы 

"Төлеби аудандық оқушылар үйі” 

БҰҒЫ АНА 

 
 

МУКАШ ЗАЙТУНА  АЙДОСКЫЗЫ 

Талғар қаласы  Ж.Жабаев атындағы  

№ 6 орта мектебінің 3 «А»сынып оқушысы 

Сынып жетекшісі Айнур Бекбосынқызы 

Ғажайып табиғат 

          
 

ҰЛБОСЫН МУХАММЕДОВА                                                                                        
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы 

 Азат орта мектебінің 2-ші сынып оқушысы 

Аққала жасаймыз 

 
 

АМАНТАЕВА ТАМИРИС САЯХАТҚЫЗЫ 

Сынып: 11 А 

Алматы қаласы, Алмалы ауданы,  

«№ 15 мектеп-гимназия»  КММ 

Сынып жетекші: Тлекеева Фариза Аблаевна 

 

      Кез келген халықтың ең үлкен байлығы – тілі, 

мәдениеті, ұрпаққа мұрасы екені даусыз. Әрбір 

халық оны мыңдаған жылдар бойы салып, 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырды. Адам 

тамақсыз, сусыз өмір сүре алмайды. Сондай 

секілді қарым-қатынас адам үшін өте маңызды. 

Тіл, менің ойымша, бүкіл адамзаттың басты 

құндылықтарының бірі. Өйткені, ол ерте заманда 

пайда болған. Адамдардың бір-біріне 

көмектесуіне, бірігіп жұмыс істеуіне, жинақтаған 

тәжірибесі мен білімін алмасуына көмектесті. Ата-

бабамыз ұрпақтан-ұрпаққа өз тілін қастерлеп, 

қадірлеп келген. Тіл де адамның ғажайып сыйы. 

Бұл қарым-қатынастың ең тамаша құралы. Тіл 

арқылы балалық шағымыздағы қуанышты, 

қызықты сәттерді түсіндіріп, есте сақтай аламыз. 

Меніңше, кез келген мемлекеттің азаматы – ең 

алдымен, немқұрайлы қарамайтын, ата-бабасының 

мәдени мұрасын біліп, бағалай білетін адам. 

     Тіл – әр халықтың мәдени мұрасы болып 

табылады.  

     «Ұлттың өшуі тілдің өшуінен басталады» деген 

Қадыр Мырза Әлидің тілдің ұлт үшін маңызын 

айқындайтын құнарлы сөзі бар. Кез келген ұлтты 

жер бетінен жойып жіберу үшін тілін құртудың өзі 

жеткілікті. Тіл ұлттың тарихы, өткені мен бүгіні, 

келешегі, ұрпағы мен тағдыры. Тілде сол елдің 

бастан кешкен қиындығы, жүріп өткен жолы, 

жеткен жетістігі баяндалады. Тілің ұмыт болып 

өскен күн, ұлттың өлген күнімен пара-пар. 

        Қазақ тілі көзіміздің қарашығы, қолымыздағы 

бар асылымыз, жарық сәуле. Сәуленің тарайтын 

аумағы кеңейген сайын айналасын нұрландыра 

түседі, тіл де дәл сондай, қолданыс аясы кеңейе 

келе, құрметі мен беделі артады.  
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Біз өзге ұлт өкілдерін, жастарды қазақ тіліне 

күштеу емес, қызықтыру арқылы әкелуіміз тиіс. 

Мысалы, өнер арқылы насихаттасақ, қазақша 

әндер мен фильмдердің сұранысын арттырсақ, 

өзгелер тілімізге өздері-ақ қызығушылықтары 

оянып, үйренуге тырысушы еді. Қазіргі таңда осы 

бағытта еңбек сіңіріп жатқан көптеген қазақ 

жастары бар. Бірақ тілімізді әлемдік аренаға 

шығаруға бәріміз бірлесе еңбек етуіміз қажет. 

Оларды қолдауымыз, шығармашылығының 

дамуына дем беруге үлес қоса білуіміз керек. 

Ақтөбелік Димаш Құдайберген арқылы қаншама 

әлемнің өнер сүйер қауымы қазақ ұлты, Қазақстан 

деген мемлекеттің бары жайында білді. Өмір бойы 

естімеген қазақ тілінде ән тыңдады, түсінуге, 

ұғынуға тырысты. Бұл да бір тіліміздің мәртебесі 

асырған, абыройын асқақтатқан сәт болды.  

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

АЛТАЕВА ЖАНИЯ ЖАРАСҚЫЗЫ                                                                             

Алматы облысы, Алатау ауданы,  

№ 110 мектеп гимназиясы                                          

11-сынып оқушысы 

Сынып жетекшісі Ләззат Джумагалиева 

 

Журналистика бұл - жәй ғана мамандық емес, 

нағыз солдаттың шапшаң іс-әрекеті секілді қызмет 

түрі. Қоғамдағы жаңалықтармен жұртшылықты 

хабардар етіп, аз уақытта ресми ақпарат жинау мен 

жан-жақты іздену, шебер сөйлеу секілді 

журналисттің бойынан табылуы тиіс 

құндылықтарасқан тиянақтылықты қажет етеді.  

Заман үшін маңызы зор бұл мамандық 

иелерінен әртүрлі қалыпта хабар алу мүмкіндігі 

қарастырылған. Баршаға белгілі көгілдір экранның 

арғы жағындағы журналистерден бөлек, аталмыш 

саланың басқа түріне бет бұрған тілшілер де өте 

көп. Бірыңғай жалпақ тілмен "журналистика" деп 

аталғанымен, бұл мамандық өте үлкен әлем.  

Мысалы, жаңалықтар тарататын журналистер 

теледидар немесе радиолар арқылы қызметтерін 

атқарса, дикторлар қауымы кино рөлдерін 

дыбыстайды. Жалпы, журналистиканың басты 

бағыты қалың жұртқа "хабар беру" болғандықтан, 

мағлұматқа жету үшін жан-жақты ізденісте болу 

керек. Сол хабарды бермес бұрын, алдымен 

ақпараттың дұрыстығына көз жеткізіп, көркем 

түрде жинапқұрастыра білу маңызды.  

Бұл, осы сала жиегіндегілердің жұмыс 

атқаруының ең бірінші қағидасы болып табылады. 

Тілшілердің сөздік қорының бай болуы да қатаң 

ескеріледі. Қарт халықпен сұхбат алмасып, 

қоғамдық пікір қалыптастыра білу журналистерге 

артылатын басты міндет екені мәлім.  

Тек содан кейін ғана тілшімен жазылған 

сұхбатты көркем суреттеп, тағы бір осы маман 

иесі келесі әріптесіне, яғни, тележоба 

журналистеріне ұсынады. Тележүргізушілер қоғам 

мен әдеби тілден ауытқымай, дайын сценарийді 

басшылыққа ала отырып, ерекше дикциямен бүкіл 

халыққа ақпаратты жеткізеді.  

Журналистика адамның тіл байлығының 

жетіліп, сөздік қорының байыпдамуына да ықпал 

етеді. Қарап отырсақ, журналистиканың өзімен 

тығыздығы бар деп танылған әр түрі бір-бірімен 

байланыса келе, алып бір мамандықты құрайды!  

Қай заманда болмасын қызметі қажеттілігін 

еш жоғалтпайтын сала. Журналистер қашанда 

қоғамда маңызды болғандықтан, жасөспірімдерді 

де осы салаға баулыған жөн. Одан бұрын, болашақ 

маман иесінің бойындағы талабы мен қасиеттерін 

ескеру қажет. Жан-дүниесі мен болмысы жарасса, 

журналист болу жеңіс!  

Әр саланың өз ережесі бар дегендей, 

мамандық таңдау барысында бәрін анализдеп 

барып, қорытынды дұрыс шешім шығарған абзал!  

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

БАҚЫТБЕКОВА ӘМИНА БАҚЫТБЕКҚЫЗЫ        
Өскемен қаласы  Шоқан Уәлиханов атындағы 

 № 3 мектеп-лицей. 11 сынып оқушысы 

Жетекшісі Нургалиева Динара Киноятовна 

 

Кәдірбек Сегізбайұлының кітабы 

 

Жақында Елбасы медалі жобасының 

қатысушыларына  тегін қазақ әдебиетінен және 

әлем әдебиетінен кітап таратты.  

Мен  қазақ әдебиетінен Кәдірбек 

Сегізбайұлының «Жол» шығармасын 

таңдадым.Шынымды айтсам, атауына қатты 

қызықпадым. Бірақ бұл кітаптың алғашқы бетін 

ашқаным сол еді. «Қос сала-бір арна» деген жазуға 

көзім түсті. Неге екені белгісіз. Бір арнада 

тоғысатын қос өзенді елестеттім. 

Оқиға желісі Жұман қарияның баласы 

Тұрарға өкпесінен  басталды. Кейіннен Ұлби апа 

мен немересі Шәріпте қосылды. Айтпақшы,роман 

басталмас бұрын,автор былай дейді: «Шерияздан 

Сәметовтың, Ескендір Мәкетовтың, Қаша 

Мәмбетовтың, Хасен Сұлтановтың және бүкіл 

саналы ғұмырын туған елінің туын биіктен 

желбіретуге бағыштаған Жұмаш 

Мұратхановтың рухтарына арнаймын». 

Жұмаш дегені Жұман қария-ау деп-

болжадым. Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» 

шығармасындағы Алдияр мен Аяған секілді бұл 

кітапта да бес адамның прототипі бар екен. 

Роман 1921-1922 жылдары елімізге 

ашаршылықтың беті көрінген кездерінде,оқу іздеп 

Аягөзден атпен шығып, Мәскеуге дейін жеткен бес 

жеткіншектің оқиғасын баяндайды. 

Бұл бес жеткіншек Жұман, Шәріп, Есім, 

Қасым, Ғалым. Іштерінде ең кішісі-Қасым. 
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Он бірден енді асқан жас бала. Ал ес 

жинағаны Шәріп пен Жұман. Әркімнің өз өнері, 

тағдыры бары анық. Ғалым ақын. Жол үстінде 

талай шығарған өлеңінде оқыдым. Қасымның 

анасы сырқат екен.  

Халқымыздың қонақжайлығынан ат мінгізген 

де, барымен бөліскен, бір кесе тары көже берсе де 

құдайы қонақ қылғандар  көп болды.  

Алдымен Нұрымжан деген байдың ауылына 

келді. Ет асылып, сорпаланып ауылдың Игенжан, 

Ырымжан, Сәкітайларымен біраз әңгімеде айтты. 

Ат мінгізді. Бір қызығы-осыдан соң бірден екінші 

сала Мәскеуден оралған Жұманның өмірі 

басталады. Жұман денсаулығына байланысты 

оқудан 1-2 жыл ерте жалғастырмай оралыпты. 

Жол бойы бұл бес жеткіншек құдайы қонақ болып, 

той жүргізіп, төркінім деп құрметтеген апаның 

сыйлы қонағы болады. Бірде жер қазып 

көмектессе, ал бірде Жәмила апаның тары 

көжесінен дәм татады. Лепсі, Пішпек, Алматы, 

Ташкент деген орталықтарға барса да, ақыры 

Мәскеуден бірақ шығады. Білім жолында небір 

қызық бастарынан өтеді. Біресе өткелден өтіп 

қиналса,бәйгеге қатысып, біресе қотыр қаптаған 

денесіне шипа іздеп қиналады.Мені қатты  

ойландырғаны-Жұманның  аты Көккептермен 

қоштасуы еді.Құлагерден айырылған Ақандай дер 

едім.Себебі,бес жеткіншек Мәскеуге пойызға 

билет алу үшін бес атын сатады.Вокзалға 

келгенде,бір  нан кімді тойдырсын?! 

Екіге бөліп оны беске бөліп,бір жартысын 

ұрлатып алғандағы Ғалымның монологы әсерлі. 

Аш адамның  өзін қалай ұстайтыны бәрімізге 

белгілі.Бірақ,вокзалда Михаил Петровичтың 

кездесуі.Жол көрсетіп,Мәскеуде жатаханаға 

орналастыруы,билет алып беруі бәрі де ұлттар  

арасындағы татулықты көрсеткендей... 

Мәскеуге жеткенде,  бауырым деп 

сыйлағандар да кездесті. Бірақ ішінен оқуға 

орналастырған, «бір болса қазақтың баласы 

болсын» - дегендей  Тұрар Рысқұловтың 

қарапайымдылығы мен ұлтжандылығы ашық 

баяндалған. 

Бірінші сала да Мәскеуге жетер жол, екінші 

сала Мәскеуден оралған Жұманның тағдырын 

баяндайды. Ал романның соңында әр кейіпкердің 

тағдыры Мәскеуден оралған соң қалай өрбігенін 

айтып аяқталады. Жұман қария ұлын Тұрар 

Рысқұловтың құрметіне Тұрар, жолда серігі әрі 

сырласы болған Шәріптің құрметіне немересін 

Шәріп атапты. 

Романда ұлт аралық татулық, саясат, 

ашаршылық, адам мен жылқының достығы сияқты 

тақырыптар көтерілген.  

 

 

Романды оқып отырып, сол қиын кездің 

өзінде халқымыздың бауырмалдығы  мен 

кеңпейілдігіне,білімге деген құлшынысына тәнті 

болдым. Бейбіт күннің өзінде ізденісі аз 

қатарластарымды көргенде ойланып қаламын.. 

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

ҚАЗАҚТЫҢ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ 

 

Құдайбергенов Дидар Маратұлы 

Шымкент қаласы Қазығұрт ауданы   

Ынталы ауылы 

Сынып  жетекшісі: Айнур Утегенова 

 

Белгілі бір этностың не халықтың өзіне тән 

мәдениеті мен ерекшеліктері болатыны хақ.  

Мәдениет деген ұғымның өзі бірнеше 

бағыттарға бағытталған. Атап өтер болсақ, кез 

келген этнос өз салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен, 

ауыз әдебиеті мен қатар ана тілімен ерекшеленеді.  

Ана тілі - бұл елдің тірегі, жан жүрегі.  

Міне, осы ұлттық құндылығымыз бізге сан 

ғасырлар бойы ата-бабамыз арқылы аманат 

ретінде өз құндылығын жоғалтпай келеді. Ал біз 

өз кезегімізде аманатқа қиянат келтірмей, ұлттық 

мәдениетті қастерлеп, келешек ұрпаққа жеткізуге 

міндеттіміз. 

Қазақ халқының бірнеше жүзге жуық салт-

дәстүрлері мен әдет ғұрыптары, ұлттық ойындары 

баршылық. Олардың әрқайсысының тәрбиелік 

мәні өте зор, біз үшін алар орны ерекше.  

Айтыс өнері - қазақ халқында ежелден 

қалыптасқан салт-дәстүрлердің бірі де, бірегейі, 

тіл өнері. Қазақ сонау ескі заманнан бері айтыс 

өнерін халыққа насихаттап, ұлықтап көрерменді 

қызықтырып келеді.  

Айтыс бұл қазіргі заманғы "КВН", 

"Жайдарман" іспеттес секілді. Яғни, қазақ халқы 

айтысты қағытпа қалжың ретінде ұйымдастырып 

келген. Салт-дәстүрдің бұл түрі қазірге дейін 

көрерменге насихат ретінде ұсынылып келеді.  

Бұл біз үшін өте үлкен қуаныш. Себебі, ата-

бабаларымыз айтыс өнерін аманат ретінде осы 

күнге дейін сақтап келді.  

Ал біз бұл өнер түрін өз болмысынан 

айырмай, көрерменге ұсынуға міндеттіміз.  

Осы ретте айтып өтуге тиіспіз, осы жақында 

ғана "Хабар ТВ" телеарнасы өнер жұлдыздары 

арасында айтыс өнерін көрермен назарына 

ұсынды. Айтыс өнерін кеңінен насихаттау бұл - 

мәдениет саласына қосқан бір үлес.  

Осынау бағзы заманнан келе жатқан 

мәдениетімізді әрі қарай да дәріптеу біздің парыз, 

ең үлкен міндеттердің бірі.  Осы күнге дейін 

қалыптасқан дәстүрлі мәдениетті жаңаша түрде 

қайта жаңғырту -  ұлы жеңіс 
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TIK TOK ЖЕЛІСІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАҒАН 

КІМ ЕКЕНІН БІЛЕСІЗ БЕ? 

 

ТҰРАШ АҚБОТА.  11 сынып оқушысы 

Алматы қаласы Алатау ауданы Томирис ы/а                                                       

жетекшісі: Даусова Багдагул Алдамбаевна 

 

Бүгінде әлем назарындағы ең танымал 

әлеуметтік желінің бірі- TIK TOK.   

Ол жерде қызықты видеолар көріп қана 

қоймай, пайдалы ақпараттар алып, табыс тауып 

отырған жандар қанша ма?                                                                    

Тик Токты кім ойлап тапты ?» - бұл танымал 

әлеуметтік желінің шығу тарихына қызығушылық 

танытатын қолданушылардың жиі қоятын сұрағы.   

Бүгінгі мақалмызда сіз өзіңіздің сұрағыңызға 

жауап тауып және платформаның тарихы туралы 

ақпарат білетін боласыздар.                                       

Tik Tok — 15 секундтық қысқа музыкалық 

видеороликтерді жасауға арналған  қолданба.  

Тіркелушілер саны 600 миллион адамнан асады.                     

2012 жылы құрылған ByteDance 

компаниясының экс директоры 38 жастағы Чжан 

Йимин негізін қалаған.  Ал 2018 жылдың соңында 

ByteDance компаниясы TIKTOK құрылғысының 

арқасында ең құнды жаһандық стартап ретінде 

танылды.                                                                                                   

Чжан Йимин, 38 жастағы кәсіпкер.                                                                               

Ол баспасөз алдына жиі шыға бермейді - тек 

Instagram парақшасында жарияланған 

фотосуреттерге қарап ол туралы ақпарат алуға 

болады. Чжан 2005 жылы Нанкай университетін 

бітірді, онда ол алдымен микроэлектрониканы, 

содан кейін компьютерлік бағдарламалау саласын 

оқыды.                                                                                                                               

Қазір Тик Токтың негізін салушы кәсіпкер, 

капиталы 16 миллиард доллардан асатын әлемдегі 

ең бай адамдардың бірі болып саналады.   

Бизнесмен Forbes тізімінде 70-ші орынға ие 

болса, ал 2018 жылы Қытайдың ауқатты адамдар 

тізімінде 25-ші орында тұрды.                                                                     

Чжан өз авторлық жұмысының әлемдік арена 

негізінде дамытқысы келеді.  Ол ByteDance 

«Google сияқты қолдану аясы шексіз компанияға» 

айналады деп сенеді.                                                                                                                                 

"Біз көп жұмыс істеп, перфекционист 

болуымыз қажет. Индустриалды дәуірде, ақпарат 

ғасырында, Қытайлық кәсіпкерлер халықаралық 

нарыққа шыққан сайын өз мүмкіндіктерін 

арттыруы керек"- дейді табысты кәсіпкер. 

Осындай өнертабыс авторларының еңбегін 

бағалай отырып, біз әлемде адамға берілген 

мүмкіндіктердің шектеусіз екеніне тағы бір мәрте 

көз жеткіземіз. 

 

 

ЕРБОЛ МЕДЕТБЕКҰЛЫ  

Алматы облысы, Еңбекші қазақ ауданы,  

Ащыбұлақ ауылы. А.Бубенцов атындағы орта 

мектеп. 11 сынып оқушысы 

Сынып жетекшісі Күнболатова Әсел 

 

Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы 

 

Әрбір елдің тілінде сол елдің ұлттық болмысы, 

мәдени мұрасы, күретамыры секілді бар өмір 

сүрген тарихи тағылымы жатыр. 

Адам өмірінде тілдің алар маңызы зор. 

Тіл қарым қатынас құралы.Тілді қадірлеп,әрбір 

сөздің мағынасы мен менін ұғып,орынды 

пайдалана білу керек.Біздің тіліміз бабалардан 

қалған тарихымыз.Ұлтымыздың мақтанышы. 

Ахмет Байтұрсынұлы атамыздың: “Ұлттың 

сақталуына да,жағалуына да себеп болатын 

нәрсенің ең қуаттысы-тіл. Сөзі жоғалған жұрттың 

өзі де жоғалады” деген керемет сөзі бар. 

Расыменде-ақ,ұлтымыз ұлт болып қалуы үшін 

ең әуелі ана тіліміздің мерейі үстем болуы тиіс. 

Тіліміз арқылы ұлтымыздың тарихын,салт дәстүрі 

мен мәдениетін әлемге паш ете аламыз. 

 Тіл бар жерде ұлт бар. Тілде бір ұлттың 

тарихы, діні, әдет-ғұрпы, салт-санасы, мәдениеті 

жалпы айтқанда, ел болып қалыптасқан болмысы 

бар. Тіл арқылы қарым-қатынас жасаймыз. 

Туған тілімен туған жерінде ауасымен демалып 

еліне қызмет етеді.Бабаларымыздың белгісіндей 

болып қалған ана тілімізді сақтау мына біздердің 

болашақ жастардың қолында.Ананың тілімен 

дарыған тіл мәңгі жасайды. 

Тіл-тұғырымыз.Ғасырлар бойы жасап келе 

жатқан тұғырлы тілімізден айырылсақ,халықтың 

рухани қазынасының да,тарихының да ешкімге 

керегі болмайды. Мәңгі қорғандай құламайтын 

тілімізді сақтап, мәртебесін асқақтату, тілге 

құрметпен қарау әрбір азаматтың борышы. Сақтап, 

сыйластықпен қарап,аяласақ, біз өз тұғырлы 

тілімізбен мәңгі жасаймыз. 

“Тілсіз ұлт,тілінен айырылған ұлт дүниеде ұлт 

болып жасай алмақ емес. Ондай ұлт құрымақ. 

Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт-тіл болуы. 

Ұлттың тілі кеми бастауы ұлттың құри бастағанын 

көрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа 

тиісті” деп алаш қозғаласының қайраткері,ақын 

Мағжан Жұмабаев айтқандай баға жетпес 

мұрамызды бүгінгі ұрпаққа қазақ тілінде таза 

сөйлеп, басқа тілді араластырмай, бұрмаламай, 

таза анық сөйлесе ғана қазақ тілінің қадірі бар 

екенін ұғындыру керек. Осы қасиетімізден 

арылмайық.  

Тіл - біздің мәңгілік ел болып қалыптасатын 

болашағымыз. 
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СЕЙДАЛЫ ЖАННА МЕЙІРБЕКҚЫЗЫ 

10-сынып оқушысы                                                   

Түркістан облысы Келес ауданы  

Ақтөбе ауылдық округі Қияжол ауылы 

Жетекшісі. Ажибекова Жансая 

 

Бір Аллаға сыйынып, 

Кел, балалар, оқылық,  

Оқығанда көңілге  

Ықыласпен тоқылық. 

Балаларды оқуға, білімге, сауатты болуға 

шақырған ақын,талай еңбек қалдырды.  

Ы. Алтынсарин (1841-1889)-шын аты 

Ибраһим. Қазақтың аса көрнекті ағартушы-

педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам 

қайраткері. Бар саналы ғұмырын ағартушылыққа, 

яғни ізгілікке көп еңбектенген тұлға.  

Ол өзінің педагогтік, жазушылық тарихи 

қызметі мен зор талантын, жан-жақты терең 

білімін және қайраты мен жігерін жас ұрпаққа 

арнады. Оның еңбектерінің ең үлкені қазақ 

жерінде жаңа үлгідегі мектептер ашып, қазақ 

балаларын озық ғылымымен қаруландыруға, кәсіп 

түрлерін үйретуге бастамашы болғаны.  

Халқының білімге деген ынтасын көрген 

Ыбырай Алтынсарин халықты сауатты болуға 

шақырған. Ы. Алтынсарин тек мектеп ашумен 

шектелген жоқ. Ол оқытқан шәкірттерінің жеке 

тұлға болып қалыптасуына, өмірде өз жолын 

адаспай табуына көмектесті. Олардың бойындағы 

адамзаттың асыл қасиеттерін ашып, оларды 

қоғамның белсенді мүшесі етіп дайындады.  

Ы. Алтынсарин қоғамдық сананың ең 

бастысы-адамгершілік деп санады. Мінез-құлық, 

ісәрекет, қарым-қатынастарды әр әңгімесінде, әр 

еңбегінде ерекше сипаттайды. Себебі Ыбырай 

Алтынсариннің әр шәкірті шынайы адамдықты 

танып үйренеді. Бұл жағдайды тереңінен 

қарастырсақ, педагогиканың оқу-тәрбие ісін 

ұйымдастырып, жаңа оқу үлгісін қазақ даласына 

әкелген Ы. Алтынсарин.  

Ол “халық мектептері үшін ең керектісі-

мұғалім”-деп жазып, мұғалімнің мәртебесі 

жайында да сөз қозғады. Білімге деген 

құштарлығы бала кезінен қалыптасқан Ыбырай 

оқу-білімге арнады. Көп оқыды, Ресей қоғамының 

білімді адамдарымен тығыз байланыста болды. 

Орынборда оқып жүргенінде Ы. Алтынсарин 

шығыстанушы ғалым В.В.Григорьевпен жақын 

танысып алды. Ол өзінің бай кітапханасына Ы. 

Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат берді.  

Білімге құштар Ыбырай бос уақытының бәрін 

де кітапханада өткізді. Білген үстіне біле түсем 

деген құмарлық пен өз халқыма неғұрлым көп 

көбірек пайдалы келтірмес деген арманға 

ұмтылған жас Ыбырайдың өмірлік ұстанымына 

айналды. Өзге халықтардың қолы жеткен 

табыстарын, білім жүйесін неғұрлым көбірек 

білсем деп армандады. Алған білімдерінің 

арқасында қазақ даласына жаңартылған білім 

жүйесін әкелді. Ұстаз болып, талай қазақ 

баласының сауатын ашты. Оның еңбегіне 

басымды иемін. Ерекше еңбегімен қазақ даласына 

білім әкеліп,бар саналы ғұмырын білімге сарп етті.  

Ыбырай Алтынсариннің биыл 180 жылдығы. 

“Ғалымның хаты өлмейді”-деп бекер айтпаған. 

Қазірде әрбір мектептегі қазақ тілі мен 

әдебиетінен табуға болатын “Кел.балалар. 

оқылық” өлеңі әр оқушының ойында жатталып 

қалды десем де болады. 

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

АХМЕТОВА БІРҒАНЫМ                                                                                                         
Нұр – Сұлтан қаласы. № 80 мектеп – 

гинзазиясының 11  сынып оқушысы. 

Жетекшісі:Нурушева Алия Кадырбаевна 

. 

 Жасөспірімдердің өздеріңе қол жұмсауы 

 

Суицид – адамның өз – өзіңе қол жұмсауы 

деген мағынаны береді. Бұған тап болудың түрлі 

себептері бар. Мамандар «бұған рухани, 

психикалық, материалдық жағдайлар себепкер.  

Яғни, адамның өмір сүруден шаршап, белгілі 

бір қиындықтардан шығатын жолды таппай, өзіңе 

қол жұмсауға бағыт алуы. Адам ағзасында 

күйзелістер жиналғандықтан осындай оқиғаға тап 

болып жатады» - деп жеткізеді. Тек бір ғана 

жағдай адамның өміріне кесірін тигізбейді. 

Әлеуметтік, отбасылық жағдаймен қатар, 

моральдық және физикалық зорлық – зомбылық 

әсер етеді. Дегенмен суицид кезеңі жасөспірімдер 

арасында да кездесіп жаталы.  

Психологтардың пікірінше, жасөспірімдерге 

тиісті отбасылық және қоғамдық тәрбие 

жетіспейді. Сонымен қатар, жоғарғы сынып 

оқушыларының төменгі сынып оқушысына қысым 

көрсетіп, намысына тию де негізгі фактор болып 

саналады. Кейбір жасөспірімдерге назар 

жетіспегендіктен суицид кезеңге кездесіп жатады. 

Олардың ішінде, достары жоқ, араласатын адамы 

болмауынан, ата – анасымен сырласпай, еш 

нәрсеге қызықпайтын, жақын адамын жоғалтып, 

қайғырып жүрген жасөспірімдер бар.  

Айтпаса да, баланың саналы, тәрбиелі болып 

өсуіне ата- ана жауапты. Бірақ, ата – анам мені 

ойламайды екен деп, жаман жаққа кіру баланың 

өзіңе байланысты деп ойлаймын. Себебі, анасы 

мен әкесінің уақыты жетіспегендіктен, өз бетімен 

сүйікті ісімен айналасып жүрген, өзің білімге, 

өнерге не спортқа жақын ұстайтын жас балалар да 

бар. Адамға көбінесе жанында жүрген достары 

әсер етеді.  
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Психологтардың айтуы бойынша 

«жасөспірімдер  үшін өзімен жасты баланың 

әрекеті мен пікірі маңыздырақ».  

Алайда басқа біреудің әрекетіне ілесіп, өз 

өмірін бағаламау - ақымақтық болып саналады. 

Себебі, тіршіліктің әр күні – ләззат, шаттық.   

Оны кей пенде сезінеді, ал кей пенде 

сезінбейді. Осыған байланысты ғұлама Омар Хаям 

айтқандай «Адамның айырмашылығы жас 

мөлшерінде емес, ақылының деңгейінде».  

Бір нәрсеге деген құмарлық, көп ретте 

ақылдыны ақымаққа айналдырады. Бірақ. 

«Ақымақ болып туылу ұят емес, ақымақ болып 

өлу ұят әрекет» деп Ремарк Эрих өз ойын жеткізді. 

Өмір – адамға берген баға жетпес құндылық. 

Сондықтан адам өмір жолында ақыдды болуы 

тиіс. Адамның сәні – өнер, білім, ақыл.  

Және  де, бір әрекет жасамас бұрын міндетті 

түрде алдын – артын ойланып алу керек. Осыны 

Б.Момышұлы былай деп түсіндірді – «Ақыл да 

ойлағанды ұнатады. Ойланып – толғанған адамға 

ғана ақыл дұрыс жол көрсетеді». Яғни, өзіңе қол 

жұмсау, адамның ойланбай жасаған әрекеті.  

Осы кезде, жасөспірімдерде қорлық өмірден, 

еркін өлім артық деген қате түсінік қалыптасады. 

Бұның қате болу себебі, «өмір бір – ақ рет 

беріледі. Сондықтан неге оны пайдалы қылып 

өткізбеске?» - Джек Лондон адамдарға сұрақ 

қойды. Дәл солай ол осы сұраққа өзі жауап берді 

«Адамның негізгі міндеті күңелту емес, өмір 

сүру». Әр адам өз өмірін бағалауға тиіс. Ең жақсы 

мектеп – өмір мектебі. Өзіңе қол жұмсаған 

адамның, келесі дүниеде тыныш өмір сүретінін 

ешбір ғалым зерттеуші дәлелдемеген. Адамның 

басты парызы, адам болып келгеннен кейін, 

хайуан болып емес, адам болып кету.  

Жасөспірімдер, өмірдегі нағыз бақыт – 

тоқтаусыз алға қарай талпыну екенін түсінуге 

міндетті. Енді ғана өсіп келе жатқан адам өлімге 

емес, өмірге қызығуы тиіс. Өзіңе қол жұмсап, 

өмірге наразылық танытқанша, мәнді өмір сүруге 

бәріміз де ұмтылу керекпіз.  

Өмір жылау, күрсіну және күлкіден тұратынын 

барлығымыз білеміз. Алайда, ойшылдар айьып 

кеткендей «Өмірдегі қиындықтарға қарамастан, 

одан қашатын жолды емес, оған тап болудың 

себебін өзіңе түсіндіру керек. Сонда жүрек 

тынышталады».  

Ал жасөспірімдер арасындағы дүрбелең 

(суицид) кезеңнен шығуға кітап көмектесе алады.  

Кітап – ең жақсы дос. Оны оқып көрмейінше 

ешкім де түсінбейді. Кітапты оқу арқылы, 

жасөспірімдер ғана емес, әрбір адам керемет 

досты тапқандай сезінеді.  

Осыдан кітапты әрі қарай оқып, өмірге деген 

құлшыныстың артатыны анық.  

Оның үстіне өмір, дос тағы басқа тақырыптар 

туралы ғұлама – ойшылдардың қанатты, нақыл 

сөздерін кітаптан оқып, бір ой қалыптастыруға 

мүмкіндік береді.  

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

ОРАЗАЛЫҚЫЗЫ ЗАЙРА                                                                                                               

Алматы қаласы . Наурызбай ауданы.                                                                  

№176 мектеп-гимназия. 4 «Е» сынып оқушысы                                               

Сынып жетекшісі:  

Абдыкаликова Шаруан Захаровна. 

 

Мен қыс мезгілін жақсы көремін. Айнала ақ 

қарға оралып, шықырлаған ақ мамық қардың 

үстімен жүрген қандай тамаша!  

Бірақ биыл қыс жылы болды. Қарда көпке 

дейін жаумай қойды. Егерде маған біреу,қар 

жаумаса қарды сағынасың десе мен сенбес едім. 

Шынында да мен қарды сағындым. Әр мезгілдің 

өзінің уақытында, өзінің ерекшелігімен өткені 

жақсы екен.  

Ақпан айы келіп өзімен ақ ұлпа қарын да ала 

келді. Мен «Алақай қыс келді »деп қуана далаға 

шықтым. -Ақ ұлпам мен сені сағындым ғой,- деп 

құшағымды ашып, ақ қарды бетіме тостым. 

Қандай керемет айнала аппақ қар, жапалақтап 

жауып тұрған ақ мамық, осы ақ мамықтың 

астында мен тұрмын қанатымда жайып. Аяғымды 

көтеріп жүргім келмейді. Жерге келіп қонып 

жатқан әппақ ақ қарды басуға аяймын. Іштей ой 

келді неге бүкіл әлем осындай тап –таза, аппақ 

болмайды деп. Айнала ағаштарда ақ қардың 

келгеніне құанғандай. Суықтан қорғанып 

көрпелерін жамылып алды.  

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

СҮЛЕЙМЕН АРУЖАН 
Жетекшісі: Акишева Эльмира 

Алматы  қаласы Алатау ауданы 

«№185 ЖББМ» КММ 3 «г»  сынып оқушысы 

 

Тақырыбы: «Қыс ғажайып мезгіл» сурет салу 
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ИМИАИЛОВА НАЗУГУМ 5 сынып оқушысы 

Алматы облысы Панфилов ауданы  

«Ә.Қастеев атындағы ОМ» КММ 

Жетекшісі:Жетпісбай Медет Шәкірұлы 

  
 

ЕРНҰРҚЫЗЫ ЖАННҰР  
Шымкент қаласы Қаратау ауданы  «№58 жалпы 

орта мектебі» КММ. 3 «е» сынып оқушысы 

Жетекшісі: Ашықбай Айнұр Дүйсенқызы 

 
  

НУРПЕЙСОВА АЙСУЛУ  
Алматы облысы Қарасай ауданы  

«Қ. Қошмамбетов атындағы ОМ» КММ  

3 «г» сынып оқушысы 

Жетекшісі :Кожахметова Индира Имангалиевна 

 

 

ШӘКІР ТОҒЖАН МЕДЕТҚЫЗЫ  
Алматы облысы Панфилов ауданы «Ә.Қастеев 

атындағы ОМ» КММ. 7 «а» сынып оқушысы 

Жетекшісі: Ажинурова Ақбөпе Қайынбайқызы 

 

Қыс мезгілі маған өте ұнайды. Қыс тазалақтың, 

адалдықтың белгісі іспетті. Жердің бетін ақұлпа 

қар басып, дала маужырап бір тыныштық 

орнайды. Бұндай табиғи ғажайып қысты ең 

қызықты,қуанышты мезгілге айналдырады. 

Бұл мезгілде балалар айрықша қуанышқа 

кенеліп, далада көп уақыттарын өткізеді. Олар 

қардан аққала жасайды, үйде шыршаны 

безендіреді, ата-аналарына және бас туыстарына 

кәдесый жасаумен әлек болады.  

Оның үстіне, балалар коньки және шаңғы 

тебеді. Оны істей алмағандары шанаға отырып қар 

үстінен сырғанайды. Олардың көңілі көтеріңкі 

болып,езулерінен күлкі кетпейді. Аппақ қар және 

қыс мезгілі адамзат баласына қуаныш, жаңалық, 

мереке мен береке әкеледі.  

Қыс мезгілінің ерекше көрінісі-қысқы ойындар. 

Қысқы ойындар өте қызықты,сондықтан балалар 

қыс мезгілін асыға күтеді. Бірі шанамен 

сырғанап,бірі аққала жасап,бірі қар атысып 

ойнаған балалардың көңілді жүздері мен 

дауыстары ерекше көңіл күй сыйлайды. 

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

 

ЖАЙЫРБЕК ЖАННҰР    5 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Багаева Жанилкан Абдувалиевна 

Алматы облысы Панфилов ауданы Алтыуй ауылы 

«Ә.Қастеев атындағы ОМ» КММ 

 

Қыс - мезгіл ішіндегі ең ажарлы, ең сұлуы. 

Қыс дегенде есімізге ең бірінші қар 

түседі.Айнала аппақ қармен қапталып, ағаштарда 

аппақ қар болып тұрады. Неткен керемет көрініс!  

Шана, шаңғы тебу,аққала жасау,қардан 

қорғандар тұрғызу,қармен атысып ойнау- мұндай 

мезгілді қалай ұнатпауға болады? 

Далада балалар шанасын сүйретіп,сырғанақ 

жанында жүреді. Олар үшін бұдан асқан қызық 

жоқ сияқты. Олардың қуанышында шек жоқ. 

Бәрі сондай көңілді. Қыс сондай ерекше мезгіл. 

Себебі: айнала дерлік аппақ түске боялып,ауа 

сондай таза. Сәуледей шағылысқан қар ұшқыны 

көздің жауын алады. Жақұттай жылтырайды. 

Басқан сайын табаныңа жабысып,қытырлаған 

дауыс, бет қарыған аяз - мұның бәрі қыс көрінісі. 

Қолымызға түссе еріп,бетімізге тисе сусып сала 

беретін мамық қардың бізге айтары бар сияқты. 

Кең даланы ақ көрпеге орап, дүниенің кіршіксіз 

белгісі болып жататын ақ қардың  күн түссе еріп 

кететіні өкінішті-ақ. Қыс артына көктем мезгілі 

келеді. Оның да өз кереметтері бар. 
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МЕЙРАМБЕК НҰРАЙ 5 «б» сынып оқушысы 

Нұр-сұлтан қаласы «№71 мектеп лицейі»   

Жетекшісі:Тунгишбаева Жанар Бауыржановна  

 
 17.02.2022 № W00070 

ЕРЖІГІТ ДАНА 4 «б» сынып оқушысы 

Нұр-сұлтан қаласы «№71 мектеп лицейі» 

Жетекшісі:Пирбалаева Генже  Сарытаевна 

 
 

ЕРКЕБҰЛАНҚЫЗЫ АЯЖАН  
Алматы қаласы Алатау ауданы 

«№185 ЖББМ» КММ. 5 «г» сынып оқушысы 

Жетекшісі: Калиева Рая 

  
 

ОРТАЙ БАЛҒЫН 5 «ж» сынып оқушысы 

Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы «А.Асқаров 

атындағы №77 мектеп-лицейі» 

Жетекшісі:Кенжегулова Оразкул Кулбековна 

 
 

ҚОЙШАНОВА ЕРКЕНА 

Қызылорда облысы Арал ауданы  

Арал ауданының түзету кабинеті 

Жетекшісі: Бисенбаева Дина 

 
 18.02.2022 № X00020 

МАРАТ СҰЛТАН СЕРІКҰЛЫ  
Шымкент қаласы «№ 63  жалпы орта мектеп» 

КММ 5 «а» сынып оқушысы 

Жетекшісі: Абдраймова Жанна Байбековна 
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КӨЛБАЙ АҚЕРКЕ 5 «ә» сынып оқушысы 

Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы 

 «А.Асқаров атындағы №77 мектеп-лицей» 

Жетекшісі: Райымбекова Фарида 

 
 

БАҚЫТБЕК ЭЛИНА                                                                                                                        

Нұр-Сұлтан қаласы М.Шоқай атындағы  

№ 51 мектеп-гимназиясы. 3"Г" сынып    

Жетекшісі   Аймамбетова Гульсинай Орумбаевна 

 
 

НАЙМАШОВА БАЯНСҰЛУ 

7 "Е" сынып оқушысы 

Жетекшісі Абдрахманова Орынгуль Айтказыевна                                                                                                          

ШҚО.Өскемен қаласы. «Мұхамет Шаяхметов 

атындағы №23 орта мктебі» КММ. 

 
 

ӘМІРХАН ОРАЗ АЙМАҒАМБЕТҰЛЫ     

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Абай ауылы, 

Абай атындағы № 90 орта мектебі 3 сынып                                                                                                                                                             

Жетекшісі:Абилдаева Гулжанат Талгатовна 

 

  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.  

Ежелден ата-бабаларымыз «Мұғалім бол» деп 

бата берген. Осы «ұстаз» сөзінің астарында 

мыңдаған білім мен ғылым , махаббат пен 

сүйіспеншілік жатыр. Бұл сөз маған бала күннен 

бері таныс. Себебі, менің анам да ұстаз.  

Бала тәрбиелеп қана қоймай, білім беріп, өмірге 

дайындайды. Ол үлкен жауакершілікті жұмыс. 

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!  

 

САБИТБЕК БЕКЖАН САЛАМАТҰЛЫ 

Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Абай ауылы, 

Абай атындағы № 90 орта мектебі.   3 сынып                                                                                                                                                          

Жетекшісі:Абилдаева Гулжанат Талгатовна 

 

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.  
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СЕРІК САНЖАР. ӘБІЛХАН  МАҚСАТ 

АЛДАНЫШ АЛПАМЫС 

Ақтөбе облысы  Әйтеке би ауданы Толыбай ауылы 

Толыбай жалпы орта білім беретін мектебі 

4класс сынып оқушылыары 

Жетекшісі: Ермуратова Гулбаршын Андреевна 

                       

 
 

САТЫБАЕВА РАЯНА   

Атырау қаласы білім бөлімінің 

№ 20" Алтын балық" сөйлеу тілінде күрделі 

бұзылыстары бар балаларға арналған арнайы 

балабақша" КМҚК. "Құлыншақ" ересек топ 

Тәрбиеші: Кенелдикова Айжамал Сергеевна  

 
 

АБДРАМАНОВА ЖАНСАЯ 

АМАНГЕЛДИЕВНА 

Бәйтерек ауданы Переметный ауылы,  

Мирный переулок, 11 сынып оқушысы 

Жетекшісі Лукпанова Жемис Темиргалиевна 

 

Заманына қарай адамы ма, әлде адамына қарай 

заманы ма? Жауабы жоқ болып көрінетін бұл 

дүние: негізінен қолдан жасалынған бос қиял. 

Көрсеқызар адамдар мен іш пыстырарлық 

жалмауыздардың өмірі - XXI ғасырдың жаңа 

стиліне айналып отыр. Өзі үшін емес, өзге үшін 

өмір қалыптастыру адамның су жаңа ермегі 

іспетті. Бірақ, бәрі емес!  

Қазіргі кез уақыт ағымы мен адамдардың 

жарыса өмір сүрген сәті. Бір - бірімен арпалыс. 

Құдды бір дүниені төңкеріп өтердей. Бірін - бірі 

елемейді. Адам жанының қызығушылығы өзінің 

қалауынан емес, өзгеден көрген, естіген 

нәрселерімен қалыптасуда. Талап нүктесі таудың 

сонау шыңына жетіп тұрса да, нақты сенімділік 

байқалмайды. Айтар сөзі ауыздан шықса, естіген 

бір қазақ түсінсе, екінші қазақтың түсінуі екі 

талай... Иә, бұның барлығы қазіргі қоғамдағы егде 

жастағы кісілердің ойы десек те артық етпейді. 

Бірақ, қоғамдағы қазіргі ерекшелік бұл ғана емес. 

Қазіргі қоғамның үлкен өзгеріске ұшырауына 

тікелей себеп, ол - "жастар" деп түсінеді үлкендер. 

Неге? Себебі, олардың қалауы, 

қызығушылықтарымен, өздігінен даму үрдісі мен 

әрекеті бар деп біледі. Аяқ асты бір уақытта бірден 

өзгеріске ұшыраған бұл заман әлі де адам 

таңқалдыруда. "Ақ білектің күшімен, ақ найзаның 

ұшымен" деп, - кезінде жауға шапқан ірі 

батырлардан бастау алған бұл ұрпақ, қазірде тіпті 

басқаша бағытпен барады... 

Бұрынғы кезге қарағанда қазіргі жастардың 

ойлау интуициясы тым бөлек. Атап айтқанда IQ 

көрсеткіштері жоғары. Жаңа туынды 

технологиялармен қоса өзге де дүниелерді 

ойластыруда. Тіпті қазіргі кезде мектеп 

қабырғасында жүріп-ақ биік белестерді 

бағындырғандар аз емес.  
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Жастар - болашаққа нақты үміт. Алайда, 

"білмегенге алтыннан да пайда жоқ" дейді, 

қазағым. Қанша жерден білімің асып, көгіліп 

жатса да, сен бізде ешкім емессің, әсіресе «тілің 

жетпегенде». Айтқанда құлаққа күлкілі естілетін 

бұл - шындық, қазіргі кездегі актуальды мәселе.  

Жастардың тәрбиесінде де кездесетін «әттеген-

айлар» баршылық. Кезінен-ақ тәрбиеге аса мән 

беретін қазақ халқы баланы кішкентайынан қатал 

ұстайтын. Әр нәрсенің орныменен жөнін 

ұқтыртатын. Қыз баласына қалай қырық үйден 

тыйым салынғанын һәм ер баланың отбасыдағы 

рөлі менен болмысын айқындады.  

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

САЙЛАУБЕКОВ МЕЙІРЖАН 

БЕКБОЛАТ МАДИ 

Жетекшісі: Абдрахманова Орынгуль                                                               

ШҚО. Өскемен қаласы. «Мұхамет Шаяхметов 

атындағы  № 23 орта мектебі»  КММ. 

 7 "Е" сынып оқушылары 

 
 

КУАНЫШҚАЛИ НАЗЫМ   5 жасар бүлдіршін 

Жетекшісі: Камыспаева Жанна. 

Ақтөбе облысы. Қобда ауданы.Әлия ауылы 

"Әлия Молдағұлова орта мектебі". 

 
 

ЖАҚСЫБАЙ АЛДИЯР. 6 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Нуртазина Айымгүл.                                                                                                                            

Ақтөбе облысы. Қобда ауданы.Әлия ауылы 

."Әлия Молдағұлова орта мектебі". 

 
 

ЖАНГЕЛДИНА НУРАЙ    3 сынып оқушысы                                                                                                               

Жетекшісі: Нуртазина Айымгүл. Ақтөбе облысы. 

Қобда ауданы. Әлия ауылы                                                            

."Әлия Молдағұлова орта мектебі". 

 
 

НҰРТАЗА АЙЗЕРЕ  6 жасар бүлдіршін                                                                                                                     

Жетекшісі: Камыспаева Жанна. Ақтөбе облысы. 

Қобда ауданы.Әлия ауылы."Әлия Молдағұлова 

орта мектебі" 
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ЖАНБУЛАТ ЖАНСАЯ    5 жасар бүлдіршін                                                                                                           

Жетекшісі: Камыспаева Жанна.                                                                                                                               

Ақтөбе облысы. Қобда ауданы.Әлия ауылы. 

"Әлия Молдағұлова орта мектебі". 

 
 

ОРАЗГАЛИЕВА ШАХНАЗ   3 сынып оқушысы                                                                                                        

Жетекшісі: Нуртазина Айымгүл.  

Ақтөбе облысы. Қобда ауданы. 

Қобда аудандық Оқушылар үйі 

 
ӨЗБЕКБАЕВА АЙЫМНҰР   

БАҚТЫБАЙҚЫЗЫ.   6 сынып оқушысы                                                                    

Жетекшісі: Нуртазина Айымгүл. 

Ақтөбе облысы. Қобда ауданы. 

Қобда аудандық Оқушылар үйі 

 

ҚЫСТАУБАЙ   ГҮЛХАН АМАНДЫҚҚЫЗ.                                                                                                                               

4 сынып оқушысы                                                                                                                                                 

Жетекшісі: Нуртазина Айымгүл.  

Ақтөбе облысы. Қобда ауданы 

Қобда аудандық Оқушылар үйі 

 
 

ЖАНАЙ АЯНА АЛТЫНБЕКҚЫЗЫ 

САҒЫМБАЙ КӘУСАР БІРЖАНҚЫЗЫ 

2 сынып оқушылары 

Жетекшісі:  Нуртазина Айымгүл. 

Ақтөбе облысы. Қобда ауданы. 

Қобда аудандық Оқушылар үйі 
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ДУЙСЕНБЕК ӘСЕМ ЖЕҢІСҚЫЗЫ 

11 сынып оқушысы 

Жамбыл облысы, Шу ауданы, Көктөбе ауылы 

Жамбыл атындағы орта мектеп 

Жетекші: Абдикасымова Гульпан 

 

Жасөспірімнің мемлекетке берер азығы 

Бұл тақырыптың өзектілігі- ел келешегінің 

ертеңгі күні бәсекеге қабілетті, арманшыл 

жастардың кемелдену шағымен тұспа-тұс келуі. 

Менің ойымша, биліктің жастардың даму жолына 

көңіл аударуы келесі кезеңнің қамын жеуінің 

көрінісі. Ендеше, менің білім жолында дамуым 

мемлекет болашағына қалай әсер етеді?! 

Біріншіден, мен үшін әлемді терезеден ғана 

тамашалап қалу аздық етеді. Жан дауысымның 

үнімен терезенің арғы бетінде сығалап жатқан 

халықтың ойына әсер ету. Әуелден тәуелсіз елдің 

бөбегі болып туған туғаннан кейін егеменді 

үнсіздіктің алдын-алуда "10 ел басшыларының ел 

билеу жолында жасаған жұмыстары" туралы 

кітапты оқып бастауым үлкен негізгі рөлін ойнап 

тұр. Себебі ел дамуына үлес қосу үшін оның 

бастапқы түп-тамырын ұстап көрген жөн.  

Екіншіден, елімізде жастардың мамандықпен 

жұмыс жасау сапасы 50%-дың төңірегінде 

төңкеріліп жүр. Мен үшін жүрек екпінімен 

таңдаған мамандығым бойынша шетелдік 

тәжірибелерді қолдана отырып елде қызмет ету 

әлдеқайда жағымдырақ. Бұл ойыма 2020 жылдың 

қазан айынан бері "IQanat" Білім қорындағы 

"IQGrants" ретінде жұмыс жасауым дәлел бола 

алады. Осы уақыт кеңістігіне дейін бестен астам 

Жамбыл облысының оқушысы мамандықты  

тиімді таңдау, ЖОО-на түсу жайында кеңес алған 

болатын. Сандар сөйлейді дегендей бір адамның 

ішкі дамуы өзге адамдарға 10%-дық сапалы үлесті 

жеткізеді. 

Үшіншіден, "тілі жойылған елдің өзінен де түк 

қалмайды" деген дәйексөзді етуіңіз бар ма?!  

Менің тілші мамандығына көз тастауым 

басынан тіл мәселесінің жағдайын оңалту еді.  

Осы мәселенің төңірегінде қазақ тілінде көркем 

сөйлеу мен жазуды насихаттау менің ай сайынғы 

әлеуметтік желілерде өткізетін ісім. Біздің тіліміз 

осыған дейін көптеген революциядан өтті: араб 

тілі, латын әліпбиі және біздің дәуіріміздің 

кириллицасы. Тарихымызды бұрмалау мен 

қиындату жолында тілімізбен таңдайымыздан таяқ 

жегізу жақсы тұз картасы. Сондықтан ел дамуына 

септігімді тигізу үшін қаржылай тәуелсіз болған 

күні тіл жанашырларының жобасына инвестиция 

жасамақ пейілім бар. 

Мен өз бойымдағы рухты ояту арқылы қаны 

топыраққа сіңген миллиондаған жауынгерлердің 

күшін жаңғырта аламын. 

САҒИТЖАНОВА АЛЬБИНА 

САҒИТЖАНҚЫЗЫ 

Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, 

Қауылжыр ауылдық округі. 

ГКС-№12 ЖОББМ.   7 сынып оқушысы 

Жетекші: Қалиева Бахыт. 

 

Анам туралы 

Өмірде бар бақытқа кенелген, 

Өлеңімді саған арнап келем мен. 

Әрқашанда қуанып жүр , анашым, 

Ешқашан, кетпесін күлкі көзіңнен. 

Ешкімнен кем болмасын деп жүрген, 

Қиындықты, қуанышты көп көрген. 

Балалардың бақыты үшін алаңдап, 

Өмірдің қиындығын өткерген. 

 4 балаға барын, нарын жеткізген, 

Рақметімді өмір бойы айтам мен. 

Басқалардың, анасы болса-дағы, 

Менікіне ешқайсысы тең келмеген. 

 Атқарады өз жұмысын тәртіппен, 

Домбыраны балаларға үйреткен. 

Жетістігің арта берсін тағы да, 

Сен жеткен, жетістікке мен де жетем. 

Балаларың үмітіңді ақтай берсін, 

Шаңыраққа береке келе берсін! 

Бір өзіңді бағалаймын, анашым, 

Жасыңыз сіздің 100-ге жете берсін! 

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

ЖҰМАШҚЫЗЫ ІНЖУ 
Жетекші: Кайпжан Раушан Жумахонова. 

Еңбек орта мектебі, 7А, сынып 

 

Адамзат баласы мына қара жерде пайда 

болғалы бері небір оқылым заманалар өтіп, 

қаншама ұрпақтар жалғасын табуда. Алайда, өзге 

жаратылыстардан адамзат баласы ақылды сана – 

сезімі күшті болғанымен нағыз әділетті, нағыз 

мамыражай қоғам құра алмай келеді. 

Адам қоғамдық құрылымда, оның бірлігінде, 

институттарында,  ұйымдарында,  әрекет  ететін  

шешуші  тұлға.  Сөйтіп,  адам  біртұтас, 

әлеуметтік жүйеге яғни, қоғамға бірігіп өмір 

сүреді. Алайда, қоғам деген құпиясы терең, 

күрделі материя. Қоғам деген түсінікті нақтылай 

түссек, қоғам деп бірігіп еңбек ететін жеке 

адамдардың жиынтығын және олардың 

арасындағы екі жақты қатынасты айтамыз.  

Нақты айтқанда қоғам адамаралық 

қатынастарды реттей отырып, адамның өмір сүруі 

мен дамуына материалдық жағдай жасайды, әрі 

рухани – мәдени құндылықтарды жасаудағы өзара 

байланыстарды реттейді. Қоғамдық қатынас өте 

күрделі әрі ерекшеліктерге толы.  
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Ол – адам өміріндегі экономикалық әлеуметтік, 

саяси, мәдени салаларын реттейді, қоғамдық 

қатынас түрлерін жасайды. Қоғамдағы субъект 

топтық сипатты иеленеді әрі адам сол қоғамға 

енгісі келе ме, жоқ па? Соған қарамай өмір сүреді.  

Бұл ерекшеліктерсіз қоғам өмір сүру мүмкін 

емес. Жаратылыс әлем де, яғни табиғат және 

хайуанаттарда мен өсімдіктер де өмір сүріп олар 

да өз қағидаттарымен өмір кешуде. Олардың да 

өмір сүру заңдылықтары бар. Өмір сүру үшін 

талас – тартыстары жетерлік. Мысалы, биік 

ағаштар күн сәулесін өзі жұтып, пәстеріне 

жұтқызбайды, күшті хайуандар әлсіздеріне зорлық 

көрсетеді, т.т. Сол секілді адамдар да егер 

қоғамдасып, тәртіп орнатпаса, солар секілді, тіпті 

олардан да асып түсетіні шындық. 

 Қоғам дегеніміз адамдар арасындағы тарихи 

қалыптасқан саяси–әлеуметтік байланыстар мен 

қатынастардың тұрақты жүйесі. Адамзат баласы 

пайда болғалы топтасып өмір сүріп келе жатқаны 

тарихтан белгілі. Сонымен, қоғам белгілі бір 

өмірлік қажеттіліктер мен мүдделерді 

қанағаттандыру үшін бірігіп еңбек ететін 

адамдардан құралады. Қоғамның ең кішкентай 

бөлшегі – отбасы.  

Адамзат баласы пайда болғалы топтасып өмір 

сүріп келе жатқаны тарихтан белгілі. Сонымен, 

қоғам белгілі бір өмірлік қажеттіліктер мен 

мүдделерді қанағаттандыру үшін бірігіп еңбек 

ететін адамдардан құралады. Қоғамның ең 

кішкентай бөлшегі – отбасы. Философия және 

социология тарихының тұжырымдары бойынша 

адамның қоғамда, бірлікте өмір сүруі ұзақ тарихи 

дамуды басынан кешірген. 

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

ЕРКЕБҰЛАН КӘУСАР 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы 

Азат орта мектебінің 3 сынып оқушысы                                                                                                              

жетекшісі Бүйенбаева Ғалия 

 

Қуанайық,көктем келді алақай!  

Қане оян асыр салғын балақай. 

 Бүршік атып, ағаштар әр күн сайын, 

 Гүлге толып, көріктенді далам-ай. 

 Күн жылына күлісірей көрінді, 

Көк аспаннан шұғылалар төгілді,  

Тіршілікке қуат көзі таралып, 

Шаруалар отырғызды өнімді. 

Хайуанаттар ұйқысынан оянды,  

Әппақ әлем жасыл түске боялды. 

 Ал құстарым мейірімге бөленіп,  

Бұрынғыша мекеніне оралды. 

Асыл әжем еркелетіп,құрт берді,  

Атам болса, қойды өріске ерттеді.  

Асқар әкем тілегімді орындап, 

Анам менің бейнеледі көктемді. 

НҰРДӘУЛЕТ  БАУРА                                                 

Алматы обылысы Еңбекші қазақ ауданы  

Ақтоғай ауылы 7 "Ә" сынып оқушысы  

Жетекші: Жүмаханова Раушан 

 

Ғаламтор - қазіргі қоғамның ажырамас бөлігіне 

айналған дүние. Тіпті, кейбіріміз ғаламторсыз өмір 

сүре алмайтын деңгейге жеттік. Ғаламтордың 

жылдамдығы нашарлап қалса болды,- бірден 

ашуға берілеміз. Бұлай ашуланғанға негіз бар ма 

әлде жоқ па? Соны анықтап алайық. 

Ғаламтор - ғылым мен техниканың шынайы 

жетістігі. Интернетті қолдана алатын кез келген 

адам өзіне қалаған ақпарат пен мағлұматты тауып, 

қажетіне жарыта алады. Өзін мазалап жүрген 

мәселелердің жауабын таба алады. Әлемдік 

жаңалықтар мен оқиғалардан қабардар болып 

отыруға көмектеспек. Бір жағынан интернет 

адамның білімін және қабілетін, тұлғалық қасиетін 

дамытуға ықпал етеді. Ғаламторда шек жок. 

Алыста жүрген ата-анаңмен де , туған- 

туыстарыңмен де емін-еркін байланыс ұстайсыз, 

сөйлесесіз, хабарласасыз. Тіпті, адамдардың қолы 

жетпейтін жерге осы ғаламтордың қолы тиіп тұр. 

Көрісе алмаған адамдармен ғаламтор арқысы 

байланыс орнатасың. Ғашығын да ғаламтордан 

тауып жатқандар қаншама. 

Ғаламдың желі, сөзсіз, адамның білімін 

жетілдіруге көмектесетін құрал. Соның арқасында 

шет тілін үйреніп, курстарға қатысуға болады. 

Одан бөлек ғаламтор- нағыз табыс көзіне айналып 

отырған сала. Онымен табыс тауып отырғандар да 

аз емес. 

Өкінішке орай, жоғарыда айтылған 

ғаламтордың артықшылықтарына қарамастан, 

оның зиянды жақтары да көп болып шықты. 

Ғаламторға деген тәуелділік қазір ғаламдық 

мәселеге айналып бара жатыр. Соның кесірінен 

адамдар арасындағы күнделікті байланыс бұзылып 

барады. Адамдар бір- бірімен сөйлесуді, 

әңгімелесуді, сырын бөлісуді ұмытып бара 

жатқандай. Жылы шырай танытып, шүлдірлеп 

сөйлесуден, жанды ,табиғи қатынастан қалып 

барамыз. Ғаламтордың келесі зиянды тұсы- 

адамның денсаулығы. Кампьютер алдында ұзақ 

отырған адамның денсаулығы да нашарлай түседі. 

Өйткені ол қазғалыстан қалдырып және де бел, 

арқа, көз ауруларына әкелуі мүмкін. 

Одан бөлек қазіргі таңда ғаламторда алаяқтар 

да көбейді. Олардан сақтанудың да қамын жасаған 

абзал. Жалпы компьютердің алдында артық 

отырып алмай, ғаламторды ретімен пайдаланса, 

өзіне қажетті деген сайттар мен ресустарғы кіріп, 

керегін ала алса, онда ғаламтордың түк те зияны 

жоқ. Тек тәуелді, масыл болып қалудан қашқан 

жөн. 
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УСЕНОВА МЕРУЕРТ ГАНИҚЫЗЫ                                                                                 

Алматы облысы  Ұйғыр ауданы  Үлкен Дихан 

ауылы Заманбек Батталханов атындағы орта 

мектеп 11 «Ә» сынып оқушысы                                                                                             

Сынып жетекші: Абиров Мейіржан 

 

      "Ана" деген бір асыл сөз, үш әріптің өзі 

қаншама мағына беретінін ойлаңызшы. Осы сөзді 

естіген жан қаннен қаперсіз тұра алмас.  

Неге? десеңіз: бұл сөздің өзінің астарында 

қаншама құндылық жатыр. Біз суды да тіршіліктің 

қайнар көзі деп, онсыз тіршілік күннен күнге 

солғын тартып жоғалатынын жақсы білеміз.  

Сол секілді "ана" дәл осы дүниенің ең ғажайып 

тұлғасы. Шыр етіп дүние есігін ашқан кезіңнен 

бастап, сенің болашағыңа, әрмен қарай өсуіңе, 

сенің жағдайыңды ұғынатын жәудіреген екі 

көзіңнен сені бірден түсінетін ақылшың.  

Сені әр секунд, әр минут, әр сағат, әр күн сайын 

ойлап, тоғыз ай құрсағында көтеріп, сенің адам 

болып қалыптасуыңа үлкен ықпал жасайтын 

періштең. Ақылы тасқан ғалым да, күші толған 

батыр да, ұлылығында шегі жоқ данагөй болса да 

анадан туады. Тіпті жұмақтың кілті де ананың 

табанының астында деп бекер айтпаған екен ғой, 

шіркін! Осы сөзге қарап-ақ анананың нағыз 

құрметтілігін дәлелсіз-ақ айқындауға болады. 

       Бірақ, анасының қадіріне жетпей жетесіздікке 

еріп, жетекке жүрмей, аяғын шалыс басып жүрген 

нағыз ақылсыздық пен тасжүректіліктің белгісі. 

Әрбір ана жүрегі балам деп соғады. Сені ақ 

сүтімен нәрлендіріп, жылы құшағында ұйықтатып, 

саған бар жақсылықты тілеп, алысқа кетсең 

уайымдап, жарысқа кетсең жеңіс тілер асыл тұлға. 

Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді 

әлдилеген-ана. Бесігіндегі періштесінің 

болашағына уайымдап, "осы баламның табанына 

кірген тікен менің маңдайыма қадалсын",- деп 

баласы үшін шырпыр болатында ана емес пе? 

Әрбір тәй-тәй басқан қадамына қуанып баласының 

езуіне күлкі иірер де-Ана ғой. Өз білгенін үйретіп 

бойға дарын қондырар да, жаман әдеттен тыйып 

жақсылыққа жол бастап беретін де-Ана.  

        Осы айтқан сөздеріме менің Анам лайықты. 

Тіпті жазып жатқан туындының атында "Анам 

туралы ойым" деп бекер айтпадым. Ендігі мен өз 

анам жайлы ой толғап айтар болсам: Анамның 

толық есімі: Нүрпейісова Ақмарал Жаңғабылқызы. 

1978 жылы 1 маусымда дүниеге келген. Руы: 

"Ағымсары". Әкесі: Жаңғабыл, анасы: Әдебиет. 

Менің атам мен әжемнің бірде бір баласы 

тәрбиесіз өспеген. Жаратушы берген бес құлынын 

бағып қиындыққа мойымады.  

 

 

Анамның өзінен басқа төрт бауыры бар. 

Ағалары: Айдос, Жандос. Сіңілісі: Ботагөз, кенже 

інісі: Амандос. Атам мен әжем бүгінге дейін 

айтушы еді:" балаңның алдында алса да артында 

қалдырмас",- екен деп бірақ тағдырға талас та жоқ, 

ашу да жоқ. Жаратушы өзі бергенімен із суытпай 

өзі алды. Сонша аялап, мәпелеп өсіріп енді 

қызығын көрем дегенде тұңғыш ұлы мен қыздың 

кенжесін мәңгілік сапарға аттандырды.  

Үйдің үлкені артынан ергендерге ақылшы 

болып басу айтар тұңғыштары Айдос, анамның 

артынан ерген қыздың кенжесі Ботагөз тағдырдың 

басқа жазғанымен жарық дүниеден озған еді. 

Арада біраз жыл өтсе де ата-ана жүрегі әлі де 

балаларын сағынады, анам бауырларын іздейді. 

Әрине, бұл өмірдің заңы. Менің анам өте мықты 

адам. Мен үшін де, басқалар үшін де мәртебесі 

биік ана. Бұлай дегенім: Менің анашым- жалғыз 

басты ана. Ол да сан алуан сынақтар мен үлкенді 

кішілі қиындықтардан өтті. Өзі бауырмал, ақкөңіл, 

барлық жағдайда өзін де басқаны да қамтамасыз 

етіп жүретін,істеген жұмыстарына таза, мінезі 

жайлы, адал, сымбатты кісі.  

Ержеткеннен ата-анасына қамқорлық көрсетіп 

келеді. Бұған дәлел: "Әжемнің бір әңгімесінде: 

әжем өзі қатты ауырып солай ауруханада 

науқастанып ота жасатады. Апамның бар тірлігін 

анам атқарып, тіпті оныншы сыныбында тандырға 

өздігінен нан шаптаған. Құлаққа әрине оңай 

естілгенімен ауылды жер бұл өте еңбекті талап 

етер жұмыстың шоғыры.  

Қазір оныншы сынып оқитын қыздарға 

«тандырға нан жап» деп айта алмайсың. Әрине, 

бұл анамның кездерінде ақшаның құнды кезі дәл 

мұндағы кездей емес. Қазір тандырды бәріміз 

қолданамыз деп айта алмаймын. Дәл осы кезде 

атам әжем үшін әйтеуір қолындағы малын сатып 

жүріп еміне ақшасын тауып жанын алып қалған 

екен. Сөйтіп, мектеп бітіріп жоғарғы оқу орнына 

тапсыра алмаған. Оның орнына жұмыс істеп өзін 

қамтамасыз ете алды. Сіңілісінің көзі тірісінде 

бірге дүкенді де ұстаған.  

Анамның айтуынша медицина саласына 

қызыққан екен. Солай жүріп жиырма бес жасында 

отау құрады. Жарық дүние есігін мен аштым. 

Бірақ, анамды бір сынақ күткендей әкемнің 

мінезімен жараспай әкем ішкілікке салынған кісі 

тіпті мені де керектіге санамаған. Әрине, ішкен 

адам айналасындағыларды сыйлаушымеді, анама 

менің көз алдымда қолын көтеретін. 

Бірінші сыныпты қаладан оқып келіп, бұл күнге 

дейін нағашы ата-әжемнің жанында өстім. Ол 

кісілер ешқашан менің әкемнің жоқтығын 

сездірмеген. Сонда да маған анамның кенже 

бауырын әке деп үйретті.Ол кісілерді сыйлаймын.  
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Анам енді мені бағу үшін әскери жұмысқа 

орналасып, шенді болды.Алғашқы жолын аспаз 

яғни әскерлерге тамақ дайындаудан бастаған, 

солай жүріп екі оқуын өз күшімен екі қалада оқып, 

дипломын алды. Ал мен ауылда нағашы ата-

әжемнің қолында оқыдым. Ата-әжем маған барын 

берді. Анам жырақта жүрсе де тәрбиеме баса назар 

аударады. Бірақ мен ата-әжемнен бар салт-дәстүрді 

үйрендім. Анам бүкіл өмірін осыншама жыл маған 

арнады және бұл мәңгілік. Іштей қатты қуанамын 

да. Өзімнің руым: "Қоңырбөрік" бірақта мені 

"Ағымсарылар" баққан. Өзім де отырып 

ойланамын: анам мені осынша күнге жеткізіп, 

жырақта жүрсе де қажеттілігімді алып берді, ата-

әжемнің мен үшін орны бөлек. Анам әкенің орнын 

басты. Мен ата-әжемнің мықты тәрбиесі барда 

оларды жерге қаратпайтыныма сенемін.  

          Бірақ, бір бөлмеде адам жалғыз, өз-өзімен 

болса яки болмаса, үнсіз отырып қалса, пенде 

шіркін ойына келмейтін дүниесі жоқ. Дәл солай 

анам бүкіл тағдыр тіршілігін маған арнаған кісі. 

Өз басы жүріп мені қатарыма қосты. Алыста болса 

да мені қажеттілігіммен қамтамасыз етті. Он жеті 

жасыма дейін өзімді жалғыз сезінбедім. Бұған 

дейін анам да ішіндегі қиындығын айтып бізді 

уайымдатпады. Әр адамның өз алдына қиындығы, 

ішкі сыры болады ғой. Бұл да біздің сүріп жатқан 

өмірде маңдайымызға жазылған заңдылық сынды. 

"Анам туралы ойым" деп айтқым келгені барлығы 

осы дүниені көруге себепші, осы дүниеге келіп 

өмірдің кереметтілігін көруге мүмкіндік сыйлаған 

бізді жаратқан Алла одан соң анамыз. Анамыздың 

да, әкеміздің де, туыс-туған, бауырларымыздың 

барында олардың қадірін біліп жүрейік. Анамыз 

басқалардың орнын баса алатын шығар, бірақ 

анамыздың орнын ешкім баса алмайды. Анама 

деген шексіз махаббатымды осы әңгімеммен 

жеткізгім келді.  

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

СӘУЛЕБАЙ СЕРІК                                                                                                                                     
Жетекшісі:Алтаева Енлик Токеновна                                                                                                                      

Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы  

"Тасарал ЖББМ" КММ. 3 сынып оқушысы 

 

«Екі жыр жазсам саған бірін арнап, 

«Шеше» деп жаздым ылғи сөз басына»                                                                                               

Мұқағали Мақатаев.    

                                                                                                                                                         

Ана!  Әлемнің жарығын сыйладың сен маған!  

Ана туралы жырламаған ақын, 

жазушыларымыз жоқ шығар. Ана туралы қасиетті 

де құдіретті сөздер, аңыз - әңгімелер жетерлік.  

Алтын құрсақты аналарымыздың арқасында 

небір даналар, небір ғалымдар, небір ел қорғаған 

батырлар, хандар мен билер, сөз маржанын терген 

ақындар дүниеге келді.  

Анасының ақ сүтімен бірге өн бойына сіңірген 

ана тілінің  қасиетін сезінді. 

Мейірімі мол ананың 

Жүрегі жылы, қолы кең – демекші, бұл өмірде 

анасын жақсы көрмейтін адам жоқтың қасы. 

Менің анам мені жарық дұниеге әкеліп, маған бұл 

өмірдегі үлкен бақытты сыйлады. Түн ұйқысын 

төрт бөліп, жақсының бәрін алдыма үйіп-төгіп, 

ешкімнен кемде қылмай өсірді. «Анаңды Меккеге 

үш рет арқалап апарсаң да, парызыңды өтей 

алмайсың», - деген сөз рас.  

Анамның «Балам» деген сөзі мен үшін  үлкен 

бақыт. Отбасымызда төрт баламыз, анам 

төртеумізге де бар білгенін үйретіп, ерекше 

мейіріммен қарайды. Мен анамнан көп жақсы 

нәрселер үйрендім. Ол қанша шаршап жүрсе де, 

жұмыстан шаршап келсе де балаларын ешқашан 

тыңдаусыз, байқаусыз қалдырған емес. Балаларын 

тыңдап, мақтап, мадақтап жүреді. Анамен бала 

жүрегі әрдайым бірге. Өмірде баласы бір жағдайға 

ұшырап қалса, ана жүрек шырылдайды ғй, шіркін! 

Менің тек қана Алладан тілерім: Әкем мен 

анамның аманшылығы! 

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

ЧАРБАЙ ЕРКЕЖАН                                                                                        

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы  

Еңбек ауылы. сыныбы: 7«Ә» сынып  

Сынып жетекші: Кеклова Алма Мукамгалиовна 

 

«Адамның басты байлығы — денсаулық 

демекші, адам өміріндегі ең жоғарғы, бағалы 

дүние ол—денсаулық. Өмірдің шаттығы мен 

қызығы, осы денсаулыққа байланысты.  

Қазіргі таңда осы денсаулықты дұрыс сақтай 

алмай жүрген жастарымыз бар екені айтпасада 

түсінікті. Оның себептері көп екені белгілі шығар.  

Яғни, мен қазіргі кездегі жасөспірімдердің 

қандай себептермен денсаулығын бұзатыны 

туралы ойымды бөліскім келіп отыр.  

Жасөспірімдердің денсаулығы бұзылу 

себептері:  

1.Қазіргі таңда жасөспірімдердің ішсе де, жатса да 

жанында үнемі ұялы телефон жүреді.Олар осы 

телефонның өмірлеріне қаншалықты қауіпті 

екеніне бейхабар. Тіпті мектеп оқушыларының өзі 

күні-түні телефонды, компьютерді ойнауды әдетке 

айналдырғаны белгілі. Біріншіден, осы 

гаджеттерді үнемі ұзақ уақыт пайдалану көз 

жанарына әсер етеді. Екіншіден, компьютер 

алдында ұзақ, дұрыстап отырмағанның кесірінен 

омыртқаға зиян келеді. 2.Бүгінгі таңда дүкен 

сөрелерінен пайдалы тағамдарды кездестіру 

қиынға соғады. Адам денсаулығына зиян көптеген 

тағамдар күн сайын көбеюде. Оның ішінде ең 

бірінші орынға әдетте, фаст-фуд тағамдарын 

қояды.  
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3.Алкоголь, темекі, электронды темекі т.б. адам 

денсаулығына зиянды нәрселердің ортасында 

үлкен орын алады. Бұл дүниелерді жасөспірімдер, 

мектеп оқушылары ғана емес, тіпті ересек 

адамдарда қолданатыны айтпасада түсінікті.  

Қазіргі таңда мектеп оқушыларының 

арасында наркомания, алкоголизм таралғаны 

айқын. Жас мектеп оқушыларының алкогольдік 

заттар, темекіні пайдаланатыны заң жүзінде 

қаралатыны белгілі. Осы нәрселердің адам 

денсаулығына қаншалықты зиян екенін біле тұра, 

соларды пайдаланатын жасөспірімдерге қайран 

қаламыз. Олар өз өмірлерін өздері құртқандарын 

да түсінбеуде.  

Бастысы, «Денсаулық —зор байлық» демекші, 

денсаулығымызды сақтап жүрейік.  

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

СЕЙСЕНҚЫЗЫ ЗЕРЕ                                                                                   

Алматы қаласы, Әуезов ауданы  

№ 202 мектеп-гимназиясының 10 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Толқынова Қарлығаш 

 

Мейірім төгіп, уақытын бөліп,   

білімсіз болашақ жоқ екенін айтып,  

түңілігімізді түрдірген.  

Сусындатып біліммен,  

білмегенімізді білдірген. 

Әрдайым ізденісте бір жүрген, 

Жүрегімізге жол тауып, 

Кейде назданып, кейде жадыратып күлдірген. 

Ұстаздарыма мың алғыс! 

 

Мен Сейсеннің қызы Зеремін,  

Сіңіре жүріп, ілімді, білімді теремін. 

Нәтижелі болса еңбегім, 

Бағындырып белесті,  

Арманымның артынан еремін. 

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

САҒАТБЕКОВ НҮРКЕН. 

Жетекшісі: ТЕМИРШЕНОВ БАУЫРЖАН 

НИГМЕТОВИЧ 

ШҚО. Тарбағатай ауданы  Ақжар ауылы. 

"Қ. Билялов атындағы мектеп-лицейі" КММ. 

Сыныбы: 6 сынып. 

 
 

 

 

ЖАМБЫЛ АДЭЛЯ НҮРКЕНҚЫЗЫ 

Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылы 

Шаян көп салалы лицей жалпы орта мектебі 

9"ә"сынып оқушысы 

Сынып жетекшім: Пушаева Бота 

 

Мен үшін еліміздің тәуелсіздігінің мәні өте зор.  

Тәуелсіздік - бұл баға жетпес байлық.  

Ата-бабаларымыз бізге осынша кең байтақ 

жерді білектің күшімен найзаның ұшымен алып 

берді.Осы оқиғадан кейін КСРО да тоқырау 

жылдары басталып әр ұлт өздерінің тәуелсіздігін 

алып, КСРО құрамынан шыға берді. Солардың бірі 

болып бізде 1991 ж 16желтоқсан Қазақстан 

Республикасы болып жарияландық.  

Алғашқы президентіміз, Елбасымыз Н.Ә. 

Назарбаев 97,5% дауыспен сайланды.  

Желтоқсан оқиғасының құрметіне Алматы 

қаласындажастар алаңында ескерткіш қойылған. 

Ата-әжелермізідің, ұстаздарымыздың   айтуынша: 

бейбіт шерудің басталғанын радиодан естіген 

қазақ жастары, бірінен соң бірі алаңға шыға 

бастайды. Алаңда бейбіт шеруге шыққан 

жастарды аяусыз қырып, итке талатып, жастарды 

жүк көлігінің артына салып қала сыртындағы 

қоқыс тастайтын жерге аяусыз тастаған.  

Расыменде қазақтың тарихында біз ұялатындай 

ештеңе де жоқ. Тарихта болған 1916 ж ұлт-азаттық 

көтерілісте, желтоқсан көтерілісі де тәуелсіздік, 

егемендік, еркіндік үшін болды.  

Тарих қойнауында біз білмейтін ашылмаған 

дерек өте көп. Әр адам өз тарихын  білу керек.  

Әр ұлттың тарихы-бір кітап. Тәуелсіздік бізге 

ащы термен келген екендігін ұмытпаған жөн. 

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

МОЛДАҒАСЫМ АЯУЛЫМ  

ЖАСҰЛАНҚЫЗЫ 

Сынып жетекші:Абдукаримова Г.Б 

Алматы облысы. Медеу ауданы,  

Алатау шағын ауданы. 11 сынып оқушысы 

 

Театр дегеніміз сахналық өнердің өмір 

көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендер 

алдында актерлер күшімен бейнелейтін  өнердің 

бір түрі. Театр қойылымдары пьесаның мәтіні 

бойынша, режиссердің, әртістің, суретшінің, 

композитордың жұмысынан құралады. Жалпы 

қойылымның негізі драматургиядан басталады. 

Тіпті қойылымда мүлдем сөз болмағанның өзінде 

мәтін өте қажет деталь. Қазақ өнерінің қара 

шаңырағы,қазақтың тұңғыш кәсіби театры 

М.Әуезов атындағы академиялық драма 

театрының шымылдығы 1926 жылы 13 қаңтарда 

Қызылорда қаласында ашылды. Сол кезден бастап 

қазақтың атақты ақын жазушылары  өз 

туындыларына пьеса қойып бастады.  
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Бұл біздің тарихымыз үшін маңызды  сәттердің 

бірегейі болды. Ең алғаш Қ.Кемеңгерұлының 

"Алтын сақина" пьесасы мен М.Әуезовтың "Еңлік-

Кебек" пьесасы болды. Осы пьесаларды кітаптан 

оқығаннан гөрі, театрда көрген тиімді деп 

ойлаймын. Себебі, дарынды актерлердің берілген 

рөлді барынша талантпен, сезіммен алып шығуын 

көріп, ішіңде ерекше сезім пайда болады. Құдды 

бір кейіпкердің өмірін өз басыңнан өткергендей 

боласың. 

Театр әлде кино? Қазіргі таңдағы ең жиі 

талқыға түсетін сұрақтардың бірі. Жалпы 

айтқанда, әр адамның талғамы әр түрлі болады. 

Бірі кино әлемін жақсы көрсе, екіншісі театр 

әлемін жақсы көреді. Дегенмен осы уақытта театр 

өнері одан әрі дамып келе жатыр. Бір 

қуантарлығы  көптеген жастар киноға барғаннан 

гөрі театрға барғанды жөн санайды. Оған дәлел,  

жастар "Tiktok" әлеуметтік желісіне  М.Әуезов 

атындағы театрға барғандарын, қойылымдарды 

көргендерін салып жатады. Бұл дегеніміз, театр 

өнерінің тамыры терең және әлі күнге маңызы зор. 

Өз басым театр өнеріне қызығамын. Болашақта 

актриса болғым  да келеді. Мен үшін театр ерекше 

әлем. Театр қызығы мен қиындығы қатар жүретін 

сала. Сонысымен ұнайды десем де болады. Осы 

мақаланы жазудағы мақсатым театр өнерінің адам 

өмірі үшін маңыздылығын жеткізгім келді. 

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

САТЫБЕРГЕН АЙДОС 

Алматы облысы,   

Көксу ауданы, Мамбет 

ауылы   Ж. Егінбаев 

атындағы интернаты  

бар орта мектеп. 

7 сынып оқушысы 

Жетекшісі: 

Джакыпбекова Клара Рахманбекқызы 

  
 

АСЕМХАН ТОМИРИС 

9 «А»  сынып оқушысы   

Алматы қаласы,  Түрксіб ауданы 

 № 61  ЖББ мектебі (орыс мектебі) 

Жетекшісі:  Досаева Сауле Каденовна 

 

ҚАЗАҚСТАН – БІРЛІК ПЕН 

ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ЕЛІ 

 

Қазақстан – бірлік пен толеранттылық елі. Ел 

аумағында ежелден сан алуан тайпалар мен ұлттар 

өмір сүрді, бұл, әрине, ел мәдениетінде өзіндік 

қолтаңбасын қалдырды. Өйткені ежелден қазақ 

даласын «Азияның кілті мен қақпасы» деп атаған. 

Қазақстан әлемнің екі бөлігін: Еуропа мен Азияны 

байланыстырады. Қазіргі таңда Қазақстан елінің 

толеранттылығы тұрғындардың мінез-құлқының 

ажырамас ерекшелігіне ғана емес, менталитетінің 

бір бөлігіне айналды. Ел азаматы дүниеге 

келгеннен бастап көпұлтты қоғамда болады және 

ол үшін сыртқы келбеті мен дәстүріндегі, тіліндегі 

айырмашылықтар таңқаларлық жағдай болып 

сезілмейді. Қазақстанда толеранттылыққа 

тәрбиелеу – ішкі және сыртқы қақтығыстардың 

алдын алып, халықаралық деңгейде бейбітшілікті 

сақтауға септігін тигізетін мемлекеттің маңызды 

даму бағыты екенін атап өте аламыз.  

Жыл сайын ұлтаралық түсіністік пен келісімді 

нығайту мақсатында толеранттылықтың 

маңыздылығын көрсететін атаулы дата – Қазақстан 

халықтарының бірлігі күні аталып өтіледі. 

Қазақстанда қазақтардың менталитетіне 

айналған толеранттылық тарихи тұрғыда 

қалыптасқан. Ол ең алдымен өркениеттердің пайда 

болуының әртүрлі нұсқаларының ерекшеліктерін 

біріктірген Ұлы Дала өркениет орталығының 

пайда болуы мен дамуының ерекшеліктерімен 

байланысты. Бұл өркениет орталығы Еуропа мен 

Азияның түйіскен жерінде, өркениеттің тоғысқан 

орталығы – Кіші Азияда пайда болған. 

Қазақстандағы бірлік пен келісімнің жарқын 

мысалы ретінде 17 наурыз 2022 жылы 

қазақстандық журналист Александра Мыскина 

бастаған ұлтаралық қатынастарға арналған 

Facebook әлеуметтік желісіндегі «Қазақстан – 

менің Жерұйығым» флешмоб акциясын мысал 

ретінде айтуға болады. 

«Біз ақпараттық соғыстардың көп ұлтты 

Қазақстанның әлемін күйретуіне жол бермейміз. 

Біз Жерұйықты ешқашан сатпаймыз. Кейбіреулер 

Қазақстандағы орыстарды неден құтқарғысы 

келеді? Толық дастарханнан, бесіктен өскен 

апаның құшағынан, Ұлы қазақ халқының шексіз 

мейірімділігі мен даналығынан ма?  
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Біз қазақ тілін үйренуге және оқытуға 

дайынбыз, өйткені біз қазақты жан-тәнімізбен 

жақсы көреміз, жаңа мектептердің ашылып 

жатқанына қуаныштымыз, бұл біз үшін проблема 

емес – деп жазды журналист Александра 

Мыскина. 

Әлеуметтік желі қолданушылары бұл 

бастаманы өте жылы қабылдап, ұлтжандылыққа, 

азаматтыққа, жылы сөздеріне алғыстарын білдірді. 

Акцияны әртүрлі жастағы және ұлт өкілдерінен 

тұратын қазақстандықтар қолдады және әрбірі 

өздерінің әлеуметтік жеке парақшалары арқылы 

қолдау пікірлерін жазып, көпшілікпен бөлісті.  

Көпшілік халық та бұл бастамаға қолдауын 

білдіріп, пікір жазып, алғыстарын білдірді.  

Қысқа уақыттың ішінде акция туралы 

хабарлама бес миллионнан астам 

қолданушылардың парақтарында таратылып, ел 

аумағында бейбітшілік пен келісімнің жарқын 

үлгісіне айналды. 

18 наурызда Мемлекет басшысы Наурыз 

мейрамын тойлау қарсаңында еліміздің мәдени 

дамуына қосқан зор үлесі және белсенді қоғамдық 

қызметі үшін бірқатар қазақстандықтарды жеке 

марапаттады. Олардың қатарында бір күн бұрын 

әлеуметтік желілерде Қазақстандағы халықтар 

арасындағы татулықты нығайту идеясын арқау 

еткен «Қазақстан – менің Жерұйығым» 

флешмобын бастаған журналист Александра 

Мыскина «Шапағат» төсбелгісімен марапатталды. 

Александра Мыскина Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың марапаттау кезінде айтқан сөздері оның 

іске қосылған флешмоб бүгінгі таңдағы маңызды 

әрі қажетті бастама екеніне сенімін нығайтқанын 

атап өтті.  

Президент бұл керемет флешмоб екенін айтты! 

Оның үстіне құттықтау сөзінде ол 

қазақстандықтардың бүгінде бірігуі керек 

екендігінің маңыздылығын атап өтті, оның 

айтуынша, біздің флешмобымыз бұған өте жақсы 

себеп. «Ортақ үйімізде татулықты нығайту» 

идеясын қолдаған барша қазақстандықтарға алғыс 

білдіремін – деді Александра Мыскина.  

Біздің бәріміз бір халық екенімізді, сонымен 

бірге әркімнің өз мәдениетін, салт-дәстүрін, тілін 

еркін дамытып, саяси-қоғамдық іс-шараларға 

белсене атсалысып жатқанын түсіну – еліміздің 

игілігі жолында жігерлендіреді, жемісті еңбек 

жолына бастайды. Мен мемлекетіміздің бүкіл әлем 

үшін әртүрлі ұлт пен наным-сенім өкілдерінің 

бейбіт өмірінің үлгісі екенін мақтан тұтамын.  

Бұл маңызды миссия біздің замандастарымыз 

бен болашақ ұрпақтар алдындағы тұрақтылықты, 

бейбітшілікті және достық пен өзара түсіністік 

атмосферасын сақтау үшін жауапкершілік сезімін 

артады. 

ТАКИЗАДЕ ЛЕЙЛА 

Алматы қаласы,  Түрксіб ауданы                                                                                       

№61 ЖББ мектебінің   6 «А»  сынып оқушысы   

Жетекшісі:  Досаева Сауле Каденовна  

 

ҚОШ КЕЛДІҢ НАУРЫЗ, КӨКТЕМІМ! 

 

Жаңа ғасыр, жаңа мыңжылдықтың бастауында 

қоғам алдына қойылған негізгі міндеттердің бірі 

халқымыздың рухани дәстүрлерін кеңінен 

дамытып, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру болып табылады.   

Сонымен қатар өз еліне адал, халқын 

қастерлейтін, білімді, саналы, рухани 

құндылықтарды бойына толық қалыптастырған 

қоғамда өз орнын таба білетіндей бағыт берудің 

қажеттілігіне басты назар аударылуда. 

Мәдениет – қоғамның өмір сүруінің қозғаушы 

күші. Қазақ мәдениетінің үш мың жылдық тарихы 

ұрпақтарға жалғастық пен сабақтастық арқылы 

жетіп отыр. Мәдениеттің басты таратушылары 

болған көшпенді ата-бабаларымыз рухани  

қазынаны  ең  биік құндылыққа қоя алғандықтан 

және өздері сол рухани құндылықты бойына 

жинақтай да білді.  

Қазіргі бізге жеткен ұлттық  салт-дәстүріміз бен 

әдет-ғұрыптардың қайсысын алып қарасақ та, 

осыны аңғарамыз. Кешеге дейін өткеніміз бен 

бүгінгіміз жалғастырған нәзік жіп үзілмей,  ұрпақ 

пен ұрпақты байланыстырып келеді.  

Қыс ызғары кетіп, жаздың келуі — тіршіліктің 

ең сәтті кезеңінен саналған көктем мерзімі. Оны 

шығыс елдері жыл басы — Наурыз, ұлыстың ұлы 

күні ретінде қарсы алып, тойлайды.  

Қазақ халқы да жыл басы — наурыздың 22 

жұлдызы болып санаған. Бұл күні тоқсан шығып, 

күн жылыды, жердің тоңы кетіп, өсімдіктерге жан 

ене бастайды. Күн мен түн теңеледі. Қыстауда 

отырған ел жайлауға көшеді. Мал төлдеп, сүт 

көбейеді, жатақтар соқа-сайманын сайлап егіске 

шығады. Көктемде күн жылып, құстар қайта ұшып 

келеді. Көктемде жан-жануар оянып, айналы түрті-

түсті түске еніп, табиғат жарқын бояуларға 

боялады. Адамдар сергіп, қалың киімдерін тастап, 

тіршіліктерін жалғастырады.  

Көктемнің үш айы да ерекше. Наурызда күннің 

алғашқы жылы шуақтары пайда болса, сәуірде қар 

толықтай еріп, күн ұзарса, майда адамдар жаздың 

жылуын сезіне бастайды. Көктемде қыстың 

ызғарлы суықтарынан әбден шаршаған адам 

баласының жүзі нұрланып, көңіл-күйі жақсарады.  

Наурыз ол көктемнің алғашқы мерекесі. 

Наурызда балалар әткеншек теуіп, алтыбақанда 

ойнайды. Көктемнің келуі табиғаттың оянуымен 

теңестіріледі. Көктемгі табиғатта серуендеу адам 

ағзасына өте пайдалы.  
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Наурыз мейрамы таң шапағын қарсы алудан, 

«Бұлақ көрсең көзін аш» деп аталатын ескі 

ғұрыптан басталады. Бұрын мұндай жағдайда 

«Адамнан мал калғанша тал қалсын ! », «Бір тал 

кессең, наурыз күні он тал ек!» деген сөздер 

айтылатын болған. Қазақтар бұл күнді жаңа жыл, 

ырыс, береке, мереке, жыл басы деп есептейді. Бұл 

күн барлық даланы Қызыр аралайды. 

Наурыз айында жаңа жыл еніп, жер бусанып, 

күн күркіреп , жаңбыр жауып, көк дүркірегенде 

ауыл адамдары далаға шығып, саумалық айтып, 

қуанышты көңілмен жақсы тілек айтады: 

Саумалық, саумалық,  

Наурызымның көк құсы 

 ¥йқыдан көзін ашты ма?  

Саумалық,саумалық  

Самарқанның көк тасы 

Жібіді ме көрдің бе?  

Саумалық саумалык,  

Ескі жыл кетіп , жаңа жыл келді, 

Ескі жыл есіркей кет! Жаңа жыл жарылқай кел-

деп бір ескі ыдыстарды сыңдырып, «жамандық 

кетсін» деп ырым жасайды.  

Батаның қазақ халқында алатын орны ерекше. 

Оның түрлері де бірнеше. Соның бірі 

жұртшылыққа, көпшілікке, бүкіл қауымға арналып 

берілетін «Наурыз батасы». Жастар бұл күні 

үлкендерден бата алуға тырысады. 

Өркенің өссін! 

Әр күнің наурыз күніндей берекелі болсын! 

Ұлың – оңға, қызың – қырға қонсын! 

Еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол! 

Айың тусын оңыңнан! 

Жұлдызың тусын солыңнан. 

Бақ берсін, Қыдыр дарысын! 

Наурыз күнінде немесе айында туылғандарды 

халық бақытты ерекше адамдар деп ұғынған. 

Сондай себеппен оларға Наурыз есімін беретін 

болған. Мысалы: қазақ халқында Наурызбай 

Қасымұлы (1822-1847), Наурызбай Құтпанбайұлы 

(1706-1781) атты әйгілі батырлар  болған. Алтын 

Ордада Наурыз есімді хан(1359-1360) болғаны 

тарихтан белгілі. Наурызгүл, Наурызәлі, 

Наурызбек деген адам аттары жиі кездеседі. 

Наурыз күні әрбір үй жеті түрлі дәннен наурыз 

көже жасап, бір-бірін шақырып, Наурыз көже 

асылады. Арпа, бидай, тары, бұршақ, жүгері 

сияқты түрлі дәндер елдің сол кездегі ұғымы 

бойынша жеті түрлі тірліктің иесіне берілген ас 

болып саналған. Сол көжені жұрт үй жағалап 

жүріп ішкен.  

Мұны - Наурыз тойы дейміз. Тойға келген 

жұрт: «Амансыз ба? ¸лыс оң болсын, сүт мол 

болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс оң 

болсын, төрт түлік ақты болсын, бәле-жала жерге 

енсін» деп бір-біріне жақсы тілек білдірген.  

ЖАМБЫЛ   АХАТОВ 

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, 

Бәйтерек ауылы, Әл-Фараби атындағы  

орта мектеп. 11"Ә"сынып 

Сынып жетекші: Шауеева Арманай Асқар-қызы 

 

Тілсіз бен мінсіз 

Саналы ұрпақ мейлінше әр нәрсеге өз күшімен 

жету керек.Өзгені өз ісіңе кінәләудың еш қажеті 

жоқ. Өмірде мінсіз адам болмайды. 

Дегенмен де өзін мінсіз етіп көрсеткісі келетін 

адамдардың бары ақиқат. Бірақ та оның екі жағы 

бар. Бірі өзгені жамандап, өзін мінсіз қып көрсету, 

екіншісі жаман іс-әрекеттерге бой алдырмай, 

бойды таза ұстау. Адам қанша мінсіз болса да,бір 

жерінен бір мін табады бұл адамзат. Қанша жерден 

жасағаның дұрыс болса да, дұрыс емес 

түсінетіндер табылады. Бұл заңдылық. 

Бастысы өмірде қойған бағытыңнан жаңылмау. 

Тілсіз адам да жоқ емес.Тілсіз деп өз ойын 

жеткізе алмай, бәрін ішіне бұға беретін адамды 

айтсақ болады. Оның да өз қырлары болады. 

"Айтылмаған сөздің атасы өледі"-демекші,ондай 

адамның да ішінде бір "әттеген-ай"-деген жерлері 

болады. Мінсіз адам болмайды,ақиқатты айтсын 

деп тіл берілген. Мінсіз бола алмасақ та, ақиқат 

жолында тілсіз қалудан сақтанайық! 

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

САТЫБЕРГЕН АЙДОС 

7 «Ә» сынып оқушысы  

Жетекшісі: Джакыпбекова Клара Рахманбекқызы 

Алматы облысы Көксу ауданы Ж. Егінбаев 

атындағы интернаты бар орта мектеп 

 
 

БУЛКИН АРТЕМ                                                                                                               

ВКО г. Устькаменогорск,  

КГКП Детский сад ясли Дария №13                          

Руководитель Нуржанова Кымбат Жексембаевна 

  



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 2021- 2022 оқу жылы | № 02 (264)     

 ---31 -- 

МАЛЫГИН КОНСТАНТИН                                                                                                                   

ВКО г. Устькаменогорск,  

КГКП Детский сад ясли Дария №13.  

Руководитель Нуржанова Кымбат Жексембаевна 

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

БАЛТАКОВА ЕЛДАНА                                                                                                                                                          
Семей қаласы «Ы.Алтынсарин атындағы  

№ 37 гимназия»    4    сынып оқушысы                           

Жетекшісі Турбаева Алмагуль Сериккалиевна 

 

Көктем – қыстың ызғары мен салқынын әкетіп, 

жаймашуақ жаздан хабар беретін ерекше мезгіл.  

Көктемде табиғатта көптеген жаңарулар болып, 

тіршілік қайта жандана түседі.  

Мезгілдің сұлулығына сұлулық, кереметтігіне 

керемет, табиғатына ғажайып қосып, сайрауықтар 

ән салады. Бақтағы жұпар гүлдер мен жайқалып 

өсіп келе жатқан өсімдіктердің берер әсері бір 

төбе. Жүрекке бал, жанға шуақ, тәнге қуат 

сыйлайды ғой, шіркін...  

Бұл мезгілді айтқанда неліктен «ару», «сұлу» 

сөздерін тіркестіріп айтады? Себебі осындай 

кремет көрініс сыйлайтын мезгілді жай атымен 

атай салу аздық етеді. Ару көктем жайлы қалам 

тербемеген ақын-жазушылар жоқ деуге болады 

бұл ғаламда.  

Мезгілдің ғаламаттығын, көркемдігін, 

әсерлілігін, сұлулығын тіліне тиек еткен 

ақындардың бірі – Мұқағали Мақатаев.  

Мұзбалақ ақынның «Біздің көктем» өлеңінен 

үзінді келтіре кетсем: 

Көктем, көктем! Қыз – көктем ауылдағы 

Өлең-жыр, әзіл-күлкі ауыл маңы. 

Тиянақ таппай ұшқан көк көбелек, 

Көк гүлге қонды дағы дамылдады... 

Қыз бен көктемді ұқсатып, екі сұлулықты бірге 

бейнелегені тегін емес. Себебі қазақта көктемнің 

жып-жылы мезгілі мен қыздың биязы мінезін, 

сұлулығын ұқсату ертеден бері бар нәрсе. 

Ақындардың өлеңдеріне қанық болу арқылы көз 

алдымдағы көктемгі табиғаттың сырын ашып, 

сырласқандай боламын.  

Гүл көктем тек сұлулығымен ғана емес, сол 

айлардағы көңіл қуантарлық мерекелермен де 

ерекше.  

Көктем сахнасының шымылдығы «Алғыс айту» 

күнімен ашылады. Алғысқа лайық әр жанды 

құттықтап, жақсы сөздер айтып, бір марқайысып 

қаламыз. Бұл мерекенің ізін суытпай 

«Халықаралық әйелдер күні» есік қағады. 

 Бұл күні әйел затына тәтті тілектер жауып, 

олар шексіз қуанышқа бөленіп, көктемнің көркіне 

көрік қосылғандай әсер қалдырады.  

Сонымен қатар, қазақтың төл жаңа жылы 

«Әз-Наурыз» да ару көктемде тойланады. Осындай 

айтулы мерекелер өзі сұлу мезгілді одан әрі 

құлпыртып, сұлулығына керемет көңіл-күй 

арқылы сұлулық үстеп тұрады.  

Ал мен ойымды Мақсұт Неталиевтің мына 

керемет өлең жолдарымен тәмамдайын: 

...Мен де сол сүйінемін, 

Болмысты ұғып мынау: 

Қойнауы дүниенің 

Қызыққа толып тұр-ау! 

Қойнауы қызыққа толған дүние сырын ұғына 

білуді тіршіліктің бастауы іспеттес сұлу көктемнен 

бастау керек-ау... 

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

МҰХАМБЕТҚАЛИ   ЕРНҰР                                                                                                                                  

БҚО, Орал қаласы  № 42 «Ақ ниет» гимназиясы 

 2 «Д» сынып  оқушысы 

Жетекшісі   Шаиева Алия Сайфеденовна 

 
 

ТОКТАРКОЖА АРУЖАН 
Павлодар облысы, Аксу қаласы, Береке ауылы 

«Береке орта мектебі» 6 «А»сыныбы 

Жетекшісі: Халидолда Жаналхан 
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ШОКИМ РАУШАН АМАНБОЛҚЫЗЫ 

Павлодар облысы, Аксу қаласы, Береке ауылы 

«Береке орта мектебі» 6 «А»сыныбы 

Жетекшісі: Халидолда Жаналхан 

 
 

РАУАНҚЫЗЫ ҰЛМИРА 

Шымкент қаласы «№ 88 жалпы орта білім 

беретін мектеп» КММ. 6 «в» сынып оқушысы 

Жетекші: Танатарова Акжаркын Ануарбековна 

 
  

АМАНГЕЛДІ ГИМРАН ЕРМЕКҰЛЫ 

БҚО, Бөрлі ауданы Успен ауылы  

«Успен мектеп-бөбекжай-балабақша 

 кешені» КММ. 6 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Муханбетрахим Ақерке 

Бауыржанқызы 

 
 

 

АУБАКИРОВА ЖАСМИН  
Талдықорған қаласы № 14 орта мектеп 

гимназиясы. 8 «б» сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Батыршаева Гулжан Нусипжановна 

 
АҚЫМБЕК АҚБОТА  

Талдықорған қаласы № 14 орта мектеп 

гимназиясы. 8«б» сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Батыршаева Гулжан Нусипжановна 

 
 

ҚАНАТ АМИНА  
Талдықорған қаласы № 14 орта  

мектеп гимназиясы. 5 сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Батыршаева Гулжан Нусипжановна 
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АЛМАС АЯУЛЫМ АХАТҚЫЗЫ 

Бастауыш сынып оқушысы 

Ақтөбе қаласы «№ 51 мектеп-гимназия» 

Жетекшісі: Бердеева Айнагуль Сайлаубаевна 

 
 

ТӨЛЕУТАЙ КӘУСАР 
Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы 

Тасарал ЖББМ 3-сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Алтаева Енлик Токеновна 

 
 

БИҚАСЫМ АЙҒАНЫМ  

Талдықорған қаласы № 14 орта мектеп 

гимназиясы. 5  сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Батыршаева Гулжан Нусипжановна 

 

ҚҰДАЙБЕРГЕН  

ДІНМҰХАММЕД БЕРІКҰЛЫ 

Түркістан қаласы Ж.Еділбаев атындағы 

 мектеп-гимназия. 11 "ә" сынып оқушысы                                                  

Сынып жетекшісі Ташкенбаева Шынар 

 

Әр нәрсе өз уақытымен 

Уақыт өтіп, заман дамып жатыр.  

Сондықтан, жастардың жаңашыл идеясына, 

жаңа көзқараспен қарау керек. Бірақ, бұл дегеніміз 

"ол нәрсенің олқылықтары болса да,қабылдау 

керек" деген сөз емес! 

  Иә, заман ағымымен даму - жастардың 

стилінде әрекет ету деген ұғым қалыптасқан. 

Себебі, жаңашыл идеялар мен, жаңа көзқарасқа 

жол ашатын - Жастар! Алайда, "әр нәрсе өз 

уақытымен" әр жаңа идея туындаған сайын, 

алдыңғылары ескіре береді. Өйткені, ескінің 

орнын әрдайым жаңа нәрсе басады. Сондықтан да, 

жаңашылдыққа үйір болу - бұл ешқандай да,ерсі 

емес. Даму жайлы тақырыптар өзекті мәселе 

болғанымен,біз өткенді де ұмытпауымыз керек. 

Себебі, өткеннен ой түйіп,болашаққа бағдар жасау 

маңызды. Өткенімізден сабақ алып,соны қазір 

түзетіп,келешекте қайталамауға бел бусақ, бұл 

нағыз дамуға жасалған үлкен бір қадам болмақ.  

Заман жылжып, алға қарай дамығанымен, әр 

заманның өзіндік ерекшелігі мен артықшылығы 

бар. Ең бастысы, алға қарай қадам жасап,өзіңді 

дамыту. 

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

 

ХАЛМАХАНОВА 

ЖАСМИНА 

ЖАНДОСОВНА                                                               

Шымкент қаласы  

 Мукуми атындағы  

№105 ЖОББМ 

.Жетекшісі.Султанова 

 Саодат Оринбаевна .. 

 

Қант қызылшасын өсіру ерекшеліктері 

мен екпелерге күтім жасау сипаты 

 

Қант қызылшасы – екіжылдық өсімдік, 

вегетативтік көбейеді, яғни бүтіндей және кесілген 

түйнегімен. Әдетте бүтін түйнегімен көбейетін 

біржылдық өсімдік ретінде қолданылады.  

Селекцияда жаңа сұрыптарын шығару  

мақсатымен генеративтік тәсілмен көбейту әдісін 

қолданады.  

Халыққа – тағам, малға – азық, өнеркәсіпке – 

шикізат ретінде өсіретін ауылшаруашылық 

саласында қант қызылшасын тұрақты, мол өнімді 

етіп өндіру аса маңызды.  
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Осы тұрғыдан алғанда дақыл маңызды тағам 

және малазықтық дақылдар катарына 

жатқызылады. Дақыл қоректік элементтердің 

ішінен калийді көп, екіншіден азот, фосфорды 

пайдаланады. Қант қызылшасы фосфорлық 

элементтерді вегетациялық дәуірінде үздіксіз 

сіңіреді, әсіресе оның өсу кезеңінің 

екіншіжартысына қолдану дақылда түйнек 

түзілуін тездетеді. 

Өсімдік салқын ауаға бейімделеген, ыстық пен 

ұзаққа созылған құрғақшылықты көтермейді. 

Түйнектенуіне онтайлы температура 15-170С, 22-

250С жылулықта өтемайда не азғандаған түйнектер 

береді. Түйнектері 3-50С жылулықта өнеді, бірақ 

бірқалыпты өнуіне 7-80С қолайлы. Дакылдын көгі 

суыққа шыдамайды, 10С суықта үсіп кетеді. 

Өсімдіктің толық өнуіне 1400-2000С температура 

қажет. Дақыл топырақ  ылғалдылығына талғампаз 

келеді. Топырақтың далалық ылғал сиымдылығы 

70-80% болғанда өнімнің түзілуіне қолайлы 

жағдай туады. Транспирация  коэфиценті 330-700 

бірлік. 1 кг түйін алу үшін 150 литр су қажет.  

Дақылдын жақсы өсуіне топырақта ауанын 

жетіспеуінен, әсіресе тығыздыгы жогары  

топырақта жерастындағы сабақтары бұтақтанып 

кетеді, түйнекті кеш байлап, жәй өсіп, кешпіседі. 

Жақсы өсуіне ауанын кеуекті топырагы қажет. Сол 

себепті өсімдік қара, қызыл-қоңыр жерлерде 

өсірілееді. Оған жақсы тыңайтылғын құмдақ және 

саздақ топырақтарда қолдану қажет. Топырақтың 

қолайлы тығыздығы 1 см2-та 1-1,2г болса, ал бұл 

1,4-1,5г/см-де түйнегі қысылып, жөнді өспейді. 

Дақыл рН- 4,5-5 топырақты ұнатады.  

Қант кызылщасының коректік заттарға қоятын 

қажеттілігі үлкен. Бұл дақыл 1 тонна өнім және 

сондай сабақ құрау үшін 5кг азот, 2кг фосфор, 9кг 

калий элементтерін алады. Ал органикалық және 

минералдық тыңайтқыштарды топырақ құрамына 

енгізу толық тыңайтқыш енгізгенде дакылдан 

негұрлым мол өнім өндіріледі.       

Шаруашылықтық қолданысына қарай дақыл 

асханалық, техникалық, малазықтық және әмбебап 

(түрлі мақсатта) деп бөлінеді. 

Асханалық түрге - пісуі әртүрлі, тағамдық және 

дәмдік қасиеті жақсы, түйнектерінің еті 

қараймайтын сұрыптары алынады.Қазақстанда 

асханалық түрдің бірнеше сұрыптары 

аудандастырылған. 

Техникалыққа – көбіне кеш пісетін, техникалық 

өндеуге пайдалануға крахмалы көптері 

жаткызылады.  

Малазықтық сұрыптар жоғары өнімімен, 

түйнектеріндегі ақуызы (3-4%) мен құрғақ 

заттарының (25%) көптігімен ерекшеленеді.  

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

САЙРАМБАЕВА  

ГАВХАР 

КАМОЛИДДИНҚЫЗЫ 

11-"Б" сынып оқушысы                                                     

Шымкент қаласы. 

Енбекшы ауданы 

№ 105 Мукуми атындағы 

ЖОББМ  

Жетекшісі Исраилова 

Комуна Расулматовна 

 

Созылмалы анемияның 

миллиондаған жағдайлары 

 

Анемия - қызыл қан жасушаларындагы 

гемоглобиннің төменгі концентрациясымен жэне 

агзада олардың төменгі мөлшерімен сипатталатын 

жағдай. 

Темір қызыл қан жасушалары гемоглобинінің 

түзілуі үшін қажет маңызды элемент. 

Гемоглобиннің қалыпты түзілуі үшін қажет сүйек 

миында темір жетіспеушілігі жағдайында 

өндірілген эритроциттер мөлшері менсаны азаяды. 

Темір көптеген тағам өнімдерінің құрамында бар. 

Солай боласа да, темір жеткіліксіздігі денсаулық 

сақтау және тагамтану саласында ең жиі 

кездесетін мэселелердің бірі.  

Темір жеткіліксіздігінен туындайтын анемия - 

анемиялар арасында ең кең таралган түрі. 

анемиядан зардап шегетін адамдар саны таң 

қаларлық. Теміртапшылық анемиясына (ТТА) 

әлемнің екі миллиардтан астам адамы тап болып, 

жер шарындагы халықтың 30 пайызы анемиядан 

зардап шегетіндігі анықталган. егер адам тагаммен 

алатын темірді жоғалтса, ағзадағы темір қоры 

азайып, гемоглобин деңгейі біршама төмендейді, 

ал бұл қызыл қан жасушаларының өз ішінде 

оттегін тасымалдау қабіліеттерінің нашарлауына 

әкеп согады. Осы себепті ағзаның барлық 

тіндерінің тыныс алуы төмендейді. Бұл мәселе 

бізге қоршаган элемді қабылдап, қозгалып, жұмыс 

істеуге (темір бұлшық ет белогы - миоглобин 

түзілуіне де қатысады) мүмкіндік беретін бұлшық 

ет жайында болғанда аса маңызды. 
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Анемияның негізгі себептері: 

 үлесіне теміртапшылық анемиясы 

жагдайларының жартысынан астамга жуыгы 

тиетін тагам өнімдерімен темірдің агзага 

жеткіліксіз түсуі; 

 қанның кетуі, малярия, туберкулез жэне тагы да 

басқа жұқпалардың эсерінен эритроциттердің 

жогалуы немесе бұзылуы немесе ішек 

қүрттардың болуы; 

 эритроциттердің генетикалық кемшіліктері. 

 

Теміртапшылық анемиясы дамуында тамақтану 

факторы халықтың әлсіз топтары, әсіресе, балалар, 

жүкті жэне емізуші әйелдер үшін аса маңызды. 

Сау адамдарда темір сіңірімділігі орташа 

есеппен алғанда тағам құрамының 5 пайызын ғана 

құрайтындықтан, тағами өнімдердегі темір 

құрамы маңызды болып саналғанымен жалғыз 

айқындаушы фактор емес.  

Темір сіңірімділігі көп жағдайларда оның тағам 

құрамындағы басқа заттектермен қарым- 

қатынасының деңгейіне тәуелді болып келеді. 

Тағамнан темір сіңірімділігін жақсартатын 

қарапайым кеңес беру пайдалы.  

Жақсы нәтижеге ас құрамындағы  

С витаминінің мөлшерін арттыру арқылы жетесіз. 

Аскорбин қышқылы (С витамині) лимон 

қышқылы, жеміс шырыны, жеміс- жидектерде, 

шырын құрамында көп мөлшерде болады.  

Витаминдердің, соның ішінде С витамині үлкен 

құрамының бар болуымен пайдалы болып келетін 

шикі көкеністерді қолданыңыз. 

Темір сіңірімділігін арттыратын факторларға, 

ең алдымен, С витамині немесе аскорбин 

қышқылы мен толыққанды белоктар жатады. 

Тамақтану барысында жеміс- жидек шырынын ішу 

ұсынылады, ал тағам үлесі мүмкіндігінше жас 

қөкөніс, жеміс пен жидектерге бай болуы керек. 

 
 

 

 

 

МАМАНДЫҒЫМ - МАҚТАНЫШЫМ 

 
 

БАЛҒАБЕК ҚАРЛЫҒАШ МҰРАТҚЫЗЫ 

Алматы қаласы  № 174 мектеп-гимназиясы 

Жетекшісі: Муханова Гульмира Рашидовна 

 

Мамандық таңдау - өміріңіздің бір кірпішін 

дұрыс қалау. Жаман мамандық болмайды, жаман 

маман ғана болады. Адамның айрықша мән беріп, 

аса ұқыптылықпен таңдау жасайтын сәтінің бірі - 

мамандық таңдау.  

Жар таңдау мен мамандық таңдаудан 

қателеспеу керек деген ұғым қоғамдағы әр 

адамның жадында сақталып қалғаны рас.  

Дегенмен, мамандық таңдауда жастардың көп 

жаңылатыны еліміздегі негізгі проблемалардың 

біріне айналып отыр. Бұған не себеп? Кім кінәлі?  

Мамандық таңдау құқығы талапкердің өзіне 

беріле ме жоқ әлде қоғам мен қоршаған ортаға 

негізделген бе?  

Санамызда сансыз сұрақ сайрап тұр.  

Ұлға тұсау, қызға бұғау болған заман артта 

қалды. Қазір әр адам білім алып, белгілі бір маман 

иесі болып шығуына толық құқығы бар.  

Белгілі бір мамандықта жоғары оқу орнын 

аяқтап, дипломы жарамсыз болған жастар да аз 

емес. Бұған себеп, әу баста дұрыс таңдау жасамау. 

Салдарынан, бірнеше жылын текке өткізіп, өзіне 

де, қоғамға да пайдасын тигізе алмайды. Әлемде 

өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген 

қаншама адам бар. Мамандық таңдау кезінде, 

"қоғамда 3 жылдан кейін қандай сала сұранысқа 

ие болады" деген ұстаным бойынша таңдау 

жасалынып жатады. Адам ең алдымен қоғамға 

емес, өзіне ұнайтын мамандық таңдағаны жөн. 

Сонда ғана өзіне де, қоршаған ортаға да пайдасын 

тигізе алады. Уақыттың көп бөлігі жұмыста 

өтетіндіктен, бұл іс адамға ләззат әкелуі тиіс.  

Мамандықты табыс көзі үшін таңдау үлкен 

қателік. Өзіңізге ұнайтын саланы таңдау, сізге 

үлкен бақыт әкеледі.  

Таңдау қаншалықты сәтті болса, өмір жолы да 

соншалықты қызықты әрі табысты болады. 

Икеміңе қарай еңбет етсең болғаны. 
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ТҮЛЕКТЕР КЕЗДЕСУІ 

 

 
 

10 маусым 2022 жылы Ақтөбе облыстық мектеп-

интернаттың ақ бөлкесі мен тәтті ботқасын жеген, бір 

үйдің баласындай бірге өскен ұлдар мен қыздар бас 

қосты. Бұл кездесу басқа кездесулерден ерекше болды.  

аясында «Мен оқыған 

интернат» атты кітап шығарылды. Кітапта ұстаздарға 

алғыс, құттықтау тілектер, балалық шақты еске салатын 

қызықты оқиғалар, мектеп кезіндегі әдемі естелік 

суреттер, қоғамның сан түрлі саласында қызмет етіп 

жүрген түлектер туралы қысқаша ақпарат пен 

отбасылық суреттер қамтылды. 

мен қара шаңырақ – алтын-ұя 

мектебімізден бастадық. Жиналған түлектер мектеп-

интернат директоры Төлеген Ғалиұлымен жүздесіп, 

Мектеп-анаға, Ұстаздарға деген Алғыс хатымызды 

беріп, ал мектеп оқушылары үшін түлектер атынан 

«Сары қалтадан сыйлық» атты мектеп кітапханасына 

кітаптар тарту етілді.  

М.Құсайынов мұражайына барып, ағайымызды 

есімізге алдық, мектеп, жатақхана ішін аралап, балалық 

шаққа саяхат жасадық. Әрі қарай бүгінде арамызда жоқ 

ағайларымыз бен апайларымызға, кластарымызға құран 

бағыштап, мешітке бардық. 

кешкі кездесуіне ұстазымыз-

тәрбиешіміз Ақтілек апай қатысып, жүрек жарды 

тілегін айтты. Әрбір баланың жүзін көріп, апайымыз да 

балаша мәз болып, бір марқайып қалған тәрізді. Кездесу 

кешінде 25 жылдық сағыныштың орынын толтырардай 

билер биленіп, әуезді әндер шырқалды. Балалық 

шақтан естеліктер айтылып, өткенді еске алып, оқушы 

кездегі шаққа қайта оралғандай әсер алдық.  

Кештің ең басты тосын сыйы – кластасымыз 

Дулаттың «Біз-сексендер» атты ән шашуы болды.  

Кештің жүргізілуін толық мойынына алған Дулат 

пен Несібелі кластасымызға риза болдық, алғысымыз 

шексіз.  

 

Ахметова Гулистан Иванқызы  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

университетінің доценті, экономика 

ғылымдарының кандидаты 
 

 

 

 

БАТЫРХАН ЖОЛДАС  

НҰРЛАНҰЛЫ 

«Ақтөбе облысының білім 

басқармасы» ММ басшысы 

 

Мектеп түлектерінің естелік кітабы 

түрлі салада жемісті еңбек етіп 

жүрген түлектердің табысты өмір 

жолын өскелең ұрпаққа үлгі етіп көрсетудің өзіндік мағыналы 

нәтижесі деп есептеледі. Бұл кітап мектеп кітапханасында 

оқушыларға өнеге болып жарқын болашаққа үміт сыйлайды.  

Ал, әрбір отбасының кітап сөресінде құнды тарихи естелік 

болып ұрпақтарына ата-ананың өмір белесінің шежіресі 

болып тәрбие береді.  

 

АЙМУКАТОВ 

ТУЛЕГЕН ГАЛИЕВИЧ  

«М.Құсайынов атындағы  

Ақтөбе облыстық мамандандырылған 

дарынды балаларға арналған  

мектеп-интернаты» директоры 

 

Еліміздегі алғашқы авторлық 

мектептердің бірі «QUSAIYNOV» мектебінің тарихы ел 

тәуелсіздігінің тарихымен біте қайнасқан.  Мектепті ұзақ 

жылдар бойы басқарған, мектептің бағыты мен тұтас бейнесін 

қалыптастырған Мақсот Құсайынұлының өнегесін үлгі тұтып 

қызмет атқарудамыз. Мақсот Құсайынұлы білім саласында 

бүгінгі күні қолға алынып жатқан жаңашылдықтарды, 

мәселен, «оқушыларды бейінге қарай бөлу» секілді тың 

әдістерді сонау 30 жыл бұрын бастаған.  

Мектептің жетістігі — ұстаздары мен түлектерінің, 

оқушыларының жетістіктерінде. 

 

ҚАРАТАЕВ АБАТ  

ДӘУЛЕТКЕРЕЙҰЛЫ 

«Ақтөбе мектеп-интернат 

түлектері» ҚБ басшысы 

 

2021 жылы «Ақтөбе мектеп-

интернат түлектері» қоғамдық бірлестігі 

құрылды. Ақтөбе мектеп-интернат түлегі дегеніміз – білім 

алған әрбір шәкіртке нәсіп болған ғұмыр және өмір қағидасы 

деп есептейміз. Бұл қоғамдық жұмыс – халыққа пайдам тисін 

деген ниеттен туындайтын шынайы көңіл деп білеміз.  
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