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МЕНІҢ АРМАНЫМ 
 

АЯУЛИЕВ ТИМУР   

Атырау қалалық 

мамандандырылған 

бокс клубының 

жаттығушысы  

Жаттықтырушы: 

Асет Мейрлан Асетұлы 

 

Мен Аяулиев Тимур 5 кыркуйек 2011 жылы 

дуниеге келдім. Бастауыш сыныпты Атырау 

қалалық  № 24 орта мектепте  оқыдым. 

Биыл «Qazbilim» ұлттық лицейге тустім. 

 Боксты кішкентай кезімнен жақсы көретін едім. 

2019 жылы Бокс уйірмесіне қатыстым. 

Жаттықтырушым Асет Мейрлан Асетұлымен 

танысып, оның жетістіктерін көріп қызықтым.                                          

Мейрлан Асетұлының жетістіктері: 

 Қ.Р- ның 3 дүркін 3 орын женімпазы,  

Орал 2006 ж, Семей 2012 жылы.  

Шымкент 2013 ж                                                                                 

 Қ.Р сы Кубогінің женімпазы 1 орын 

Қарағанды 2015 жылы  

 Қ.Р- ның мықтылар турнирінің женімпазы                                                            

1 орын Петропавл 2016 ж                                                                                                            

 Әлем чемпионатының қатысушы  

 Хорватия (Загреб) 2006 ж                         

 Италия  (Линьяно- Саббьядоро) 2009 жыл 

 Венгрия (Сегед) 2012                                                                                     

 Бразилия (Сан-Паулу) 2013 жыл                                                                     

 Әлем Кубогінің иегері 1 орын  

Ресей (Анапа) 2014 жыл 

 Азия чемпионатының куміс  

 2 орын  жүлдегері Индия( Пуна) 2015 жыл 

 

Мен неге осындай жеңістерге жетпеске деген ой 

келді маған. Содан бері жаттықтырушымның 

айтқанын тыңдап бар ынтамды салып дайындалып, 

жарыстарға қатысып жүрмін.  

Менің болашақтағы арманым, бокстан әлем 

чемпионы болу. Боксшы болу үшін батылдық 

,табандылық, төзімділік, қайсарлық алға ұмтылу 

секілді қасиеттер болу керек. Осындай жігерлілікті 

менің бойыма қалыптастырған жаттықтырушым   

Мейрлан Асетұлына шексіз алғысымды білдіремін. 
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06.10.2022 ж       № Е00059 

 

 
 

ЖАДАЛ НАЗЕРКЕ 11 сынып оқушысы 

Жамбыл облысы Жуалы ауданы  

«№13  Ахмет Байтұрсынов  

атындағы орта мектеп» КММ 

Жетекші:Мырзахметова Нұрлыгүл Науатбековна 

«Мен өнерлі баламын» қолөнер 

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

 

 

ҰСТАЗ - ҰЛЫ ТҰЛҒА 

 

БЕРІКҚЫЗЫ ЗЕРЕ  

4 сынып оқушысы 

Атырау қаласы, Қ. Сәтбаев орта мектебінің                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сынып жетекшісі    

Ашабекова Гаухар Нигметовна 

 

Ғалым да, шахтёр де, ұшқыш та бәрі бәрі 

ұстаздан білім алған. " Ұстаз болу жүректің 

батырлығы", дейді өлең шумақтарында. Шынымен 

де батыр деуге тұрарлық тұлға ғой. Қолға қалам 

ұстатып, алғаш әріп үйреткен ұстазды ұмыту 

мүмкін емес. Әр баланың жүрегіне жол тауып, 

екінші анамыз атанған ұстаздардың еңбегі 

өлшеусіз.  

   Көңіл күйіміздің жоқтығын сыныпқа кіргенде 

бірден ұғып қоятын менің ұстазым - Гаухар апай. 

Мейірімді жүрегімен әр оқушыны өз баласындай 

мәпелейтін ұстазым, менің де жүрегімнен ерекше 

орын алады. Әрбір шәкірттің өзі сүйген ұстазының 

аяулы бейнесі жүрек түбінде сақталуы заңдылық. 

Себебі, ұстаз - баланы адам қылып тәрбиелеп, 

жүрегіңе болашаққа мақсат қоя білуге сенім 

ұялатқан зор тұлға. 

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

 

 

 

 

06.10.2022 ж       №Е00060 

 

 
 

ТҰРҒЫНБЕК МЕРУЕРТ  
6  сынып оқушысы 

Жамбыл облысы Жуалы ауданы  

«№13  Ахмет Байтұрсынов  

атындағы орта мектеп» КММ 

Жетекшісі: Уразова Светлана Ескенеевна 

«Мен өнерлі баламын» қолөнер 

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

 

АЙЫМНЫҢ ҚЫРЫҚ ӨТІРІГІ 

 

БЕРІКҚЫЗЫ КӘУСАР  

3 сынып оқушысы                                                                                                                                                            

Атырау қаласы   

Қ. Сәтбаев атындағы орта мектеп                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сынып жетекшісі    

Тажмагамбетова Зульфия Хайруллаевна 

 

Атырау деген шаһарда Айым атты қыз өмір 

сүріпті. Ол көбіне өтірік айтып, достарын 

алдағанда ұнататын. Бірде Айым "Тik Tok" 

әлеуметтік желісіне әкесі оған сөйлейтін қоян 

сыйға тартқанын айтып видео жариялайды.  

Ол лезде желіде таралып кетеді.  

Оны көрген достары Айымның үйіне жиналады.          

-Қане қояның?  Көрсетсеңші тездетіп!, деп 

Айымға бас салады.                                                      

Бірақ Айым шындығын айтудың орнына:                                                                                        

Менің қояным қытайша сөйлейді. Сендер қытай 

тілін түсінбейсіңдер ғой, дейді өтірігін 

жалғастырып.                                                                                                 

Біз бұның өтірік екенін білеміз ғой, қоян 

сөйлеуші ме еді? Сен өтірік айтқаныңды 

мойындайды деп ойлап едік. Ал сен өтіріктің үстіне 

тағы қосып айтып отырсың.    

-Бұның жарамады. Енді сенімен дос болмаймыз. 

Өзің сияқты өтірікшілермен дос болсаңшы, деп 

бәрі үйлеріне тарады. Ертесіне Айымға әкесі күшік 

алып келді. Айым қатты қуанды. Достарына айтып 

мақтанғысы келді. Бірақ ендігі жолы шындығын 

айтса да, достары оған  сенбеді. 
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ҰМЫТ БОЛҒАН КІТАПТАР 

 

Шаң басқан кітаптардың сөреде жатқанына көп 

болды. Ұялы телефон, әлеуметтік желі пайда 

болғалы, кітапты ешкім керек етпеді.  

Бірақ кітап адамдарға ренжімеді.  

Менің де кәдеге жарар күнім туар деп, сабырмен 

күтіп жата берді. Бұл үйдің адамдары өзге 

отбасылар секілді жұмысбасты еді. Ата-анасы 

баласына көп көңіл бөле бермейтін. 

Бір күні қатты боран болып, электр тогы мен 

өзге де станцияларға ақау келтірді. Сөйтіп қалада 

электр қуаты да, әлеуметтік желі де ғайып болды.  

Үй ішінде дүрбелең басталып, ұялы телефон 

жарығымен балауыз іздей бастады. Балауыз жағып, 

үстел басына отбасы түгел жиналды.  

Кенет, іші пысқан баласы анасына:      

- мама, ертегі оқып беріңізші, деді.                                                                                                                       

Анасы:   - әрине балапаным, деп сөреде тұрған 

кітапты алып, балауыздың жарығымен оқи 

бастады.   

Ертеңгіні аяқтай сала баласы:                                                                                                                                                         

- мама, біздің үйде мұндай қызықты ертегі 

кітабы барын бұрын неге айтпағансыз?  

Бұл керемет кітап қой, деді қуана.                                                                                                                                                          

Бұндай кітаптың барын тіпті анасы да білмеген еді. 

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

АЛТЫН КҮЗ 

 

НАСИХАТОВА АЙКӨРКЕМ                                                                                             

Атырау каласы  Құрманғазы ауданы .                                                                         

М.Әуезов мектебінің 4 б сынып оқушысы 

Жетекшісі:Танашева Фарида Қайыржанқызы 

 

Күз-бұл жыл мезгілінің тамаша бір кезеңі. 

Жаздың ыстық күндері кетіп,қоңыр салқын самал 

желі соғатын кез. Ауа райы мың құбылып бірде 

жаңбыр,бірде ашық күн болатын кез.  

Қазақ күз мезгілін "Алтын күз"деп атайды. 

Алтын десе алтындай сап-сары жапырақтар жер 

бетін жауып, құдды бір кілем төсегендей болып 

тұрады. Жаз бойы тер төккен егіншілер, 

диқаншылар алқаптардан бидай орып, жеміс жинап 

мәз мейрам болады. Мен үнемі күздің келуін асыға 

күтемін. Өйткені, күздің алғашқы айында жаз бойы 

сағына күткен алтын ұя мектебіме барамын.  

Ұстаздарымды, сыныптастарымды көріп, 

сағынышымды басып, өмірімнің тағы бір 

баспалдағын аттаймын.  

Күз мезгілінде мектепте түрлі мерекелік 

шаралар өтеді.  

Алғашқы болып ұстаздар мерекесін өткіземіз. 

Бұл күні ұстаздарымызға қандай тілек,алғыс айтсақ 

та жеткіліксіз. Өйткені, ұстаздардың еңбегі зор.  

Алғаш қалам ұстатып, әліппені үйреткен 

жандар. Ал біздің отбасымызға күз үлкен 

қуанышпен келді. Неге десеңіз, бұл мезгілде менің 

арқа сүйер ағам дүниеге келген. Бұл күні 

отбасымызбен түгел туған күнге дайындаламыз.  

Анам тәтті тағамдар дайындайды. Ағама ең 

үлкен сыйлықты әкемнен күтетін. Себебі,әкем бізге 

не керегін сезіп қоятын. Күз келді тосап 

қайнатып,салат жауып, кампот басып алуым керек 

деген анамның сөздері де есімде.  

Иә,күз келе сала анам банка жабумен 

айналысады. Әрине дурыс, өйткені күзде піскен 

жемістер мен көкөністерді қыс бойы сақтау мүмкін 

емес.  

Міне, күз мезгілі мен үшін өте ыстық.  

Күз туралы жып-жылы естеліктерім өте көп.  

Сондықтан да мен күзді жақсы көрем. 

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

06.10.2022 ж       № Е00061 

 

ҰСТАЗ ҰЛЫ ЕСІМ 

 

МЕДЕУХАН НҰРАСЫЛ ЕРУЛАНҰЛЫ 

6 «ә» сынып оқушысы 

Шымкент қаласы Қаратау ауданы  

Қайнарбұлақ ауылы 

«№106 ҚайнарбұлақЖОББМ» КММ 

Жетекшісі:Каныбекова Айгерим Ануарбековна 

 

Ең керемет мамандық қандай десе мен ойланбай 

ұстаз болу дер едім. 

«Өз баласын тастап кетіп үйіне, 

Ел баласын оқытады ой Аллай» демекші, мына 

біздей шәкірттерін өз баласынан артық көрмесе кем 

көрмейтін ұстаздарымыз бар. Бойындағы бар 

жақсы, бар асыл қасиеттерін біздің бойымызға 

сіңіруге тырысып, аянбай тер төгіп жүрген осынау 

ұстаздарымызға  алғысым  шексіз. 

Көп сыныптастарым  «Ой мына апай жаман! 

Озат оқушы Розаны ғана айтады, үнемі соны 

мақтайды!» - деп айтады. Тек озат оқушыларға ғана 

мән береді деп ойлайды.  

Ал мен олармен келіспеймін.  

Апайларды түсініп тыңдасаң, берген 

тапсырмасын уақытылы ұқыпты етіп, бар 

ынтаңмен орындасаң бәрі жақсы. Тек талпыну 

керек. «Апайға гүл берсем, сыйлық сыйласам маған 

ұрыспайды» , - деп ойлайтын да достарым бар. 

Мен мұнымен де келіспеймін. 

Олардың бұл ойы дұрыс емес деп ойламын.  

Әрине,  ұстаздардың бәрі сыйлық сыйлауға 

лайық жандар.   

 

Бірақ  мен,  апайларымыздың өзімізге  деген 

назарына, жақсы қарым-қатынасына мұндай 

жолмен жетеміз деп ойлайтын оқушылардың  ойын 

қате деп білемін. Оқысақ, талпынсақ, тыңдасақ 

ұстаздарымыз бізді де мақтайды. 
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Өздерің айтыңдаршы, сабақ тыңдамасақ 

ұқыпсыз болсақ, алдымыздағы апайды мұғалім деп 

сыйламасақ бізді кім мақтасын?!  

Бәрі өзімізге байланысты екенін ұмытпауымыз 

керек.  Біз өзіміз жақсы оқуға, әдепті болуға  

ұмтылуымыз керек. Әрбір ұстаз өзінің бар білгенін 

шәкіртінің бойына сарқып беруге тырысады. 

Шәкірттерінің жетістікке жетуін тілейді.  

Ал мына біз оқушылар, өзімізге сабақ беретін 

мұғалімдеріміздің қадірін білуіміз керек. 

Сыйлап, құрметтеуміз керек.  

Себебі олар зор құрметке лайық жандар. 

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

ҰСТАЗ  – ҰЛЫ ЕСІМ 

 

АЛАЙДАР БАҒДӘУЛЕТ МҰРАТҰЛЫ 

7 "А" сынып оқушысы 

Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы 

 Талап ауылының № 14 жалпы  

білім беретін мектебі.                                                                      

Жетекшісі: Сатенова Аружан Куралбайқызы 

.      

Маған жақсы мұғалім өте қымбат, өйткені 

мұғалім – мектептің жүрегі. Бізге жақсы, керемет 

білім беретін маман ол – ұстаз. Ақылды мұғалім 

барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып 

үйрететін мейірімді абзал мамандар.  

«Мұғалім мамандығы – барлық мамандықтың 

анасы» демекші, ұстаз алдынан тәрбие алмайтын 

жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне 

жол сілтер шамшырақ секілді. Барлық ғылым иесі 

ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған 

ақын да, тегеуріні темір балқытқан жұмысшы да 

егін салған диқан да, мал бағып терін төккен шопан 

да, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де бәрі – бәрі 

ұстаздан білім, тәлім – тәрбие алған. Сондықтан 

ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен 

бас иеді. Бірақ біраз оқушылар ұстаздарды 

құрметтемей, оларды тыңдамайды және сөз 

қайтарып, ұрсысады. Бірақ мен білмеймін, неліктен 

олар ұстаздарды құрметтеп, сыйламайды? 

 Егер ұстаздар бізге білім, ақыл, тәрбие бермесе 

жақсы оқушы қайдан шығады? 

Егер оқушылар ұстаздардың берген білімін, 

ақылын түсініп, тыңдамаса болашағы нашар болуы 

мүмкін. Алегер оқушы сабақты түсініп оқып, 

тапсырманы дұрыс орындап, жақсы оқыса, көркем 

жазып үйренсе, болашағы жарқын болады.  

Себебі олар алған білімді қолданып, барлығын 

ақылмен орындайды. Ғалым да, ғарышкер де, 

полиция да, ұшқыш та және т.б. маман иелер 

атанып, өмірлері балдай болады. Сондықтан 

адамдар оқу керек. Себебі оқыған өте қызықты әрі 

керемет. Мен мектепті және ұстаздарды өте қатты 

құрметтеймін және жақсы көремін.  

======================= 

06.10.2022 ж       № Е00063 

 

 
 

КЕҢЕСБЕК АЛПАМЫС ТАЛҒАТҰЛЫ 

6 Ә сынып оқушысы 

Шымкент қаласы Еңбекші ауданы 

«№96 М.Әуезов атындағы ЖОББМ» КММ 

Жетекшісі:Айтуарова Гулшахрида Егембердиевна 

«Мен өз елімнің патриотымын» сурет салу 

======================= 

 

06.10.2022 ж       № Е00062 

 
 

МӘЛІК  БАТЫРХАН  
8 «ә» сынып оқушысы 

Атырау қаласы  

«№32 орта арнаулы мектеп» КММ 

Жетекшісі: Е.Ж.Құмарғалиев 

«Менің аяулы ұстазым» сурет салу 

----------------------------------------- 
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ҚОҒАМҒА КЕРЕК  МАМАНДЫҚ 

 

БИЖҰМА ҚҰДЫРЕТ 

Қызылорда облысы,  Жалағаш ауданы  

№ 33 орта мектептің 10 сынып оқушысы  

Жетекшісі: Абдикадиров Елубай 

 

Әрбір адамның болашағы таңдаған 

мамандығына да байланысты екені анық. Сол 

себепті мамандық таңдау оңай емес.  

Шыны керек, кейбір жастарымыз жақсы  маман 

иесі болсам деп ойлай бермейді. Әйтеуір,  бір 

мамандықты таңдай салып, диплом алып шықсам 

болды дейді. Сонда саны көп, сапасы жоқ 

дипломнан не пайда?  

«Түйір нан – тамшы тер» демекші, жақсы маман 

иесі болу үшін көп ізденіс, оқу, білім алу, ең 

бастысы мамандыққа деген сүйіспеншілік қажет.  

Бүгінгі таңда ең қажетті мамандықтардың 

қатарына энергетик, құрылысшы, геолог, 

радиотехник, инженер, мұнай мен газ, кен ісі 

сынды мамандықтар аталып жүр. Осы салаларда 

білікті мамандардың керек екені рас.  

Елімізде «Индустриалды-инновациялық даму 

бағдарламасы» қолға алынғалы техника 

мамандарына сұраныс артты. Сонда біздің қоғам 

қандай мамандарға зәру?                       

 Әсіресе, сантехник, электрик, дәнекерлеуші, 

механик, ағаш ұстасы, слесарь, токарь мамандары 

тапшы. Мұның себебі мектеп бітірген 

оқушылардың көбі кәсіптік оқу орындарына 

барғылары келмейді. Жастардың тілімен айтқанда, 

бұл мамандық иелері заманауи емес.  

Қазіргі жастарға шетел тілін білу, компьютерді 

жоғары деңгейде қолданып, оның әртүрлі 

бағдарламаларын игеру талап етіліп отыр.  

Яғни инновациялық озық технологияларды 

жоғары деңгейде меңгерген, нанотехнологияларды 

игерген, компьютерлік бағдарламаларды құрас-

тырушы мамандар – заман талабына сай пайда 

болып жатқан мамандықтар.  

Елімізде нанотехнология саласы қолға алынып 

жатыр. Бұл сала информатика, физика, химия 

тәрізді ғылымды жетік меңгерген, біліктілігі мол 

мамандардың бірлесе отырып жұмыс істеуін керек 

етеді. Нанотехнология дамыса, онымен бірге 

химиялық биология, биотехнология өріс алады. 

Қазіргі  жастардың көбі кәсіптік мамандықтарға 

қызыға қоймайды. Неліктен олай? Қайта қоғам 

қажет етіп отырған зәру мамандықтарды игеруге 

жастарымыз көбірек баруы керек емес пе?  

Сұранысы төмен мамандыққа оқып, жұмыс таба 

алмай отырған жақсы ма, әлде белгілі бір кәсіпті 

меңгеріп, өз ісінің шебері атанып, өмірде өз жолын 

тапқан жақсы ма?  

Мен екіншісін қолдаған болар едім. 

ЗАМАН ҮШІН МАҢЫЗЫ ЗОР  МАМАНДЫҚ 

 

ТӘЖІБАЙ  ДИАНУРА 

Қызылорда облысы,  Жалағаш ауданы  

№ 33 орта мектептің  8 сынып оқушысы  

Жетешісі:Абдикадиров Елубай 

 

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.  
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МЕНІҢ  СҮЙІКТІ  ҰСТАЗЫМ 

 

ФАЙЗУЛБЕК  НҰРӘЛІ НҰРЛЫБЕКҰЛЫ 

Түркістан   облысы,  Ордабасы   ауданы 

Батыр  ата  ауылы,  І.Есенберлин   атындағы  

жалпы  орта   мектебі. 3  сынып оқушысы 

Жетекшісі: Мырзахмет  Салтанат Хаджақызы 

       

Менің  ұстазым  өте  мейірімді  және адал біз  

білімнің  бәрін  ұстазымыздан  аламыз.  

Мен  ұстазыма рахмет айтамын.  Ұстазым біз  

сізден өте  көп білімдер  алып  жатырмыз. Сізге  мен  

рахмет  айтамын. Ұстазым  сізді  мен  мақтаныш  

етемін. Ұстаз сіз  өте  мейірімді  жансыз, Ұстаз сіз 

өте бақытты  жансыз. Ұстаздардың  айтқанын  

бұлжытпай  орындауымыз  керек. Себебі ұстаз 

өзінің шәкіртінің  білімді,  ақылды  тәрбиелі  

болғанын  қадағалайды. 

Ұстаз сіз бізге көп  білім бердіңіз, мейіріміңізді 

бердіңіз, сіздің  арқаңызда  біз  көп  білім  алдық,  

сіз  өте  ақылдысыз, ақ көңілсіз мен  сізді  өте  қатты  

қатты  жақсы  көремін. Сізді  мен әрқашанда  

қолдаймын. Мен де өскенде  сіз  сияқты  ұстаз  

болғым  келеді. Ең  алғаш әріптерді оқуды 

үйреткен,  жазуды  үйреткен  ұстазыма  айтар 

алғысым  шексіз. Ұстаздарымыз  жасай  берсін! 

======================= 

 

МЕНІҢ  СҮЙІКТІ  ҰСТАЗЫМ 

 

ТАҒАЙБАЙ  СҰҢҚАР ЖАНДОСҰЛЫ 

Түркістан   облысы, Ордабасы   ауданы 

Батыр  ата  ауылы, І.Есенберлин   атындағы  

жалпы  орта   мектебі. 3  сынып оқушысы 

Жетекшісі: Мырзахмет  Салтанат Хаджақызы 

 

Менің    ұстазым  Салтанат   апай.  .Апайымыз   

бәрімізге   сабақ  береді. Салтанат  апай  білімін  

ақылын  береді.  Салтанат  апай  2-ші  сыныптан  

береді.  Мен  Салтанат  апайымды   жақсы  көремін.   

Салтанат  апай  бізге  сабақ  береді. Салтанат  

апай,бізге  оқу  үйретіп,  жазу  жазғызып  білім  

береді.  Салтанат  апайға  көп - көп  рахмет.   

Салтанат  апай  24 оқушыға  сабақ  береді.   

Біз  кәзір  3-сыныпта  оқимыз. 

Салтанат  апай  4-ші  сыныпқа  дейін  береді.  

Салтанат  апайдың  арқасында  сабақты  жақсы  

оқимын,  көркем  жазамын,  есепті  тез-тез 

шығарамын.  Біздің  апай  мейірімді, көңілді.   

Салтанат  апайға  мың  алғыс. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕНІҢ  СҮЙІКТІ  ҰСТАЗЫМ 

 

МАХАНБЕТ  МӨЛДІР  БАУЫРЖАНҚЫЗЫ  

Түркістан   облысы,  Ордабасы   ауданы 

Батыр  ата  ауылы,  І.Есенберлин   атындағы  

жалпы  орта   мектебі. 3  сынып оқушысы 

Жетекшісі: Мырзахмет  Салтанат Хаджақызы 

 

Ұстаз бізге білім береді оқушыларын жақсы 

көреді біз сабақ үстінде тыныш сөйлемей 

төбелеспей сабақ тыңдау керек және тыныш отыру 

керек.Апайды тыңдау керек,сабақты жақсы оқу 

керек және апайға көмек беру керек. 

Ұстаздар біздің білгенімізді қалайды,бізге ұстаз 

сабақтардан көмек береді. Далада кішкентай 

балаларды құлатуға және ұстаздардардың заттарын 

ұрлауға болмайды. Ұстазымыз бізге он бірінші 

сыныпқа дейін сабақ береді және ұстаз біздің 

өмірдегі ең жақын жан. 

======================= 

 

МЕНІҢ  СҮЙІКТІ  ҰСТАЗЫМ 

 

ЖҰМАХАН  АЙАРУ  ТӨРЕХАНҚЫЗЫ  

Түркістан   облысы,  Ордабасы   ауданы 

Батыр  ата  ауылы,  І.Есенберлин   атындағы  

жалпы  орта   мектебі. 3  сынып оқушысы 

Жетекшісі: Мырзахмет  Салтанат Хаджақызы 

 

Менің ұстазымның аты Салтанат өте мейірімді 

ұстаз аяулы ұстазым бізге тәлім тәрбие үйреткен, 

оқуға үйреткен, жазуға үйреткен. Сабақты өте 

жақсы түсіндіреді ұстазымның арқасында бәрі, 

сіздерге көп-көп рахмет. 

Мектепке рахмет ұстаздарға рахмет. 

Ата-анама рахмет! осындай жақсы мектепке 

мені оқуға жіберген, ұстазым ең жақсы адам, 

сабақта неше түрлі сұрағымның жауабын білемін. 

Есенберлин мектебі жаңара берсін,мұнда 

кітапхана бар ол жердегі ұстаздың есімі 

Кәмшат,ұстазым жасай берсін,арманына жете 

берсін,бақытты болсын ұстаз сабақ түсіндіргенде 

мұкият тыңдаймын. Ұстазым сабағыма көмек 

береді, менің ұстазым ақылды,ақкөңіл жақсы 

сыпайы,жаны жайдары. Бізге төртінші сыныпқа 

дейін тәлім тәрбие береді.  

Мектеп екінші үйіміз, жан ұстазым жанарынан 

нұр жаусын. 

======================= 
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МЕНІҢ  СҮЙІКТІ  ҰСТАЗЫМ 

 

ИСМАЙЛОВ  РАСУЛБЕЙ  КАРИМЖАНОВИЧ  

Түркістан   облысы,  Ордабасы   ауданы 

Батыр  ата  ауылы,  І.Есенберлин   атындағы  

жалпы  орта   мектебі. 3  сынып оқушысы 

Жетекшісі: Мырзахмет  Салтанат Хаджақызы 

 

Ұстаз  деген сөзді алғаш  рет мектепте үйрендім.  

Менің ұстазым  өте мейірімді  адам. Мен  өз  

ұстазыммен мектеп табалдырығын  аттаған  кезімде 

таныстым. Ұстазым  маған, білім мен тәрбие 

үйретті. Менің  Ұстазымның  аты-жөні Мырзахмет 

Салтанат. Біз  оны құрметтейміз, сыйлаймыз.  

Мен өз ұстазымды  жақсы  көремін.  

Маған ұстазым бір көргеннен ұнады.  

Ұстаз баланың  екінші  анасы  болып  саналады. 

Ұстаз болмаса, өмірдің мәні жоқ, яғни білімді  бізге 

кім  береді? Мектеп жоқ болса, ұстаз жоқ  болса, біз 

ешқандай  білім  үйрене алмас едік?  

Мен өз  ұстазыма, алғысымды білдіремін.  

======================= 

МЕНІҢ  СҮЙІКТІ  ҰСТАЗЫМ 

 

БАЛҒАБАЙ  СЕЗІМ  АСҚАРҚЫЗЫ  

Түркістан   облысы,  Ордабасы   ауданы 

Батыр  ата  ауылы,  І.Есенберлин   атындағы  

жалпы  орта   мектебі. 4  сынып оқушысы 

Жетекшісі: Айдарбек  Айша  Сейтжаппарқызы 

 

Ұстаз – шәкірттерін білім нәрімен сусындататын 

адам.  Ұстаз  болу — екінің бірінің қолынан келмес, 

әрі аса үлкен жауапкершілікті қажет ететін жұмыс. 

Себебі, ол дәрігер сынды жас түлектердің 

болашағына жауапты.  Бала өмірге қадам жасаған 

сәтте оның жолында небір қиындықтар кездеседі, 

сол кезде өзінің тәжірибесімен бөлісетін адам сол 

баланың өмірінде өшпес із қалдырады.  

Ата-анамыз біз өмірге келген күннен бастап: 

жүріп-тұруға, оқуға, санауға, жаза білуге, қоғамдық 

орындарда өзімізді қалай ұстау керек екендігін 

үйретеді. Алайда  ата-ананың үйде берілген 

тәрбиесі жеткіліксіз, өйткені олар балаға өзінің 

нәрестесі ретінде қарайды.  

Ата-анамыздан кейінгі ақылымен бөлісер, ар-

ұятты бойғы сіңірер бірде-бір адам болса, ол – 

ұстаз. Ал  мектептегі ұстаз балаға жеке адам, тұлға 

ретінде қарайды.  

Менің  ұстазым  Айдарбек  Айша  

Сейтжаппарқызы, мен  өз  ұстазымды,  қатты жақсы  

көремін.  Себебі, маған 4 жыл бойы  сабақ  берді, 

оқуды,  жазуды,  білім алуды меңгертті.  

Менің  ұстазым, ақкөңіл,  мейірімді,керемет  

жан.  Мен  ұстазымды  қашанда,  құрмет  тұтамын.  

Ұстазыма  мың  алғыс! 

======================= 

МЕНІҢ  СҮЙІКТІ  ҰСТАЗЫМ 

 

ИСМАЙЛОВА  ДИАНА КАРИМЖАНҚЫЗЫ  

Түркістан   облысы,  Ордабасы   ауданы 

Батыр  ата  ауылы,  І.Есенберлин   атындағы  

жалпы  орта   мектебі. 4  сынып оқушысы 

Жетекшісі: Айдарбек  Айша  Сейтжаппарқызы 

 

Ұстаз…  

Оңашада отырып ұстаз туралы ойға кетсем, көз 

алдымнан ақжарқын мінезді, ақ жүректі, жылы 

жүзді ұстаз бейнесі көрініп, мені қиялға батырып, 

еріксіз нұрлы естеліктерге жетелей жөнеледі… 

 

Ұстаз бейнесі – шәкірт үшін адамгершіліктің ең 

жоғары үлгісі. Ұстаздың лаулаған жалыны — әр 

жүрекке жылу сеуіп, нұр құятын қуаттың, өмірдің 

қайнар көзі. Тіршіліктегі шырақтың сөнбес ошағы.  

 

Ұстаз — өзінің бар күшін, бүкіл өмірін бала 

тәрбиесіне бел буған періште. 

Ұстаз — бұл қасиетті мамандық иесі, менің 

арманым бойынша, өте қайырымды, ешкіммен 

ешқашан сөзге келмейтін, сабақ барысында 

оқушыға деген қол үшін аямайтын адам…  

Менің  ұстазым  Айдарбек  Айша  

Сейтжаппарқызы, мен  өз  ұстазымды,  қатты жақсы  

көремін.  Себебі, маған 4 жыл бойы  сабақ  берді, 

оқуды,  жазуды,  білім алуды  үйретті.  

Ұстазыма  мың  алғыс! 
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