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АДАМ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ 

 

 
 

АБАЙ ЕРКЕНАЗ 

7 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Хажат Лиза 

Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы  

«Арықты ауылының ЖОББМі» КММ 

 

Кез келген экологиялық мәселелерді шешу үшін, 

адамдардың әрекетімен болып жатқан ғылыми 

жетістіктердін барлығын болашақ ұрпақтың 

сақталуына, денсаулығына, болашағына 

тұжырымдама беретін адам экологиясы.  

Адам экологиясын ғылыми тұрғыдан 

қарастыруға, оны зерттеуге үлкен әсер еткен XX 

ғасырда өмірге келген «Қоршаған орта түсінігі». 

Соның нәтижесінде адамның өмір сүріп жатқан 

жері, оның үйі, сол үйдің тұрақты, таза болуы 

адамға байланысты. Егер оны адам қорғамаса, 

жағдай жасамаса, онда ертең құлауы мүмкін. 

Біздің ғаламшарымыздың зкологиясына 

бұрыннан қауіп төніп тұр. Өкінішке орай, қоршаған 

ортаға кері әсер ететін фактор бұл – Адамзат.  

Бірақ бұл орта адамдар үшін де басқа тірі 

организмдер үшін де тіршілік ету ортасы болып 

табылады. Қазіргі уақытта адамзат өз қызметінің 

қоршаған ортаға тигізетін кері әсері жайлы мүлде 

ойламайды. Өз кезегінде экологтар дабыл қағып, 

ғаламшардағы барлық тіршілікті жою қаупін 

төндіретін ауқымды экологиялық сипатты болжап 

отыр. Адам табиғатты ластағанда ең алдымен өзіне 

кері әсер тиетінін есіне алу қажет деп ойлаймын.  

 

 

ТУҒАН ЖЕР –  АЛТЫН БЕСІГІМ 
 

 
 

ОРАЗБАЙ ОЛЖАС АРМАНҰЛЫ 

3 «А» сынып оқушысы. Түркістан қаласы  

Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназия 

Жетекші: Наурызбаева Молдир Курбаналикызы 

 

Әрбір адамның табан тірер туған жері болады. 

Туған елге, жерге деген сүйіспеншілік адамды алға 

жетелеп отырады. Дана халқымыз: «Әркімнің туған 

жері – Мысыр шаһары» - деп бекер айтпаған ғой. 

Расында, сонау ел басына күн туған зар заманда 

ата-бабаларымыз туған жердің топырағын бір 

иіскеу үшін айшылық жерден ат арытып келген.  

Сондықтан, әрбір азамат қайда жүрсе де 

жүрегінің түбінде туған жерге деген құрметін 

сақтау керек. 

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.  

Мектеп табалдырығынан аттағаннан бастап өз 

елімнің сан – қырлы жақтарымен танысып, өз 

Отаныма сүйсініп өсіп келемін. 
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СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН ӨСІМДІКТЕР 

 

ЗЕЙНУЛЛИНОВА АДИНА 

8 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Хажат Лиза 

  Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы  

«Арықты ауылының жалпы орта 

білім беретін мектебі» КММ 

 

  Қазіргі кезде сирек кездесетін өсімдіктердің 

300 ден астамы бар. Олардың бәрі қызыл кітапқа 

енген және оларды қорғап, жинап алуға тиым 

салынған тек қана ерекше жағдайларда немесе 

рұқсатпен ғана. Қызыл кітапқа енгізілген 

өсімдіктерді заңсыз жинаса немесе зақымдаса, 

әрбір данасына айыппұл төлейді 

Сирек кездесетін өсімдіктердің бірі «Қалқанды 

асаймұса». Ол ұшқаттар тұқымдасына жататын 

өсімдік. Қазақстанда сирек кездесетін түр,өзінің 

таралу аймағы Қазақстанның  солтүстік шекарасы.  

Популяциясы аз, олардың көлемі 50 гектардан 

аспайды. Сәндік бұта биіктігі үш метрге 

дейін,жапырақ пішіндері әртүрлі және көптеген 

ақшыл және қызғылт түтік тәрізді гүлдері қапқан 

тәрізді гүл шоғырына жиналған.Бұтақтары ерекше-

қабығы алтыға бөлінген ұзыншақ қабырғалы. 

Қазақстанда тек өсімдіктер ғана емес 

жануарлардың да сирек кездесетіндері бар.  

Сол себепті әр адам оларды қорғауға үлес қосу 

керек.Өсімдіктерді қорғау үшін  бір қоқыста 

жинасақта ол мол әсерін тигізеді.Сондықтан да 

қоқыс тастап өзіміздің ерекше және сирек 

кездесетін өсімдіктерімізді жоғалтып алмайық 

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

АЗИМБАЕВА АКИЛА АТАБЕКОВНА 

6 «е» сынып оқушысы 

Жетекшісі: Сатарханова Хуршида Назархановна 

Шымкент қаласы, Каратау ауданы 

«№92 жалпы  орта білім беретін мектеп» КММ 

«Менің туған өлкем» қолөнер 

 

  
 

                                                             

 

МИРАБДУЛЛАЕВА РАЙХОНА 

МИРЗИЯТОВНА 

6 «е» сынып оқушысы 

Жетекшісі: Сатарханова Хуршида Назархановна 

Шымкент қаласы, Каратау ауданы 

«№92 жалпы  орта білім беретін мектеп» КММ 

«Менің туған өлкем» қолөнер 

 

   
 

ПОЛЯКОВА РАЯНА 

Ученица 7 класса 

Эйжиева Наталья Аликовна 

ГКУ СШ17 п Боролдай. Илийского района 

Алматинской области 

«В ожиданий тепла» рисования 
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ЦАЙ ТАМИРИС 

 

Ученица 8 класса 

Эйжиева Наталья Аликовна 

ГКУ СШ17 п Боролдай. Илийского района 

Алматинской области 

«Беркут в небе» рисования 
 

 
 

БЕКБОЛАТ АБДИМАЛИК 

 

Жетекшісі: Жиенбекова Ғазиза Жақсылыковна 

Шымкент қаласы №15 Д.И.Менделеев 

атындағы мектеп-лицейі 

«Алтын күз» гуашь 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕКБОЛАТ АБДИМАЛИК 

 

Жетекшісі: Жиенбекова Ғазиза Жақсылыковна 

Шымкент қаласы №15 Д.И.Менделеев 

атындағы мектеп-лицейі 

«Тәуелсіз Қазақстан» гуашь 

 

 
 

ДҮЙСЕБАЙ ГҮЛСЕЗІМ 

 

Жетекшісі: Жиенбекова Ғазиза Жақсылыковна 

Шымкент қаласы №15 Д.И.Менделеев 

 атындағы мектеп-лицейі 

«Болашақ ұрпақ» акварель 
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ПАРФЕНЮК АНГЕЛИНА 

 

Степанцова Ирина Александровна 

г Шымкент Школа-лицей №15 им Д.И.Менделеева 

«Без прошлого нет будущего» восковые мелки 

 

 
 

АНУАРБЕК САБИНА 

 

Степанцова Ирина Александровна 

г Шымкент Школа-лицей №15 им Д.И.Менделеева 

«Жайляу» гуашь 

 
 

«Наурыз-утро года» гуашь 

 
 

ХАСЕН АЙМИРА АЗАМАТҚЫЗЫ 

 

Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы 

"№28 жалпы білім беретін мектеп" КММ 

1 "Е" сынып оқушысы 

Жетекшісі:Туякпаева Бакытгул Саткалиевна 

 

 
 

 

БӨКЕНБАЙ  МАРЖАН ЕРКІНҚЫЗЫ 

 

6-сынып оқушысы                                                                                                                                               

Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы                                                                                  

Өнер және қосымша білім беру мектебі                                                      

Жетекшісі: Бекен Нұрзат Бекенқызы 

Қысқы кеш 
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АЛШОРАЗ ӘСЕМАЙ 

БЕЙСЕНБАЙ АРАЙЛЫМ 

СҰЛТАН АЛМАГҮЛ 
 

Түркістан облысы. Жетісай ауданы 

Мырзашоқы ауылы.«І. Жансүгіров атындағы  

№ 30 жалпы орта мектебі»коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің 6 сынып оқушылары 

Жетекші: УСМАНОВА МИНАВАР ҚАЛБЕКОВНА 

Қысқы дала. Менің қолөнерім. Қыс бейнесі 

 

    
       

 
 

 

ОРМАН АЙҒАНЫМ 

 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы 

Мағжан Жұмабаев атындағы № 21орта мектеп 

6 "Ә"сынып оқушысы 

Жетекші Мукушова Салтанат Амирбековна 

Қысқы кеш 

 
 

СЕРІКҚАЛИ АЛДИЯР ҚАНАТҰЛЫ 

 

Даярлық сынып оқушысы 

Абай облысы, Үржар ауданы, Қабанбай ауылы 

"Б.Майлин атындағы 

 орта мектеп-бақшасы" КММ.                                                                                                 

Жетекшісі: Божиканова Динара Тлеубердиновна 
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СЕРІКҚАЛИ АЙСҰЛТАН АДЛЕТҰЛЫ 

Даярлық сынып оқушысы 

Абай облысы, Үржар ауданы, Қабанбай ауылы 

"Б.Майлин атындағы орта  

мектеп-бақшасы"КММ.                                                                                                 

Жетекшісі Божиканова Динара Тлеубердиновна 

 

 
 

СЕРІКҚАЛИ ЖІГЕР РИНАТҰЛЫ 

Даярлық сынып оқушысы 

Абай облысы, Үржар ауданы, Қабанбай ауылы 

"Б.Майлин атындағы орта  

мектеп-бақшасы" КММ.                                                                                                 

Жетекшісі Божиканова Динара Тлеубердиновна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙДАРҚЫЗЫ ЖІБЕК 

Даярлық сынып оқушысы 

Абай облысы, Үржар ауданы, Қабанбай ауылы 

"Б.Майлин атындағы орта  

мектеп-бақшасы" КММ.                                                                                                 

Жетекшісі Божиканова Динара Тлеубердиновна 

 

 
 

 

МЕНІҢ ҚЫЗЫҚТЫ КАНИКУЛЫМ 

 

НАЗАРОВА МЕРУЕРТ 

Қызылорда облысы, Қармақшыауданы 

Байқоңыр қаласындағы № 273 мектептің 

8 «ә» сынып оқушысы 

 

Жаз жақындап келеді. Ал сабақтың аяқталуына 

бірнеше күндер қалды. Демек, алда бізді каникул 

күтіп тұр, осы каникулды «кіммен?, қайда?, 

қалай?» өткізетініміз өте қызық.  

Әрине, сабақ уақытында мұны ойлауға болмайды, 

бірақ, бұл әрбір оқушының сұрағы.  

Бәрінен бұрын бұл каникулда қандай қызықтарды 

басымнан өткізеді екенмін? 

    Ал көптен күткен каникулымыз да келді. Біз 

отбасымызбен осы каникулымызды ауылға барып 

өткізетін болып шештік.  

«Ауылым-алтын бесігім»-демекші, ауылдың 

табиғатына жететін ешбір ғажап жер жоқ екенін 

түсіндім. Ауылдың иісі бәрібір бөлек қой! 

Ауылға барып, мен ең алғаш рет атқа отырып 

көрдім. Атқа отырып қана қоймай, әжем сиырды 

қалай сауатының үйретті. Бос уақытымды құр 

жібермеуге тырысып, үнемі кітап оқумен 

айналыстым. Кітапты оқып бастағаным мен үшін 

өте тиімді болды. Бір жағынан сөздік қорым 

көбейіп қана қоймай, білімге деген құштарлығым 

ашылды. Ауылдағы әрбір күндер қызыққа толып 

ерекше болды. 

Қорытындылай келсем: менің бұл каникулым 

өтеқызықты болды. Ауылда өткен әрбір қызықты 

сәттерім есімнен кетпейді. Осылай каникулымды 

қызықты өткізіп берген ата-анама көп алғыс 

айтқым келеді! 

 



------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 2022-2023 оқу жылы | № 08 (271) 

 ---7 -- 

АРУАЙ САРГУЗИЕВА 

1 "Д" сынып оқушысы                                                                                                                                                           

Жетекші: Кажкенова Жанна Кенжегуловна,                                                                                                            

БҚО, Орал қаласы № 42 "Ақниет " гимназиясы                                                                                                       

КӨҢІЛДІ ҚЫС 

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

ТОАӘДБ  "Тілінде ауыр кемістігі бар 

балаларға  арналған облыстық 

 арнайы мектеп-интернат" КММ 

 

АРЫН БАҚЫТЖАМАЛ 3 ә сынып оқушысы 

Жетекшісі: Абдуллаева Жанар Жамалхановна                                                             

 

НАҒЫЗ  ДОСТЫҚ 

Достық деген не? Әр адам оны әр қалай 

түсінеді. Мен – үшін бұл ең алдымен, қиын уақытта 

көмекке келетін сенімді адам болуы керек. 

Менің сондай достарым бар! Нағыз досқа 

сенің кім екенің маңызды емес. Ол сені ренжітпейді 

және қызғанбайды. Артыңнан жаман сөздер 

айтпайды. Іспен болмасада, кеңеспен көмектеседі.  

Әрине, кемшілігі жоқ адам болмайды, ол да 

қателік жасап, жүрекке ауыр тиетін сөздерді айтып 

қалуы мүмкін. Сондықтан да адамдар бір- бірне 

кешірімді болуы керек деп ойлаймын. 

 

АРЫН  ҰЛЖАМАЛ 3 ә сынып оқушысы 

Жетекшісі: Абдуллаева Жанар Жамалхановна 

 

КӨРІКТІ КӨКТЕМ 
 

 

КГУ "Специальная школа—интернат № 6" 

Абайской области 

 

КОЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР 

Ученик 6 "Б" класса 

Руковадитель: Жылкайдарова Жанар Оралтаевна 

 

 
 

НУРМУКАНОВА ДАЯНА 

Ученик 6 "Б" класса 

Руковадитель: Жылкайдарова Жанар Оралтаевна 
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ТОАӘДБ  "Тілінде ауыр кемістігі бар 

балаларға  арналған облыстық 

 арнайы мектеп-интернат" КММ 

Жетекшісі: Шинтаева Жадыра Мырзахметқызы 

 

СОЛИЕВ ШАХРУХ 

7 "а" сынып оқушысы 

География "Дүниежүзілік су айналымы" 
 

 
 

ҚУАНЫШ АБЗАЛ 

7 "а" сынып оқушысы 

География " Теңіз шығанақтары" 

 
 

РАХМЕТХАНҰЛЫ  АЙСҰЛТАН 

Жамбыл  облысы, Шу  ауданы әкімдігінің 

білім  бөлімінің  «Өнер  мектебі» КММ 

«Бейнелеу »йірме  жетекшісі :   

Ахметжанова  Гульмира  Калиовна 

"Қыс келбеті" 

 
 

АЙДАРХАН АЛПАМЫС БЕКБОЛАТҰЛЫ 

Жамбыл облысы, Талас ауданы, Қаратау қаласы 

"Әйгерім" бөбекжай бақшасы. 

Орындаған: Ақбота тобының тәрбиеленушісі 

Жетекшісі: Ускимбекова Айжан Узакбаевна 

 

 
 

 

ҚАНАТ МЕЙІРІМ МАРАТҚЫЗЫ 

Мектеп алды даярлық тобы 

Жетекшісі: Пшанова Айгерим Габитовна 

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы 

Әйгерім бөбекжай бақшасы. Қыс келбеті 

 

 
 

 

 



------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 2022-2023 оқу жылы | № 08 (271) 

 ---9 -- 

ДАРХАНҰЛЫ ҚУАНЫШ 

"Көгершін"ересек тобы 

Жетекшісі Ибраева Газиза Ескермесовна 

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы 

Әйгерім бөбекжай бақшасы 

 
 

ҚАДІРХАН АХМЕТ МҰРАТҰЛЫ 

«Еркемай» ортаңғы топ 

Жетекшісі: Саудан Қарлығаш Ержанқызы 

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы 

Әйгерім бөбекжай бақшасы. 

 
 

БАҚЫТ МЕЙІРІМ 

"Айгөлек" тобы 

Жетекшісі: Момбекова Марияш 

СтахановнаЖамбыл облысы Талас ауданы 

Қаратау қаласы "Астана"бөбекжай бақшасы 

Қыс келбеті 

 
 

 

НАРША АЖАР НАРБОЛҚЫЗЫ 

Айгөлек ортаңғы топ 

Жетекшісі:Аширбекова Гулсин Абеновна 

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы 

Әйгерім бөбекжай бақшасы 

 
 

ӨСЕРБАЙ КӘУСӘР  5 «в» сынып оқушысы 

САДУ МӨЛДІР    5 «а» сынып оқушысы 

Түркістан облысы, Ордабасы ауданы,  

Шубарсу ауылы «Ынтымақ» жалпы  

орта мектебінін оқушылары 

 «Жас шеберлер» үйірмесінің мүшелері 

Жетекшісі: Саипова  Улболсын Көмекбаевна 
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АБЫЛОВА АРУЖАН 
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы                                                                  

Шубарсу ауылы  

«Ынтымақ» жалпы орта мектебі 

Жетекшісі  Жұпарова Салима Тагаевна 

Гүл кесте 
 

 
 

БОЛАТАЕВА КАМИЛЛА 

КГУ "Специальнаяшкола-интернат № 6" УО ОА 

Город Семей. Ученица 4  Б класса 

Руководитель Сухарева Ольга Викторовна 

CНЕГОВИК 

 
 

 

ВАКУЛЕНКО АРТЁМ 

КГУ "Специальнаяшкола-интернат № 6" УО ОА 

Город Семей. Ученик 4 Б класса      

Руководитель Лоу Елена Николаевна 

ЗИМУЮЩИЙ ПТИЦЫ 
 

 
 

СЛАДКИХ ДАНИЛ 

КГУ "Специальнаяшкола-интернат № 6" УО ОА 

Город Семей. Ученик 2 класса 

Руководитель Терещенко Любовь Викторовна 

ЗИМНИЙ ПИНГВИН 
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СЕКРЕТА СОФИЯ 

КГУ "Специальнаяшкола-интернат № 6" УО ОА 

Город Семей. Ученица 7 Б класса 

Руководитель Гривкова Наталья Александровна 

В лесу 

 
 

ЖАНАБЕКОВА АЛТЫНЖАН 

4 сынып окушысы 

Абай облысы, Семей қаласы 

«№ 6 арнайы мектеп-интернаты» КММ 

Жетекші: Рахымова Индира Далеловна 

Менің туған өлкем 

 
 

ЕРМАКОВ РИНАТ                                                                                                                                                                             
6 сынып окушысы                                                                                          

Жетекші: Бибосинова Самал Серыковна                                                                                

Семей қаласы. "№ 6 арнайы мектеп-интернаты" 

КММ ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАРТУ 

 

АЗАТ ӘЛИАСҚАР 

7 сынып оқушысы 

Алматы облысы, Қарасай ауданы 

«Жармұхамбет орта мектебі» КММ 

Жетекшісі: Оспанов Жайык Тулеубаевич 

"Көңілді қыс" сурет байқауы 

 
 

НҰРАХМЕТ АРУЖАН 

5 сынып оқушысы 

Қарағанды қаласы «Дарын» мамандандырылған 

мектеп -лицей-интернаты 

Жетекшісі: Ахметкаримова Бакытгуль 

Нурмаганбетовна 
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ТЮКЛИНА СОФИЯ 

Ученица 3 "Б" класса 

КГУ "Специальная школа-интернат 

№ 6"  области Абай 

Воспитатель: Искандарова  

Гульмира Рахматоллаевна 

«Моя Родина— Казахстан» 

 

 
 

ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар 

балаларға арналған облыстық арнайы 

мектеп-интернат» КММ 

Жетекшісі Тилепова Айгуль Утегеновна 

 

АХМЕТЖАНОВ  АЛМАС 

3 д сынып оқушысы. Қыс келбеті 

 
 

ШАРАИМОВА ИНДИРА 

3 д сынып оқушысы. Жайлауда 
 

  
                              

МАХМУДҚЫЗЫ ҰЛБОЛСЫН 

3 д сынып оқушысы. Көркем жазу 
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