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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

 
 

НАУРЫЗБЕКОВ МАДИЯР 

Ученик 6 класса 

КГУ «№ 13 Гимназия» город Актау 

 

Зима - самое необыкновенное время года.  

Самое чудесное в это время для школьников 

- январские каникулы. Я всегда с нетерпением жду 

зимних каникул, хоть они и небольшие, но 

особенные. Ведь это новогодние каникулы, то 

время, когда происходит что-то волшебное  

и необыкновенное. Сначала приходит всеми 

любимый волшебный праздник – Новый год. 

Сколько красоты вокруг в это время: все сверкает, 

всюду лампочки и гирлянды, наряженные елки. А 

еще конечно подарки! Как же детишки их ждут. И 

мечтают о подарках заранее, и письма деду Морозу 

строчат. А еще январские зимние каникулы - это 

целых десять дней без уроков и без заданий.  

Зимние каникулы, хоть и не такие долгие как 

летние, но отличаются от весенних и осенних.  

В чем же их отличительные особенности?  

А в том, что зима – это то время, в которое 

можно заниматься тем, чем нельзя ни в какое другое 

время года. Лыжи, коньки, санки - столько 

развлечений, но только снег у нас, в Мангистау, 

бывает очень редко. Как бы нам не хотелось играть 

в снежки, покататься на лыжах и санках, но  мы на 

каникулах   стараемся проводить время интересно 

и с пользой.  Мое свободное время полно хлопот. 

Ведь у меня есть младший брат. Он еще мал и ходит 

в детский сад. Я нередко сижу с ним и играю  

в разные игры. Мой братик очень любит рисовать  

и что-нибудь мастерить. Вот я и придумал  сделать 

вместе с ним всем подарки к Новому году своими 

руками.  

 

С моей помощью он   нарисовал   для всех 

праздничные открытки, а я сочинял и написал 

поздравления. Всем понравились наши подарки. 

Несмотря на то, что я забочусь о своем младшем 

брате и помогаю маме по дому, находится у меня 

время и для прогулок с друзьями. Когда мы 

собираемся все вместе, то время проводим мы 

очень весело. Наша компания очень дружная. 

И вот, каникулы пролетели. Пролетели быстро и 

незаметно, словно один день. Пролетели за 

хлопотами и развлечениями. Теперь пора 

возвращаться к учебе. А после замечательного 

отдыха даваться она будет намного легче! 

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

БЕРІКҚЫЗЫ ДАРИЯ 

Ученик 2 класса 

СШ "Баскудык" 

Руководитель: Симатова 

Лаззат Куанышовна                                                                                                       

Актюбинская область,  

район Айтеке би                      

Солнце светит ярко,  

Во дворе очень жарко.  

Дети не хотят домой,  

Какое это время года, 

друг мой 

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

 

ӘКІМЖАН ӘЛІШЕР 

ҒАНИҰЛЫ 

2 cынып оқушысы 

Ақтөбе облысы, Әйтеке би 

ауданы, Басқұдық жалпы 

орта білім беретін мектебі 

Жетекшісі:  Симатова 

Лаззат Куанышовна 

 

МОЙ КРАЙ 

 

Я люблю свой край,  

Для меня он как рай.  

Как мне дорог отчий дом,  

Потому что я вырос в нем 
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СЕРИКОВА 

АЙЫМНҰР 

ДАСТАНОВНА 

6 сынып оқушысы 

Атырау облысы, 

Махамбет ауданы, 

Сарайшық ауылы 

«Қазмұхамбед 

Қарашаұлы 

атындағы 

Сарайшық орта 

мектебі» КММ 

Жетекші: Есенбаева Назгүл Жұмабергенқызы 

 
“Менің өнерім” тақырыбында қолөнер 

 

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

 

ҚАНАТ МАРЬЯМ 

ТОЛЕПБЕРГЕНҚЫЗЫ 

 

Шымкент қаласы  

№ 62 Ботақан 

бөбекжай-бақшасы 

"Балауса" кіші тобы 

 

Жетекшісі:  

Абаева Әсел Маратқызы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шымкент қаласы  

№ 62 Ботақан бөбекжай-бақшасы 

 

 
 

АСХАТ ДАЯНА АСҚАРҚЫЗЫ 

Қарлығаш ортаңғы тобы 

Жетекшісі: Ташкараева Ажар Бахитовна 

 

 
 

БЕЙСАЛИЕВ МЕСУД РУСТЕМОВИЧ 

Қарлығаш ортаңғы тобы 

Жетекшісі: Ташкараева Ажар Бахитовна 

                                        

 
 

ӘШІРБАЙ ЕРКЕБҰЛАН БЕКЕТҰЛЫ 

Балдырған ортаңғы тобы 

Жетекшісі: Сатқанова Құралай Мұхтарқызы 
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БАЙМАХАНОВА РӘЗИЯ ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ 

Балдырған ортаңғы тобы 

Жетекшісі: Сатқанова Құралай Мұхтарқызы 

 

 

 

 
СЕРIКБАЙ АРДАК 

ҚУАНЫШҚЫЗЫ ĪНЖУ 

АБДУКАРИМОВА МӘРИЯМ 

Түркістан қаласы «№ 31 Бастауыш 

 мектеп-балабакша кешені» КММ 

№ 1 "Айгөлек" ортаңғы топ тәрбиеленушілері 

Жетекшісі: Омарова Кыздыгой 

 

   
 

       
 

 
 

АМАНГЕЛДІ  ЕРСАЙЫН 

ШАРАПАТ ХАНШАЙЫМ 

БАБАЙБЕК АЙСЕЗІМ 

Түркістан қаласы «№ 31 Бастауыш 

мектеп-балабакша кешені» КММ 

№ 8 "Акжелкен " тәрбиеленушілері 

Жетекшісі: Кешубаева Гульнар 
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КАДИР НҰРАЙ МАРАТҚЫЗЫ 

МАХАМБЕТ НҰРИСЛАМ 

АЙМАХАНБЕТҰЛЫ 

Балдырған тобының тәрбиеленушілері 

Түркістан қаласы Бекзат мөлтек ауданы 

"Асыл бөбек" бөбекжай "балабақшасы  

Тәрбиеші: Нақып Ләйлә Серікбайқызы 

 

 
 

НҰРБОЛАТ НҰҒИСА 

Түркістан қаласы «№ 31 Бастауыш 

мектеп-балабакша кешені» КММ 

№ 1 "Айгөлек" ортаңғы топ тәрбиеленусі 

Жетекшісі: Кешубаева Гульнар 

 

 

  
 

 
 

 
 

САБЫРОВА МЕРЕЙ ҒАНИҚЫЗЫ 

САБЫРОВ АСЫЛЖАН ҒАНИҰЛЫ 

МАХАМБЕТ МЕДИНА ДАУРЕНҚЫЗЫ 

Шымкент қаласы   №62 Ботақан бөбекжай-

бақшасы  «Ботақан» ортаңғы тобы 

Жетекшісі: Әлімова Рабиға Толандқызы 
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АДАЙБЕК АНЕС 

МАРАТОВА АДИЯ 

 

Ақтөбе қаласы 

«Шығармашылық Академиясы» МКҚК 

Жетекшісі: Маратқызы Эльвира 

 
 

 
 

 
 

ПАНГЕРЕЙ НҰРАЙ 

СЕЙТҚАЛИ БАҚДАУЛЕТ 

САРБАЙ ЗЕРЕ 

Ақтөбе қаласы 

«Шығармашылық Академиясы» МКҚК 

Жетекшісі: Маратқызы Эльвира 
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АРАПАШ ДАЯНА 

ТАЛҒАТҚЫЗЫ ДИДАР 

Ақтөбе қаласы 

«Жеті Өнер» шығармашылық орталығы МКҚК 

Жетекшісі: Маратқызы Эльвира 

 

 

 

 
 

 
 

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы 

№ 38 негізгі жалпы білім беру мектебі 

Жетекші: Тулеуова Құралай Байтенқызы 

 

4"А" лицей сыныбының оқушылары 

шығармашылық жұмыстары 

 

СЫНЫБЫММЕН МАҚТАНАМЫН 

 

Менің аты-жөнім, Ұрасқан Әлихан. 

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, 

№38негізгі жалпы білім беру мектебінде, 4 «А» 

лицей сыныбында бірінші сыныптан бастап үздік 

оқимын. Мен сыныбыммен мақтанамын. Себебі, 

мектептегі ең үлгілі сыныптардың бірі. 

Сыныбымызда көбісі әртүрлі олимпиадаларға, іс-

шараларға қатысып жүлделі орындарға ие болып, 

мектептің рейтингін көтеруде. Мектеп ішінде 

орындалатын шарттарды уақытында орындаймыз. 

Мерекелік жұмыстарға да белсенді қатысамыз. 

«Бірлік бар жерде, тірлік бар», - деп халқымыз 

бекер айтпаған. Сондықтан, бұл мәртебенің 

себепкері әрине, сынып жетекшіміз Тулеуова 

Құралай Байтенқызы. Биыл мен қалалық  

математикалық «БАСТАУ» олимпиадасына 

қатысып, І орын, облыстық математикалық 

«БАСТАУ» олимпиадасына қатысып, ІІ орын 

алдым. Енді міне, мектепішілік «АЛТЫН САҚА» 

олимпиадасына қатысып І орынға иелендім. 

Міне, менің сыныбым осындай! 

------------------------------------------------ 
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МЕНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІМ 

 

Менің аты-жөнім Хайратұлы Жігер.  

Мен 4 «А» лицей сыныбында үздік оқимын. 

Сыныбымда 7қыз, 7 ұл. Сынып жетекшіміз 

Тулеуова Құралай Байтенқызы. Ол бізді бірінші 

сыныптан төртінші сыныпқа дейін оқытуда. Біздің 

сынып ұйымшыл, сабағымыз жақсы. Біз бір-

бірімізге кез келген уақытта көмектесіп отырамыз. 

Себебі, бір сыныпта оқимыз. Менің сыныбымдағы 

балалар досшыл. Балалардың бәрі бір-бірімен тату. 

Балалар әртүрлі іс-шараларға қатысып, жүлделі 

орындар алды. Мектепішілік, қалалық, облыстық, 

Республикалық, Халықаралық сайыстарға 

қатысып, орындар алды.  Мен қалалық «Абай» 

оқуларына қатысып  І орын алдым. Өкінішке орай 

бастауыш сыныпта облыстық Абай оқулары 

болмайды екен, тек жоғары сыныптар ғана облысқа 

қатыса алады екен. Қалалық Есентай Ерботин 

оқуларында БАС ЖҮЛДЕ алдым.  

Қасымдағы сыныптастарым да әртүрлі 

олимпиадаларға қатысып жүлделі орындарға ие.  

Мен өз сыныбыммен мақтанамын. 

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

 

МЕНІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІМ 

 

Менің аты-жөнім Хуаныш Нұрмұхаммед. 

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, № 38 

негізгі жалпы білім беру мектебінде, 4 «А» лицей 

сыныбында үздік оқимын. 

Біздің сыныбымыз өте мейірімді, достыққа 

адал, ортақ қызығушылықтарымыз өте көп десе 

болады. Бойлары да,ойлары да білімге, көзі мен сөзі 

мейірімге толы оқушыларды, әрқашан да таңертең 

қымбатты ұстамыз Тулеуова Құралай Байтенқызы 

жақсы көңіл-күймен қарсы алады.  

Сабақтан кейін әртүрлі мектепішілік  

іс-шараларға қатысамыз. Атап айтқанда, шахмат-

шашки, дойбы, теннис ойнаймыз, домбыра, хорға 

қатысып, мақал-мәтелдерден жарысамыз, қызықты 

логикалық ойындар ұйымдастырамыз.  

Мен осы сыныпта бірінші сыныптан бастап 

үздік оқимын. Бірінші сыныптан бастап, әртүрлі 

сайыстарға қатысып, жүлделі орындар алдым. 

Мысалы, Республикалық «АҚ БОТА» 

олимпиадасынан ІІІ орын, Республикалық балалар 

оқулары байқауында ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫмен 

марапатталдым. «ЗЕРДЕ» ҮІІІ Республикалық 

облыстық кезеңнен ІІІ ДӘРЕЖЕЛІ ДИПЛОМмен 

марапатталдым .Осы жетістіктерге жеткізген 

сынып жетекшімнің арқасы деп білемін. 

Ұстазыма шексіз алғысымды білдіремін. 

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

 

 

МЕНІҢ СЫНЫБЫМ 

 

Менің аты-жөнім Жаку Фатима.  

Мен Павлодар қаласы, Мойылды ауылы, №38 

негізгі жалпы білім беру мектебінде, 4 «А» лицей 

сыныбында оқимын.  

Ұстазым өте керемет адам, аты-жөні Тулеуова 

Құралай Байтенқызы. Бұл кісі әрбір оқушының 

көңілін аулап, әрқашан да әрқайсысына 

көмектесуге дайын тұрады. Сыныптастарым жылда 

түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие 

болды.  Соның бірі жеке өз басым Республикалық 

«Үздік бастауыш сынып оқушысы» 

олимпиадасының жүлдегері, яғни І орын, 

Халықаралық «КЕНГУРЕНОК-2021» І орынға 

және мектепішілік сайыстарға белсене қатысып, әр 

түрлі орындар алдым.  

Мектептен тыс уақытта, демалыс кезінде 

қалаға саяхатқа шығып отырдық. Кинотеатрға, 

әртүрлі мұражайларға бардық. 

Маған өз сыныбым ұнайды. 

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

 

МЕНІҢ СЫНЫБЫМ 

 

Менің аты-жөнім Дауыржан Ақбаян.  

4 «А» лицей сыныбында оқимын. 

Біздің сыныпта 14 оқушы бар,7 ұл, 7 қыз оқиды. 

Қасымдағы балалар ұйымшыл және өте мейірімді. 

Бір-бірімізбен тату-тәтті өмір сүріп, сыйлап, бір-

бірімізді ренжітпеуге тырысамыз.  

Үй тапсырмасында немесе басқа да түрлі 

мәселелер қиындық болса, сыныптастарым 

әрқашан көмекке келуге дайын. Сабақ 

аяқталғаннан кейін, далада серуендеп, әртүрлі 

үйірмелерге барамыз.  

Менің сынып жетекшім Тулеуова Құралай 

Байтенқызы. Бұл адам – өте жақсы мұғалім. Оған 

айтатын алғысым шексіз, кез-келген жағдайда бізді 

үнемі дұрыс жолға бағыттайды.  

Мұғалім әрбір оқушының мінезін жатқа біледі 

және сыныптың бірлігін бір кісідей ұстап тұрады. 

Мұғалім бізге: «Сынып – баланың екінші жанұясы, 

мектеп-ол екінші үйіміз, сондықтан бір-бірімізге 

бауырмал болу өте маңызды» - деп ескертті. 

Мен сыныбымды жақсы көремін. 
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------------------------------------------------ 
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Павлодар облысы, Баянауыл ауданы 

Майқайың кенті 

«Майқайың балалар өнер мектебі» КМҚК 

Қолөнер сыныбының оқушылары 

Жетекші Кенжехан Арнагүл 

 

ҚАБДЫНАСЫР АРУЖАН  2 сынып 

БАЙҰЗАҚ  ГАУХАР 1 сынып 

МЕНДІБАЕВА ҚАРАҚАТ  4 сынып 

СЕРІК ДИЛЬНАЗ  2 сынып 

САТЫБАЛДИНА АЯЖАН  2 сынып 

СОЛТАНБЕКОВА ТОМИРИС 
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МАҚСҰТ НҰРЫМ 

2 "в" сынып оқушысы 

ТОАӘДБ "Тілінде ауыр кемістігі бар 

 балаларға арналған облыстық арнайы  

мектеп-интернат" КММ 

Жетекшісі: Бобенова Ботагоз Молдабековна 

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

 
 

МАҚСҰТҰЛЫ  МУХАММЕДЖАН 

1 "в" сынып оқушысы 

ТОАДБ «Школа-интернат для 

 детей с нарушениями речи» 

Учительница:  Диметова Гульнара Каримжановна 

Моя Родина — Казахстан! 

ТАУ БӨКТЕРІНДЕ 

 
 

САЙЫН ҚАЙСАР 

6 ә сынып оқушысы 

ТОАӘДБ "Тілінде ауыр кемістігі бар 

балаларға арналған облыстық арнайы 

мектеп-интернат" КММ 

Жетекшісі: Ахметова Эльмира 

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

Атырау қаласы № 23 орта мектебі 

2 Г сынып оқушылары 

Жетекші:  Нұржау Дина Ақтанқызы 
 

 
 

НҰРБОЛАТҰЛЫ НҰРИСЛАМ 
 

 
 

ҚҰРАЛБАЙ АҚЕРКЕ 



------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 2022-2023 оқу жылы | № 09 (272) 

 ---11 -- 

 
 

АСЛАНҰЛЫ АРХАТ 

 

 
 

АЛТАЙ АЙДЫН 

 

 
 

СЫРЫМОВА   СОФИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы  

«Т.Рысқұлов атындағы орта мектеп» КММ 

Жетекшісі: Бабаханова Гульшат Сансызбаевна 

 

СЕРІК АСЫЛАЙ 

5 сынып оқушысы 

«Қыс келбеті» түсті қарындаш 

 

 
 

ҚҰРМАНБАЕВА САБИНА 

6 сынып оқушысы 

 «Қыс келбеті» гуашь  
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ЕРКІНБЕК АЙША 

5 сынып оқушысы  

«Қыс келбеті» гуашь 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы  

«Т.Рысқұлов атындағы орта мектеп» КММ 

Жетекшісі: Бабаханова Гульшат Сансызбаевна 

 

 
  

СМАҒҰЛОВА АЙЗЕРЕ  
6 «а» сынып оқушысы                                                                          

Абай облысы, Көкпекті ауданы, Преображенка 

ауылы «Преображенка орта мектебі» КММ                                                                                                         

«Қыс келбеті» сурет салу                                                                           

Жетекшісі:Кунанбаева Лаура Чабановна 

 

 
 

  

 

 

 

 

МАРАТҰЛЫ ДӘУРЕН   
5 «а» сынып оқушысы                                                         

Жетісу облысы,  Талдықорған қаласы 

«№17 мектеп» КММ 

Жетекші: Байсеитов Мурат Калижанович 

                                              

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

Жетісу облысы, Панфилов ауданы 

Ақжазық ауылы «Жамбыл атындағы 

орта мектеп МДШО» КММ 

Жетекшісі: Мұхамеджанова 

Ғалия Анарбековна 

 

«Қыс ғажабы» сурет салу 

СЕРІК НУРИЛА 4 сынып оқушысы                                                                          

 
  

«Қысқы пейзаж» сурет салу 

ҚОЙШЫБЕК АРУЖАН 5 сынып оқушысы 
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«Қыс келбеті» сурет салу                                                                                           

ДӘУЛЕТЖАН АЙЗЕРЕ 5 сынып оқушысы 

 
 

 «Қыс кереметі» сурет салу 

ИБРАЙМ ӘМИНА 5 сынып оқушысы 

 
   

«Қыс кереметі» сурет салу 

БАҚТЫБАЙ ҚАРАҚАТ 4 сынып оқушысы 

 

«Қыс келді, алақай!» сурет салу                                                                                                      

НҰРСАДЫҚ АЯЛА 

 
                                                                   

«Қар жамылды күллі әлем» сурет салу                                                                                               

НҮСІПХАН ТОМИРИС 
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