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 «землянка» на сцене
В Качирском районном Доме культуры прошло 

театрализованное представление  «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской», посвященное 
70-летию со Дня Победы. Его организатором был Дом 
школьников. В  представлении приняло участие около 
100 учащихся семи организаций образования района, 
это: Дом школьников, школа №1 им. Елгина, Песчан-
ская школа№1, Песчанская школа №2, Ивановская,  
Береговая, Коммунарская школы. 

На праздник пришли ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, ветераны  труда, 
представители госорганов района.

Юные артисты показали постановки: «Последний 
день перед войной», «Первые дни войны», «Брест-
ская крепость»,  «Девушки на войне», «Фронтовые 

письма», «В землянке», «Победа». Они рассказывали 
о  тяжких испытаниях, выпавшие на долю советского 
народа, который проявивил беспримерный героизм и 
подвиг в Великой Отечественной войне. 

Безупречная игра детей заставила перенестись 
каждого зрителя на 70 лет  назад, испытать  и пере-
жить страшное время военных лет, боль и утрату, ра-
дость Победы. Зрители смотрели этот спектакль со 
слезами на глазах. На сцене за 1час и 10 минут была 
показана картина от последнего дня перед войной и до 
заветной Великой Победы. Они  не оставили никого 
равнодушными и еще раз напомнили нам о жестоких 
годах войны и о том, какою ценой завоевано наше сча-
стье. 

А. С. Мемекенова,
заведующая методическим кабинетом

Качирского Дома школьников 
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тимуровцы наших дней
Наш волонтерский отряд состоит из 6 человек: Бул-

даков Виталий, Алпысбаев  Дархан, Федин  Алексей, 
Кулинич Диана, Гафарова Рената и я, Ваккер Анаста-
сия.  Мы часто навещаем ветеранов нашего села. 

В апреле мы оказали помощь ветерану труда  Анне 
Поповой. В первый день мы помогли ей в уборке квар-
тиры.  Девочки мыли полы, окна, протирали пыль.  А 
мальчики вытряхивали паласы  и принесли воды. Мы 
были очень рады помочь бабушке. После уборки  мы  
беседовали  с ней и узнали  много интересного. Напри-
мер, что бабушка Анна была награждена за свой удар-
ный труд   грамотами  и благодарственными письмами. 
Она была заслуженным работником нашего санатория 
«Мойылды», принимала активное участия во  всех ме-
роприятиях санатория. 

Мы тоже  рассказали ей о нашей организации и  о 
волонтерах. Каково же было наше удивление, когда мы 
узнали от нее, что она в нашем возрасте тоже помогала 
ветеранам и пожилым людям, только тогда это называ-
лось «тимуровское движение».

 Потом мы еще несколько раз ходили к бабушке 
Анне,  и каждый раз  с интересом слушали ее рассказы 
и узнали много нового для себя. Она была очень благо-
дарна нам за то, что мы к ней приходим, помогаем.

Мне кажется, что молодое поколение должно по-
могать тем людям, которые нуждаются в этом. Пусть 
эта традиция, как бы она не называлась - «тимуровцы», 
«волонтеры», - сохранится на века.

Анастасия Ваккер,
 ученица 7 «Б» класса

 ООШ № 38 г. Павлодара

наш военрук
Открытое военно-спортивное состязание 

САРБАЗ среди военно-патриотических клубов 
провел на базе Федоровской СОШ преподава-
тель НВП  Березовской СОШ Еркан Сенбович 
Кусаинов.  Эти соревнования были посвящены 
70-летию Победы. 

Все началось с построения и выноса флага 
РК. Знаменосцами были учащиеся Березовской 
СОШ. Ребята грамотно продеманстрировалии 
строевые приемы с оружием, которые оценивала 
судейская колегия. 

 Самым захватывающим зрелищем была 
эстафета военно-патриотических клубов. Каж-
дый выполнял индивидуальное задание: один 
должен был разобрать и собрать учебный авто-
мат АК-74 на время, второй участник за минуту 
должен был подтянуться на перекладине, третий 
участник - без помощи ног залезть на канат, а 
четвертый -  попасть в цель с трех выстрелов из 
пнематической воздушки. Все участники были 

очень активными. Учащиеся  Федоровской СОШ 
выступили с концертной програмой. В этот день 
все военно патриотические клубы были награж-
дены медалями 1-2-3 степени и грамотами.  

Еркан Сенбович был также и организатором 
традиционной военизированной игры «Зарни-
ца», которой прошла в марте. За день до её  про-
ведения юноши 6-11 классов с военруком под-
готовили поле для проведения игры: выкопали 
окопы, построили две крепости для знамен, ме-
сто для медперсонала и приготовили хворост для 
разжигания костра. 

Игра проходила на природе, в километре от 
школы, возле околков. Сначала состоялась ли-
нейка, где участникам были разъяснены правила 
игры. Дети были разделили на два отряда: «бе-
лые юнармейцы» и «красные юнармейцы», про-
верили внешний вид.

Первым заданием для отрядов было таким: 
по разработанному плану нужно было найти в 
лесу по карте знамя и установить на крепости. 
После установки знамени на крепости был бой 
батыров, игра «Знамя», футбол на снегу. После 
всех этих игр самым захватывающим зрелищем 
была борьба за срыв погон между «красными» 
и «белыми». Участие принимали все: учителя, 
работники школы.

 После боя дети грелись у костра и были на-
граждены грамотами. Это был незабываемый 
день, где все участники получили массу адрена-
лина и восторга

Б.Т. Ахтамберова, 
вожатая Березовской СОШ

в хоккей играют…
28-29 марта в Ледовом Дворце “Астана” 

прошли финальные соревнования по хоккею 
с шайбой в программе 14-й областной зимней 
Спартакиаде школьников, посвященной 70-ле-
тию Победы в ВОВ.

В соревнованиях приняло участие 8 ко-
манд, вышедших в финал после зональных со-
ревнований, всего 150 участников.

В игре за 3-4 место встретились команды 
Иртышского района и Экибастузской сельской 
зоны. Со счетом 6:1 впервые победу одержали 
спортсмены п. Солнечный, заняв третье место.

За 1-2 место встретились давние соперни-
ки, спортсмены Качирского и Павлодарского 
района. В упорной борьбе, показав красивую 
игру, со счетом 2:0 победили 14-кратные чем-
пионы области спортсмены Качирского района, 
воспитанники тренера ДЮСШ С. Л. Лысюка.

Победители и призеры соревнований на-
граждены дипломами, грамотами и памятными 
медалями управления образования области.

Рыспаева Р.Т.
зав.отделом 

по военно-патриотическому воспитанию  
«Спортивно-оздоровительного 

центра «Самал»  

с любимыми 
не расставайтесь!                                                                                        

Тема любви –  это вечная тема литературы 
и жизни. Поэтому никого не оставил равно-
душным литературный вечер «С любимыми 
не расставайтесь!». Зрители вместе с Ната-
шей Ростовой и Андреем Болконским совер-
шили  виртуальное путешествие во времени. 
Они увидели первый бал Наташи (Вальц А.), 
провожали мальчиков на войну (Большова К., 
Мерненко А.. Варганова С.).

Они были с героями стихотворения 
Н.Кочеткова «С любимыми не расставайтесь!» 
(Пятак В. и Дунаев Н.),  переживали за влю-
блённых песни из спектакля «Юнона и Авось» 
(Мажникова М., Дунаев Н. ), наслаждались 
танцем  «Милый капитан» (Камкова Е., Гера-
симов В.)  и единодушно поддержали мысль 
Грея из «Алых парусов» А.Грина, что любовь 
– это чудо, и чудеса можно делать своими ру-
ками.      

В.Д.Петрова
учитель русского языка

СОШ № 40

Ветеран
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 

года, но мы по-прежнему помним, какой це-
ной достался нашим отцам, дедам, прадедам 
тот день и каждый год его отмечаем как пре-
красный праздник. 

Мало кто из современных павлодарских 
школьников знает о том, что эхо Великой 
Отечественной войны звучит до сих пор во 
многих семьях. 

В школе №13 г. Павлодаре установле-
на мемориальная доска, на которой выби-
ты имена всех погибших, не вернувшихся с 
войны бывших учеников нашей школы. Их 
26 человек. Каждый раз ученики возлагают 
красные гвоздики к мемориальной доске. 

Наша школа поддерживает  связь с ве-
теранами войны нашего микрорайона, это 
Петр Тимофеевич Сакирко, Равиль Файзрах-
манович Каримов, Буторин Николай Алексе-
евич, Гарусов Николай Афанасьевич о кото-
ром мне хочется рассказать.

Это частый гость нашей школы, без ко-
торого не обходится ни одно интересное ме-
роприятие : 7 мая, 9 мая, 25 мая, 1 сентября. 

Николай Афанасьевич Гарусов, белорус, 
1926 год рождения, из Могилевская области

Боевой путь: с 1942 г. оказывал помощь 
партизанскому движению (собирал сведе-
ния, где жили немецкие офицеры,местные 
полицаи)

На начало войны Николаю Афа-
насьевичу было 14 лет. Местность, 
где проживала семья Гарусовых, 
немцы оккупировали в первых чис-
лах июля 1941 года. Немцы жестоко 
издевались над жителями деревни, 
закрывали в сарай около сотни че-
ловек – мужчин, женщин, детей и 
сжигали. И так на протяжении трёх 
летней оккупации постоянно были 
подобные зверства.

 В 1942 году началось парти-
занское движение. Немцы совсем 
озверели, эсэсовцы в зеленой форме 
постоянно делали облавы, избивали 
мирных жителей, некоторых рас-
стреливали, сжигали дома.

 Партизаны вели борьбу с немца-
ми, в основном, по ночам. Деревня 
стояла в глуши, дороги плохие, кру-
гом леса. Николаю Афанасьевичу 

вместе с напарни-
ком, были даны 
задания ходить в 
деревню Русаки, 
запоминать, в ка-
ких домах жили 
немецкие солдаты, 
а в каких – офи-
церы,  и обо всём 
докладывать пар-
тизанам.

И вот в начале 
1943 года ночью немцы с большим количе-
ством солдат начали громить деревню. Его 
вместе с мамой вывели на улицу, поставили 
к  стенке, офицер достал пистолет, направил 
на него и через переводчика начал требовать, 
чтоб он рассказал, в какой дом ходят парти-
заны и кто им помогает. Но Николай Афана-
сьевич отказывался говорить. Такие эпизоды 
повторялись несколько раз в день, затем де-
ревню сожгли.

 В ноябре 1944 г. его призвали в армию, 
война шла полным ходом. Служба проходила 
в городе Козельск, Калужской области.

9 мая 1945 г. Война на Западе закончи-
лась.  Но потом была еще Япония, где служ-
ба  Николая Афанасьевича длилась ещё 7 лет.

 Он демобилизовался в июне 1951 году.  
Приехал в Павлодар, устроился на судоре-
монтный завод , где проработал 40 лет.  В 
данное время проживает в городе Павлодар, 
с марта высаживает  рассаду, все лето рабо-
тает на даче.

 Е.В. Искакова,
 учитель СОШ №13
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Присоединяйся!
В этом учебном году образовалась городская 

школа «Жас Ұлан ». Участниками этой школы яв-
ляются неравнодушные ребята, активисты. Они за-
нимаются активной деятельностью в своих школах 
а также во Дворце школьников. В городской школе 
«Жас Ұлан» есть миротворцы – волонтеры, кото-
рые стараются делать мир намного лучше . 

Я, Нариман Абильман, также являюсь лидером 
городской школы «Жас Ұлан» и уже неоднократ-
но проводил мероприятия масштабного характера 
или участвовал в них. 

Например, у меня была возможность проявить 
себя на VII Областном курултае детских органи-
заций Павлодарской области. Я принял активное 
участие в агитбригада «Жас Ұлан» где были ото-
бражены основные принципы деятельности дет-
ского движения.

Также на ток-шоу «Лидер во всем» я был ве-

дущим спикером и выступал в поддержку 
развития детского массового движения в 
Павлодарской области. 

Городская школа «Жас Ұлан» откры-
вает перед тобой большие возможности. 
Ты можешь реализовать себя как Лидер 
и показать свою активность, а также у 
тебя есть возможность познакомиться и 
общаться с большим количеством людей, 
быть востребованным и нужным. Здесь 
по-настоящему воспитыватся характер, ты 
проявляешь и развиваешь те качества, ко-
торые помогут тебе в будущем . 

Советую всем, кто считает себя ак-
тивистом и хочет проявить себя в общественной 
деятельности, вступать в ряды «Жас Ұлан» и по-
сещать городскую школу «Жас Ұлан» при Дворце 
школьников имени М .М. Катаева.

Нариман Абильман,
 президент школы №22

P.S. Сейчас мы готовимся к акции «10 добрых 
дел моей Родине» . Марафон добрых дел начинает-
ся. Присоединяйся!   

салют, иртышане!
Уже традицией стали встречи районных детско-

юношеских организаций «Жас Ұлан» с областным 
штабом ОДЮО «Жас Ұлан» Павлодарской области 
и педагогами Дворца школьников им.М.М.Катаева. 

31 марта Павлодарских гостей встречали жасу-
лановцы Иртышского района. На базе школы №3 
ребята демонстрировали свою работу. Они подгото-
вили выступления, мини-агитбригаду, рассказали о 
своих традициях. В свою очередь, старшие вожатые 
школ города Павлодара № 22, 7, 27, педагоги отдела 
по развитию детского и массового движения Дворца 
школьников им.М.М.Катаева провели для лидеров 
ДЮО, ЗДВР и вожатых Иртышского района твор-
ческие мастерские лидерской, волонтерской, досу-
говой, патриотической и музейной направленности.  
Участники встречи отметили нужность и ценность 
материала, который был предоставлен гостями. 

ТА теперь иртышан ждёт в гости сам Дворец 
школьников.

Я президент школы  
Я Ахмет Айзере, ученица  СОШ  №25, являюсь 

президентом школы и Ұланбасы «Школы Жас Улан» 
города Павлодар. Это место, где вы сможете развить 
не только свои организаторские, но и творческие 
способности.  За это время я научилась правильно 
организовывать мероприятия, акции, игры. Для меня 
важно знать, что хотят мои сверстники. Для этого мы 
устраиваем творческие, спортивные, интеллектуаль-
ные  мероприятия. 

  Наша школа богата творческими учениками: кто 
поет, кто танцует, кто играет на домбре, на гитаре. Но 
многие не показывают это, потому что боятся сцены. 
Я очень хочу, чтобы каждый мог показать себя с хо-
рошей стороны, для этого мы устроили творческий 
конкурс талантов, который помог ребятам  обрести 
новых друзей и новые возможности.  

   Совсем недавно мы устроили конкурс«Қыз 
сыны» для девчонок  5-7 классов, в котором каждая 
девочка могла показать себя и свои умения. Участни-
цы и зрители  были очень рады такому мероприятию.   

   Как организатору больших праздничных меро-
приятий в школе мне хочется рассказать о том, как 
в прекрасный мусульманский праздник Наурыз, я 
и моя группа министров решили лично поздравить 
младшие классы.  Я играю на домбре, мои друзья 
исполняют казахские национальные песни, поэтому 
мы решили подарить музыкальный подарок, зайдя 
в каждый класс. Ежегодно каждый класс устраива-
ет чаепитие: Наурыз-коже, баурсаки, кумыс, а также 
концерт, который дети готовят для своих родителей.  
Малыши были удивлены и благодарны.  

Ахмет Айзере 
президент школы № 25

два дня в Астане
День первый

Астана, встречай!
Мы едем в Астану! Мы - это делегаты Пав-

лодарской области, и нас 64 
человека.  Я в этой делегации 
представляю детско-юноше-
скую газету «Твой мир». Мо-
лодежь Павлодара настроена 
решительно,  ведь на повестке 
дня 3 внеочередной съезд «Жас 
Отан» при Президенте Респу-
блики Казахстан. 

Долго ехали на скором по-
езде-электричке «Павлодар-
Астана», и все с нетерпением 
ждали конечную станцию. На 
выходе нас уже ждали студен-
ты с бэйджами Оргкомитета и 
с табличкой «Павлодарская об-
ласть» . Расселись по автобусам 
и поехали в гостиницу. Первый 
день в Астане, как чистый лист 
для новых впечатлений  

Итак, мы наконец-то добра-
лись до пункта назначения. Все 
бежим к ресепшену, который 
заселит нас по гостиничным 
номерам, и мы наконец-то смо-
жем отдохнуть от тяжелой до-
роги и принять душ. 

Гостиница шикарная, особенно для обычно-
го  студента. «Все включено»: джакузи, огромная 
кровать, холодильник и даже сейф. Хотя он нам, 
похоже, не пригодится. 

Устроившись на местах, мы направляемся по-
корять столицу. Совсем не зная, города, мы реши-
ли прогуляться пешком. Все-таки пешком можно 
разглядеть гораздо больше, чем на такси. 

Город очень красивый, большие здания, но-
востройки, инновационная архитектура. Астана 
никогда не стоит на месте, машины, люди –все 
двигаются в 24-часовом режиме.

Закончив прогулку, возвращаемся домой 
уставшие, но жажущие продолжения вечера. Со-
бравшись вместе, знакомимся, начинаем играть в 
разные игры: мафия, крокодил, ассоциации.  За 
весёлой бесшабашностью первого вечера - едва 
заметное волнение: завтра очень серьёзный день,  
важные события, впечатления, знакомства. 

Ну вот, день и завершен. Наступает ночь, го-
род засыпает…

День второй

Президент 
уверен в нас

Второй день съезда прошел очень насыщен-
но. Мы отправились во Дворец Независимости, 
где и состоялся III внеочередной съезд Молодеж-
ного крыла «Жас Отан» при партии «Нур Отан».

Всего приехало 2 000 
делегатов из всех регио-
нов страны, среди кото-
рых представители ре-
гиональных филиа¬лов 
молодежного крыла 
«Жас Отан», лидеры мо-
лодежных организаций, 
представители творче-
ской, научной, рабочей и 
сельской молодежи, из-
вестные казахстанские 
спорт¬смены, депутаты 
маслихатов и другие.

…Пять минут до на-
чала, все делегаты рас-

саживаются по своим местам. На первых рядах 
сидят почетные люди Казахстана. Такие как, 
Кайрат Нуртас, Илья Ильин, Денис Тен, Максим 
Акбров,  Геннадий Головкин, а также депутаты 
Мажилиса.  В зале тишина, все замерли. Ждем 
выхода Президента.  И вот дверь открывается, 

входит охрана, затем сам Прези-
дент.  Пройдя до своего стола, он 
помахал нам  рукой и сел за стол. 

Президент обсуждал с нами 
вопросы  будущего нашей стра-
ны. Ведь мы, молодое поколение, 
должны продвигать Казахстан 
вперёд. 

Мы говорили о роли молоде-
жи в реализации Стратегии «Ка-
захстан-2050». Приняли  также 
Программу «Путь успеха моло-
дежи «Жастар – Отанға» В ней 
говорится, что на сегодня Ка-
захстан уже занимает 27-е место 
среди ведущих стран мира. Про-
грамма призывает к активности 
и ответственности молодежи за 
свою судьбу и будущее страны. 

Исполнительный секретарь 
МК «Жас Отан» Нурлан Сыды-
ков рассказал участникам о про-
деланной работе за 2012–2015 
годы.

Сегодня в рядах жасотанов-
цев состоит почти 170 тыс. молодых людей, что 
составляет 3,8% от числа всей молодежи страны. 
Было рассказано о крупных респуб¬ликанских 
молодежных проектах, реализуемых с 2012 года. 

Например, проект «Сәтті қадам» охватил 
около 25 000 человек, в нем были задействова-
ны более 240 крупнейших работодателей страны. 
Несколько тысяч молодых людей  получили воз-
можность пройти трехмесячную стажировку в 
государственных органах и самых престижных 
нацио-нальных компаниях

В проекте «Молодежный кадровый резерв» 
приняли участие более 10 000 молодых специ-
алистов. 

Проект «Жастар – Отанға!» включает в себя 
несколько направлений. По всей стране открыты 
консалтинг-центры «Кеңес орталығы», где жасо-
тановцы привлекают специа¬листов для юриди-
ческой и практической помощи, информируют о 
государственных и иных программах по образо-
ванию, трудоустройству, обеспечению жильем.

Много говорилось и о волонтёрском движе-
нии. Ребята оказывают помощь ветеранам, орга-
низуют субботники, посещают детские дома и 
помогают в организации различных мероприятий. 

« Сегодня «Жас Отан» нуждается в обнов-
лении, как мощный двигатель молодежи, и мы 
должны соответствовать новым стандартам» - к 
такому выводу пришли делегаты. 

Съезд принял новую редакцию Устава, создан 
новый руководящий орган – координационный 
совет, избран новый состав центрального совета 
«Жас Отана».

… Вот такие важные дела  и грандиозные 
планы заполнили наш второй день. Не знаю, как 
остальные, но я чувствовала себя к вечеру уже 
немного другим. 
чем ещё вчера,  
человеком: более 
серьёзным и от-
ветственным не 
только за себя, но 
и за всю страну. 
Реально!

Юлия 
Евграфова

Детский 
пресс-центр



СЕНIЊ 
ЄЛЕМIЊ

4стр.

№5(195)
от 15 апреля
2015 года

 Қ
ал
аМ
гЕ
Р 

Құстар біздің досымыз
Қош келдің, құстар елі!
Сәлем, достар! Менің атым – Дильназ. Мен Пав-

лодар қаласы №38 мектебінің 5 сыныбында оқимын. 
Біздің мектепте «Қош келдің, құстар елі!» атты қалалық 
экологиялық акция шеңберінде өткен «Бұл – ғажайып 
құстар» атты қолдан жасалған бұйымдар сайыс көрмесі 
өткізілді. Балалар әртүрлі заттардан, қағаздардан, 
ағаштан, пластилиннен әдемі құстар түрлерін әзірледі 
және құстар ұясын да жасады. Бұл сайысқа бастауыш 
сынып оқушыларымен бірге ата-аналар да ат салысты. 
Мысалы, 1-сынып оқушысы Саухатов Тамерлан ана-
сымен бірігіп 3D құсын жасады. Алда әлі суреттер, 
мәнерлеп оқу, құстар туралы фотоальбом, қабырға газеті 
сайысы болады. Барлық қатысушыларымызға сәттілік 
тілеймін. 

№38 мектеп, 
5 «а» сыныбы, 

Дильназ Казенова

«Птичий перезвон» 
конкурс-фестивалі  

Наурыз айының соңында қорытындысы белгілі 
болған М.Катаев атындағы  Облыстық оқушылар  
сарайының  «Сымбат» және «Палитра» сурет сту-
диясы  «Птичий перезвон» атты  V  халықаралық 
конкурс-фестиваліне қатысты. Конкурстың мақсаты 
Қазақстанның табиғи байлықтарын сақтап ұстауды 
қалыптастыру.  Бұл жыл сайын өтетін Халықаралық 
конкурс құстар күніне арналып, жастық шақты 
кейіптеп, бостандыққа талпынып және биік белестерге 
қол жеткізуді көздейді. Конкурсқа 500-ден астам жұмыс 
жіберілді. Облыстық оқушылар Сарайынан 25 оқушы 
қатысты.Олардан Марина Веретенникова, «Сымбат» 
бейнелеу студиясы, жетекшісі Елена Александровна 
Каркавина, I орынға ие болды; Анна Мучкина «Сым-
бат» бейнелеу студиясы  және Арина Алашорда «Па-
литра» бейнелеу студиясы, жетекшісі Василина Алек-
сандровна Дмитриева екі III орынға  ие болды. 5-7 жас 
аралығындағы орта топта Настя Мещерякова «Сымбат» 
бейнелеу студиясы, ал 8-10 жас аралығындағы орта топ-
та Полина Спирина, «Палитра» бейнелеу студиясы және 
Зульфия Сарбупеева, «Сымбат» бейнелеу студиясы  ди-
пломанттар атанды. 

«Птичий перезвон» конкурс-фестивалінің 
жеңімпаздары бағалы сыйлықтар және дипломдар-
мен марапатталып, ал ең үздік деген жұмыстар кітап-
каталогында басып шығарылды. 

«Қаламгер» баспасөз орталығы

шебердің қолы ортақ
Жақында М.М.Катаев атындағы Оқушылар 

сарайында Ұлыстың ұлы күні –Наурыз мей-
рамы қарсаңында «Наурызым-жырым» де-
ген тақырыпта оқушылар сарайының жас қол 
өнер шеберлерінің көрмесі ашылды. Көпшілік 
назарына ұсынылған 50-дей  қол өнер туын-
дылары ұлттық қол өнер үйірмесі «Сырмақ», 
«Декор» студиясы және «Сымбат», «Палитра» 

бейнелеу өнері үйірмелерінің, «Сюрприз» 
шеберханасының  қорынан алынды. Онда  қол 
өнер шеберлерінің қолынан шыққан туынды-
лар өнер сүйер қауымның қызығушылығын 
тудырып, көпшілік көңілінен шықты. Бұл 
жұмыстардың ішінде  киізден, шиден тоқылған, 
кестеленіп тігілген, моншақпен, қағаздан 
жасалған, түрлі – түсті саз балшықтан, квил-
линг, витраж  жасалған, жұмсақ ойыншықтар, 

батик және тоқылған 
бұйымдар. Үйірмешілердің 
шығармашылық еңбектерінде 
сан алуан тақырыптар 
қамтылған, әсіресе  Наурыз 
мейрамы тақырыбындағы  
жасалынған жұмыстар ерек-
ше көзге түседі. Көрмеге 
қойылған туындылардың 
басым көпшілігінен  жыл 
иесі қойды, көктем мезгілін 
үйлесімділікпен бейнелегенін 
аңғаруға болады. Көрмені қала 
мектептерінен келген 200-дей 
оқушы көріп тамашалады.

Жагслах.Д.Ж.
«Сырмақ» үйірмесінің 

жетекшісі

Ғылыми жобалар туралы

“облысымыздың таңбасы нені 
білдіреді?”

2015 жылдың 
31 наурыз күні “Ба-
стауыш сынып 
оқушыларының  зерт-
теу жұмыстары мен 

ғылыми жобаларын қорғау”  атты сегізінші қалалық  
сайысы өтті. Кенжекөл мектебінің 4 “Б” сынып 
оқушысы Ибраев Бақнұр “Облысымыздың таңбасы 
нені білдіреді?” деген тақырыбы бойынша жоба-
сын қорғап, жүлделі ІІ орынға ие болды. Зерттеу 
жұмысының жетекшісі Мұқатаева Алия Науанқызы 
болды. Жобаның  авторы  туған жеріміздің қасиетті 
жерлері – Ертіс өңірі мен Баянауыл ауданында 
ежелгі адамдардың тұрақтау іздері, «Күлтегін жаз-
балары» – архар суреті, «Өлеңті жазбалары» - облыстың ата-
уы, археологиялық зерттеулер  табылғаны туралы мағлұмат 
берді. Автор  жобаны зерттеу  барысында  газеттерден 
керекті көшірмелер алып, бақылау күнделігін жүргізіп, 
фотосуреттерді қолданды. Қаламыздың мұражайларының  
мамандарымен кездесіп, облысымыздың тарихы туралы 
кітаптар мен энциклопедиялық  анықтамалық басылым-
дар, сызбаларды пайдаланып  көптеген мәліметтер алды. 
Бақнұр туған жеріміздің тарихы мен мәдени-мұрамыз тура-
лы айтулы таңбада жарық көргенің дәлелдеп отыр. Осындай 
бай мәдени-мұраны болашақ ұрпаққа жеткізіп, жастарға 
патриоттық сезімді қалыптастырып отырған Бақнұрға, 
болашақта шығармашылық сайыстарда бағын жансын 
дегіміз келеді.  

Кенжекөл орта мектебінің оқушылары 

«кенжекөл жастар құрамасы» 
жайдарман тобы

Жайдарман – ол жастардың шығармашылық бастамала-
рына жол ашар ауқымы кең ұғым. Бұл дегеніміз көпшілікке 
ерекше эмоция мен көтеріңкі көңіл күй сыйлау. «Жайдарман» 
ұйымдастырушыларының басты мақсаты: көрерменге көтеріңкі 
көңіл күй сыйлау, жастарды ұлтжандылық пен шығармашылыққа 
тәрбиелеу, жастар арасында мемлекеттік тіл 
мәртебесін көтеру болып табылады.

Биыл Павлодар қаласының Кенжекөл 
мектебінің атын қорғап жүрген «Кенжекөл 
жастар құрамасы» жайдарман тобы-
на құрылғанына бір жылдан асып отыр. 
Осы уақыт аралығында аталмыш команда 
Павлодар қаласында мектеп лигасының 
«Әдебиет маусымы» жайдарманының 2014 
жылғы  чемпиондар атағына ие болып, бас 
жүлдені қанжығаға байлаған болатын. 

Бұл – команданың әр ойыншының төккен маңдай терлерінің 
жемісі. Олардың есімдерін атап өтпесек болмайды. Олар: 
Арайлым Жаңбырбай – капитан, ойыншылар – Делшат Ха-
митов, Ануарбеков Ерқанат, Берікбол Манайхан, Меруерт 
Бекмұқамбет, Ұлжан Ермағамбет, Дамира Тусупбекова. Биыл 
олардың қатарына Дияз Ахметов, Нұрбек Сатыбалды және Ру-
зия Әбілдә жаңадан қосылды.

Осы жылы «Тарих маусымы 2015» жайдарман мауысымын-
да «Кенжекөл жастар құрамасы» қандай 
жетістікке жетеді екен? Оны әлі уақыт пен 
олардың тынымсыз еңбектері көрсетеді. 
Ендеше, біздің мектептің жайдарманшы-
ларына шығармашылық табыс пен сапалы, 
өткір ойлы әзілдермен қазақ халқын қуанта 
берсін деген тілек білдіреміз! 

Арман Дүйсенбаев, 
«Кенжекөл жастар құрамасы» жай-

дарман тобының жетекшісі.

Жастар форумы өтті
2015 жылдың  10 сәуір күні Астана қаласының  

Тәуелсіздік  сарайында «Елбасымен бірге – жаңа 
жеңістерге» атты жастар форумы өтті. Бұл форумға  
Қазақстанның   әр аймағынан  келген делегаттар 
қатысты.  Павлодар облысынан 64 делегат қатысты. 
Бұл форумға М. Катаев атындағы Оқушылар 
сарайының «Жас Ұлан» қалалық штабының әдіскері 
Д.Жаканова қатысты. Форум аясында  жастар саясаты 
туралы,  әр түрлі іс-шаралар қарастырылды. Барлығы 
жиналғаннан  кейін, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев  
сөз сөйледі. Ол өзінің сөзінде Қазақстанның қазіргі  
қарқынды дамуындағы  жастардың үлесін  ерекше 
бағалап, жастарға баса назар аударды. 

Д.Жаканова,
М.Катаев атындағы Оқушылар 

сарайының әдіскері

Облысымыздың таңбасы
Трамвайдағы 

таңбаның бейнесі

«Тәуелсіздік» 
монументіндегі 

таңба бейнесі
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Ұлы  Жеңіс  ҚАрсАңындА 
«ЖАс ҰлАнның» Ұлы істері

облыстық «Жас Ұлан» балалар-
жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігі

«Жас Ұлан» ұйымы - балалар қозғалыстары - қауымдастықты дамыту жолында ең 
маңызды құралдардың бірі  болып табылады, ол қалыптасқан дәстүр мен құндылықтарды 
насихаттау арқылы әлеуметтік мәдени бірегейлікті қамтамасыз етеді, жастардың көшбасшы 
топтарын құруға дайындық ретінде танылады. Азаматтық белседілікті, әлеуметтік 
көшбасшылықты танып әрі дамыта түсуге, балалар ұйымдары өскелең ұрпақ бойында заң 
орындаушылық, жауапкершілік пен қоғамдық қауіпсіздік мәселелерін шешуде ізеттілікті 
білдіруге тәрбиелейді. 

Құрметті оқырман, Ұлы Жеңістің 70-жылдығы қарсаңында «Игереміз ұшқыр ғасыр 
желісін, жігер күшпен өркендетіп ел ісін!» - деген ұранмен  Жас Ұланның көшбасшылары 
көп істер атқарды. Сол істері жайлы газетімізден оқи аласыздар.

Ұлы отан соғысы ардагерлерінің үйінде қонақта
2015 жылдың 1 ақпан күні Ұлы Отан 

соғысының 70-жылдығын тойлау қарсаңында М. 
Катаев атындағы Оқушылар сарайы мен  Білім 
беру басқармасының бастамасымен  «Вме-
сте мы не одиноки!» атты акциясы өткізілді. 
№ 11, 21, 22, 38 ЖОМ волонтерлік отряды 
өздерінің мөлтек аудандарында тұратын  
ҰОС ардагерлері, тылда жұмыс істеген 
адамдардың үйлеріне барды. 

Ардагерлер жасұландықтардың 
келгеніне мәз мейрам болып, оларға көңіл 
бөлгені үшін  ризашылығын білдірді. «Олар 
бізді тек қана Жеңіс күні ғана еске алмай-
тындарына  өте қуаныштымын. Әрдайым 
көмегін аямайтын осындай оқушылар бар 
екеніне ризамын. Барлықтарына бейбітшілік 
және келісім өмір сүруді тілеймін», - тылда 
жұмыс істеген, қазақ киносының ардагері 
Макабаева Елена Ивановна өз пікірімен 
бөлісті. 

«Жас Ұлан» ББЖҰ белсенділеріне ҰОС 
ардагерлеріне және тылда жұмыс істеген 
адамдарға  көмектесу өте ұнады.  Бала-
лар алдын-ала өз орындарында жәрмеңке,  
өлеңдер мен тақпақтар, азық-түлік 

қоржынын дайындады. № 22 ЖОМ волонтерлері 
Шайморданова  Махмура Есханқызының 
пәтерін жинауға көмектесті. Ал  № 11  ЖОМ 

белсенділері қазақ киносының  ардагеріне шағын  
концерттік бағдарламасын дайындады. № 38 
ЖОМ белсенділері ҰОС ардагері Попова Анна 

Ивановнаның  ауласындағы 
қарды тазалап, суын кіргізіп 
және терезесін жуып берді. 

Қазіргі таңда 
ардагерлердің саны азайып 
бара жатыр,  сондықтан біз 
оларды бағалауымыз ке-
рек,  «тірі аңыздарымен» 
өткізілгені   және істеген  
әркеттері  туралы  өскелең  

ұрпаққа үлгі ретінде 
көрсетуіміз керек. 

Оқушылар 
Сарайының 

педагог 
ұйымдастырушысы 

Сүлейменова 
Самал,

фотоға түсірген: 
Демесин Раушан

Қазақстан халқы 
Ассамблеясына 20 жыл

Павлодар қаласы №2 жалпы орта білім 
беру мектебінің Президент кабинетінде 
8-11 сыныптардың қатысуымен 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығына арналған тарих сабағы өтті. 
Сабақтың құрметті қонақтары Мұсылман 
әйелдер ұйымының төрайымы 
Бақытжамал Шаханқызы Максилова, 
Ассамблея мүшелері Шолпан Есімқызы 
Мажикова, Құралай Букеевна Илямова 
болды. Мұсылман әйелдер лигасының 
төрайымы Б.Ш.Максилова оқушыларды 
Ассамблея тарихы және жұмысымен 
таныстырды, этномәдени орталықтар 
туралы, Елбасымыз Н.А.Назарбаевтың 
соңғы жолдауынан толық мәлімет берді. 
Оқушылар Ассамблея туралы білімдерін 
ортаға салды.  Конференция соңында 
апайларымыз ән салып, би билеп берді. 
Оқушыларға тәлім-тәрбиесі көп тарих 
сабағы өте қызықты әрі танымал болды.  

«мың тағзым 
саған, ардагер!»
 Мектебіміздің мәжіліс залында Ұлы 

Отан соғысының 70 жылдығына орай 

«Мың тағзым саған, ардагер!» атты кез-
десу өтті. Бұл кездесу баршамызға бейбіт 
өмір сыйлаған Ұлы Отан соғысында 
жеткен жеңістің 70 жылдық мерекесіне, 
осы мереке үшін жанын құрбан ет-
кен Отандастарымызға, барлық соғыс 
ардагерлеріне, өздерінің тылдағы 
еңбегімен жеңісті шыңдағандарға, қан 
майданда әкелері мен ұл-қыздарынан, 
сүйгендерінен айырылған әрбір от-
басына, олардың жалғас ұрпақтарына 
арналды. Кездесуге Облыстық ардагер-
лер кеңесінің ақпараттық-насихаттау 
тобының мүшесі Ағжан Ақтайұлы 
Шахматалинов келді. Кездесуде 

оқушыларымыздың орындауында әндер 
айтылды, өлеңдер оқылды, бейнефиль-
мдер көрсетілді. Кездесуге 9-11 сынып 
оқушылары қатысты.

Павлодар қаласы 
№2 мекебінің «Жас 
ұландары» алға! 
Мектебімізде Жас ұлан ұйымының 

жетекшілерімен Өзін-өзі басқару күні 
өтті. Жас ұланшылар өздерін мұғалім 
ретінде сынап көру мақсатында, 
таңдаулары бойынша, сабақ кестесіне 
сай пәндерден сабақ берді. Сабақ жо-
спарларын мұғалімдер көмегімен 
құрып, сабақ беруге арналған кеңестер 
алып, көрнекіліктер әзірледі. Оқушылар 
сабақ беруге тыңғылықты дайындал-
ды. Сабақтардың берілуін мектеп ди-
ректоры міндетін атқарған оқушы, Жас 
ұлан ұйымының жетекшісі Өсербайұлы 
Еркебұлан, директордың оқу жұмысы 
жөніндегі орынбасарлары міндетін 
атқарған оқушылар: Ермекова Айсұлу, 
Шапен Айдана  мен Қалиханова 
Ақбота қадағалады. Оқушыларға 
өздерін мұғалім ретінде сынағаны өте 
ұнағанын айтты. Іс-шараны өткізудің 
басты мақсаты –Жас ұланшылардың 
өзін-өзі басқару қабілеттерін арттыру, 
жауапкершілікке, берілген тапсырманы 
нақ, дәл, өз уақытында орындауға үйрету. 
Жоғарыда аталып өткен оқушылар бір 
күн болса да жауапкершілік сезімдерін 
арқалап, әрқайсысы өздерінің таңдаған 
пәндерінің иесі ретінде алдын ала 
пән мұғалімдерімен кездесіп, сабаққа 
қатысты талаптарды толық орындауға 
тырысты. Сабақ соңында мектеп 
оқушыларының жиыны болды. Ол жи-
ында мектеп директоры Өсербайұлы 
Еркебұлан мектебіміздің жүрегі болып 
табылатын мектептің мұғалімдеріне 
гүлдер таратты, мадақтамалар берді. 
Оқушылардың сауалнамасы негізінде 
«Ең үздік мұғалім» ретінде 11 «А» сынып 
оқушысы Ермекова Айсұлу марапаттал-
ды. Жиын соңы мұғалімдерге арналған 
концертке ұласты.

Материалды дайындаған: 
Павлодар қаласы №2 ЖОББМ

 директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары 

Г.Ш. Жаменкенова

мектеп  құқығы 
Тұлғаны жан – жақты үйлесімді тәрбиелеу саласының бірі – 

құқықтық тәрбие.  Құқықтың тәрбие беру баланың жеке тұлғасын 
қалыптастырып, олардың бойына жоғары идеялык пен қоғамдық 
меншікке қатынасты көзқарасты дарытудың асыл міндеттерін 
атқарады. Ол қоғамның әрбір азаматының мемлекеттік заңдары 
аса жауапкершілікпен орындап отыруы талаптарымен тығыз 
байланысты. Ол үшін адамзаттық сан ғасыр уақытта жасап 
шығарған жалпы адамзаттық негіздегі моральдық нормаларын 
қоғамның әрбір өскелең жастарының сана-сезімімен, күнделікті 

мінез – құлықтарына қалыптастыру қажет. 
Бүгінгі таңда құқытық тәрбие туралы мектеп 
омбудсмендерінің жұмысы қарқынды түрде 
жүргізіліп келеді.  Ертіс мектеп оқушылары 
үшін «Құқығым бар» атты өткізілген тренинг 
өте қызықты болды. Ертіс ауданының  бала-
лар мен жасөспірімдер ұйымы балалар құқығы 
туралы Конвенциясы өмірдегі маңызды құжат 
екенін  өздерінің жұмыстарында көрсетті.  Бала 
құқығы үнемі елімізде сақталу керек. Балала-
рымыз ешқашан қиындық көрмей, бақытты 
балалық шағында білім алып, еліміздің абзал 
азаматтары болсын деп тілеймін.                                        

М.Катаев атындағы
Оқушылар сарайының 

әдіскері Динара Жаканова

Жеңістің жолдарымен
Осы оқу жылында мектептерде өткізіліп 

жатқан сыныптан тыс іс-шаралардың барлығы 
Ұлы Жеңістің мерейтойына арналған. Біздің 
мектебіміз де тыс 
қалған жоқ. Күн сай-
ын мектебімізде Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына 
арналған іс-шаралар 
өткізіліп жатыр. Ұлы 
Отан соғысының басты 
оқиғаларына арналған 
ерлік сабақтары 
жүргізілді: Мәскеу үшін 
шайқас, Сталинград пен Курск шайқастары, Ле-
нинград блокадасы. Ерлік сабақтарының бірі – 
Ертіс өңірінің батырларына арналды. 

Жыл бойы мектептің аға жетекшісі 
З.Н.Смаилованың жетекшілігімен «Жас ұлан» 
ұйымының балалары «Дом без одиночества» 
тимуршылар акциясына белсенді қатысып жүр. 
Оқушылар мектептің шағын ауданында тұратын 
Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл 
еңбеккерлердің үйлеріне барып көмек көрсетті. 
Акция барысында жасұландар  Н.Г.Ильин, 
Т.С.Сучпакеев, И.Г.Хорошаев, Г.М.Кашина, 
Т.Кузьминых, Көшербай және Нұржамал 

Қарымсақовтар үйіне барып, олардың үйлерін 
жинап, аулаларын қардан тазартты. 

Ең бастысы – Ұлы Отан соғысының 
қиындықтары туралы сөз еткен жалғыз басты 

зейнеткерлермен әңгімелесті.   
Қазан айынан наурыз айына дейін 

мектепте «Мәңгілік полк» атты ак-
циясы өткізілді. Акция барысында 
оқушылар Жеңіс күнін жақындатып, 
Ұлы Отан соғысына қатысқан немесе 
тылда еңбек еткен өз туған туыстары 
жайлы мағлұмат жинады. Балалар 
Ұлы Отан соғысының 29 ардагер мен 
тыл еңбеккері туралы мәлімет дай-
ындады. Акция соңында «Мәңгілік 

полк» атты альбом шығарылды. 
Оқушылардың әрқайсысы Жеңіс күніне 

арнап өз үлестерін қосуда. Олар 1941-1945 
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Кеңес 
халықтарының Ұлы Ерліктері туралы 
естеліктерін сақтай отырып, оқулар сайысына, 
қабырға газеттер мен суреттер сайысына, ти-
муршылар акциясына қатысып,«Мәңгілік полк» 
альбомын жасап шығарды.  

№26 ЖОМ тәрбие ісі жөніндегі 
директордың орынбасары 

С.А.Гракова
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Жеңіс туы желбіре!
оқушылар соғыс туралы сыр шертеді

 соғыс ардагері
лапин георгий 

константиновичтің
үйінде қонақта

Біз №35 мектебінің «Жас Ұлан» ұйымының 
көшбасшылары Ұлы Отан  соғысының ардагері 
Георгий Константинович Лапинға қонаққа бардық. 
Біз үйге кіргенде алдымызда қарт адам болса да, 
бойы ұзын, шашы күмістей, кеудесінде көп орден 
мен медаль таққан ардагерді көрдік. Ардагерге ба-
рамыз ғой деп тәтті дәмділерді сатып алдық. Ар-
дагер бізге  өз өмірі туралы айтып берді. Георгий 
Константинович 1927 жылы Павлодар қаласында 
дүниеге келді. Георгий Константинович 1944 
жылы  фронтқа шақырылды.    Ардагер Қытайда 
кіші жене үлкен Хинганда соғысты. 

Георгий Константиновичтің өте көп ордендері 
мен  медальдері бар. Демобилизациядан киін 5-ші 
сыныптардан бастап 8-ші сыныпқа дейін сырт-

тай оқу бітірді, және жүргізуші 
болып жұмыс істеді. Мектепті 
бітіргеннен киін техникумға 
сырттай түсті және жұмыс 
істеді. Георгий Константинович  
«Октябрь» зауытында жұмыс 
атқарған.   Георгий Константино-
вич  №16 мектепті салған.  Сол 
үшін №16 мектебінің оқушылары 
Георги Константиновичке  жиі  
барып тұрады.

Георгий Константиновичтің 
қызы мен ұлы бар және не-
мере қызы бар. «Жас Ұлан» 
ұйымының көшбасшыларын 
қарт ардагер жылы шыраймен, 
қонақжай сезімммен қарсы алды. 

№35 жалпы орта білім беру 
мектебі

«Жас Ұлан» ұйымының 
көшбасшылары

Жеңіске 70 жыл 
Ұлы Отан соғысына 70 жыл өтті. Бұл тарих-

та мәңгілік қалатын күн. Бұл күнді қайсарлықпен 
шайқасқан ардагерлер, станоктан көз алмаған, егін 
даласында көп жұмыс істегендер тойлайды. Бұл 
мейрамды Франция, Ресей, Қазақстан, Польша, 
Беларус, Тәжік, Армян және т.б, елдер тойлайды. 
Қазақ жауынгерлері қорқыныш дегенді жүрегінен 
алып тастаған. Соғыс-адам баласына қорқынышты 
сөз. Өйткені соғыс бастағандар адамзатты қырып-
жоюға бағышталған. Атақты Панфиловшылардың 
арқасында біз дауыспен Мен Қазақпын! Деп 
айта аламыз. Фашистер аштықтан, суықтан 
қалжығандар деп өздігінен беріледі деп ойлайды. 
Олар зауыттарды, қалаларды күн сайын бомбалап, 
қалаларды жылу мен су жүйесін бүлдірді. Елдерде 
аштық кезі басталды. 1944 жылы жаудың қоршауы 
бұзылып жау әскері қуып тасталды. Бірақ біздің де 
әскерлеріміз қаза тапты. Бұл батырларымыздың 
ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. Біздің 
жауынгерлеріміздің арқасында біз бақытты өмір 
сүреміз. Сондықтан осы батырларға мен мың 
алғысымды білдіріп, басымда иемін. Аспаны-
мыз мәңгі ашық болып, Отанымызда тыныштық 
болсын деп тілеймін.  Осы ата-бабаларымызды 
жүрегімізде мәңгілік есте сақтап, қадірлей жүру әр 
адамның борышы деп ойлаймын.

 №25  ЖОББМ-нің
5 «Б» сынып оқушысы,

Есен Қасым

менің атамның 
ордендері 

Жеңіс күні – біздің отбасымыз үшін тағылымы 
мол ерекше мейрам. Себебі, менің атам Жапар  
Боранбайұлы Ұлы Отан соғысына қатысып, елдің 
тыныштығы мен жеңіс үшін күрескен жан. Атам 
1907 жылы 2 мамырда Шарбақты ауданының 
«Қызыл таң» ауылында дүниеге келген. Жастық 
шағы осы ауылда өтеді. Соғыстың алғашқы 
күндерінде-ақ ағасы Қапсаттар атаммен бірге 
майданға аттанады.  Атам ұрыс даласында 2 рет 
жарақат алып, госпитальде жатқан.

Інісімен бірге майданға аттанған Қапсаттар 
атам 1943 жылдан хабарсыз кеткен, кейіннен 
«Боздақтар» кітабынынан Белоруссия маңында 
жерленгені жөнінде білдік. Ал, Жапар атамның 
ерлігіне тоқталатын болсам, ол кісі алғашқы 
«Ерлік үшін» медалін Украинаның Киреевка се-
лосында жау күшіне барлау жасап, онда ерлік 
және батылдық көрсеткені үшін алыпты. Екінші 
мәрте - «Қызыл жұлдыз» орденімен жауға тойта-
рыс бергені үшін марапатталыпты. «Ұлы Жеңіс 
үшін» медалін Жеңістің 20 жылдығына орай алған. 
Атам майданнан 1945 жылдың қыркүйегінде 
оралған. Соғыстан кейін туған жеріне аман келіп, 
сол колхоздағы мал шаруашылығын басқарып, 
бейбіт күнде де еліне еңбегін сіңірген жан. Атам 
1967 жылдың 4 мамырында дүниеден өтіпті.  
Атамды мен көрген жоқпын, бірақ атам жайлы 
әкемнің көзінің тірісінде естігенім осы. Мен атам-
ды мақтан етем және атам жайлы осындай құнды 
әңгімесі үшін әкеме алғысым шексіз. Жыл сайын 
жанұямызбен 9-мамырда басына барып тағзым 
етіп тұрамыз.

  №12 мектеп,          
5«В» гимназия сыныбы.

Әбілмансұр Жапаров

тыл ардагері бөкен апамен сұхбат
Рысгүл:   Тыл еңбегіне 

қанша жасыңыздан бастап 
араластыңыз және қандай 
қызмет атқардыңыз?

Бөкен апа: Мен 
3-ші  сыныпты аяқтаған 
соң соғыс басталып, ер 
азаматтарды майданға 
алып кетті, содан бізге 
егін шаруашылығымен 
айналысуға тура келді. 2 

ай пішенде жүріп содан күзде егін жинайтынбыз. 
Сол кезде техника болмағандықтан өгіз арбамен 
жүрдік.

Рысгүл: Соғыстың қасіреті тимеген адам 
болған жоғын барлығымызға белгілі. Әр адамның  
өз тарихы бар ғой. Соғыс басталғанда  апа сіз 
12 жасар бала болдыңыз. сол кездегі халықтың 
жағдайы қалай болды? 

Бөкен апа: Жағдай өте нашар болды. 
Ашаршылық, киерге киім, ішерге ас     болмады, 
балалар  жастайынан ауыр шаруаларға араласуға 
мәжбүр болды.

Рысгүл: Қазіргі кезде мемлекет тарапынан сіз 
жасаған еңбегіңіз үшін көмек бар ма?

Бөкен апа: Пенсиядан басқа ешқандай көмек 
жоқ.

Рысгүл:   Сіздің отбасыңыздан немесе 
туыстарыңыздың арасынан соғысқа қатысқан 
адамдар болды ма?

Бөкен апа: Соғысқа тек нағашы ағам ғана 
қатысты.

Рысгүл:   Нағашыңыз соғыстан қайтып орал-
ды ма?

Бөкен апа:    Жоқ. Нағашымды 35 жас ша-
масында алып кетті... содан кейін ешқандай хат 
алған жоқпыз.

Рысгүл:   Тыл еңбегін қай өлкеде атқардыңыз?
Бөкен апа:    Қарағанды облысы, колхоз Ка-

линен деген орыс поселкісінде 50-ші жылға дейін 
тыл еңбегін атқардым.

Рысгүл:   Қазіргі жастармен сіздердің 
кездеріңіздегі жастардың патриоттық сезімінде 
арайырмашылық бар ма? Қазіргі жастарға 
қөңіліңіз тола ма?

Бөкен апа: Бұрынғы жастармен қазіргі 
жастардың арасындағы айырмашылық жер мен 
көктей. Қазіргі жастарға көңілім тола қоймайды.

Рысгүл:   Ендеше жастардың қандай болғанын 
қалар едіңіз?

Бөкен апа:  Әдепті, ақылды, елін, туған жерін 
сүйетін, бір-біріне жақсылық жасаудан аянбайтын 
еліне адал патриот болғанын қалаймын.

Рысгүл: Біздің сұрағымызға жауап бергеніңізге 
көп рахмет, көп жасаңыз, балаларыңыз бен неме-
ре, шөберелеріңіздің қызығын көре беріңіз.

Екібастұз ауданы, 
Байет ауылы,

5 сынып оқушысы
Хуанбай Рысгүл

Ұлы жеңіске - 
70жыл!

Кешегі өткен Қасыммен нар Мағжан,
Қазағымның азаттығын аңсаған.
«Алашым» деп ұрандаған боздаққа,
Арнап менде бүгін міне жыр жазам.

Махамбет пен Исатайдың ерлігі,
Егеменді еліміздің елдігі.
Халық үшін бар ерлігін көрсетіп,
Ақтарғанды көңілдегі мұң-шерді.

Қырылғаны қыршын  жастың кешегі,
Қазағымның есінен қалай кетеді.
Тарих болып қатпарланып архивте,
Ұрпақтарға мол мұра боп жетеді.

«Алаш» үшін жанын берген жас қыршын,
Санамыздан қалай, қайтіп ұмтылсын?
Келер ұрпақ, ерлігіне тамсанып,
Дұға оқып, қояр әркез гүл шоғын.

Ерліктері от болып әркез лаулайды,
Тебіретіп әлі талай жандарды.
Бабамыздың бізге істеген игі ісі,
Өл-өлгенше тарих бетінен қалмайды.

Қазағымның батырлығын көрсеткен,
Қайсарлығын асыл сөзбен жыр еткен.
Арқасы деп білемін боздақтардың,
Ұрпақтары бақытты боп, күн кешкен.

№12 мектеп, 
8 «А» сынып оқушысы, 

Қадыр Гүлнұр

Ұлы жеңіс-ұлы мереке
Ұлы Отан соғысы өткен жиырмасыншы ғасырдағы ғана емес бүкіл адамзат 

тарихиндағы алапат соғыс. Ал Ұлы жеңіс-ұлы мереке. Әрине, әрбір мерекенің өз орны 
болатыны белгілі. Бірақ жеңіс мейрамының орны ерекше екенін терең ұғынуымыз керек. 
Бауыржан Момышұлы айтқандай қазақтар, және барлық  қазақстандықтар фашизмге 
қарсы соғыста нағыз  батырлықтың үлгісін көрсете білді. Сонда барлық батырлар сол 
айтқан сөздің мәнісін түсініпті.Ұлы Отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күндер 
болды.Төрт жыл бойы өз жері мен Отаны үшін келешек ұрпақ үшін жан қилы соғыс 
жүріп жатты. Сол кездегі Кеңес Одағының басқа халқымен бірге жауды талқандап, 
жеңіске жету ісіне қазақ халқы да, өзінің лайықты үлесін қосты. Қазақстандық жауын-
герлер Брест қамалынан бастап, Берлинге дейін барды. Ұлан байтақ  даласының бір 
тұтам жері үшін қорқу деген сезімді жүрегінен жұлып алып тастаған. Қазақ батырлары 
ержүрек, намысшыл болған. Енді біз Бауыржан Момышұлының, Әлия Молдағұлованың, 
Мәншүк Мәметованың және басқа да батырлардың ерліктерін мәңгі есте сақтаймыз. 

 Қазіргі біздің жастар бақыттымыз. Ата бабамыздың алып берген еркіндігімен өмір 
сүріп жатырмыз. Оларға айтар алғысымыз шексіз.

№24 мектебінің 4-сынып оқушысы
Диана Резуанова

ешкім де,  
ешқашан да 

ұмытылмайды
Ешкімде, ешқашан  ұмытылмақ емес! 

Біз Ұлы  Отан соғысында Ұлы жеңіске 
ғажап  күшпен жеттік . Ол күш «бірлік». 
Міне осы соғыстың өтіп кеткеніне 70 жыл-
дай уақыт болды . Соғыстың өткеніне көп 
болса да, ешбір адамның есінен кеткен емес.

Осыдан 70 жыл бұрын фашисттер 
кенес одағына кенеттен шабуыл жаса-
ды . Соғыс кенеттен басталғандықтан, 
Қазақстан алғашқы күннен бастап 
жұдырықтай жұмылды. Мектепте оқитын 
бойжеткендер мен бозбалалар өз отаны 
үшін соғысқа сұранды . 

1941-1945 жылдары әскери оқу орын-
дарына 42 мыңнан астам қазақстандық 
жолданды. Біздің жерлестеріміз өз елі үшін 
соңғы жаны қалғанша соғысты.  Біздің 
жерді қорғап, жанын берген батырлар өте 
көп, Олар Бауыржан Момұшұлы, Әлия 
Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Перне-
бай Дүйсенбин, Абдолла Михайл және т.б. 

Олардың ішінен ерекше көзге түскен 
батыр Бауыржан Момұшұлы. 1941 
жылы Қазақ әскери комиссариатының 
нұсқаушысы болады. Ал Ұлы Отан 
соғысы басталысымен 316-шы атқыштар 
дивизиясының жасақталуына ат салы-
сып, сол дивизия құрамында майданға 
аттанады. Онда Бауыржан Момұшұлы 
немістермен Мәскеу түбінде болған 
айқастарға қатысып, әйгілі 8-ші 
гвардиялық дивизияның батальон, полк 
командирі болып, соғыс аяқталатын 
кезде осы гвардияны басқарады. Ал 
1950-1956 жылдар аралығында әскери 
академияда сабақ берген және түрлі 
әскери қызметтерді атқарған. Бауыржан 
Момұшұлы кеңес одағы батыры атанды.

Бүгін  Қазақстанның барлық қалалары 
мен ауылдарында Даңқ  монументтеріне,  
Ұлы Отан  соғысында  қаза  тапқан  
жауынгерлердің ескерткіштеріне  гүл 
шоқтарын қою рәсімдері өтуде.   Бұл  
соғысты  ешкім  де  ұмытпауы, ешнәрсе  
де ұмытылмауы керек. 

№35 мектеп, 7 «ә» сынып,
Қорлан Нұрмағамбетова
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Яна Щербакова
 8 «В», СОШ № 40

Моя отважная прабабушка
Солдатские дороги мужества…  Они протяну-

лись на тысячи километров. У каждого солдата – 
своя, неповторимая и незабываемая военная тропа, 
по которой он шёл к победе. То горькое и славное 
подвигами время не забыть. Оно уже ушло в исто-
рию, но всё еще живет в памяти старшего поколе-
ния, в нашем сегодняшнем дне. 

  Мы, дети, знаем о войне из книг, фильмов, 
воспоминаний взрослых. Война не обошла сторо-
ной и мою семью. 

Бабушка моей мамы, Воробьёва Мария Терен-
тьевна (моя прабабушка), в августе 1941 года окон-
чила Курское медицинское училище и доброволь-
цем ушла на фронт. Ей было всего 20 лет. Особенно 
тяжелым для неё был первый военный год. Она 
часто ходила в разведку. С обмундированием было 

туго: сапог, валенок не было,  и она на задания ходила в туфельках. 
Однажды в лютый мороз она еле дошла до части: ноги примерзли 
к подошвам.

   Мою прабабушку солдаты ласково называли сестричкой. Она 
вместе с  подругами  выносила на своих хрупких плечах раненых 
с поля боя, выхаживала их, писала письма их родным и близким. 

  После войны прабабушка до 1946 года работала медсестрой в 
госпитале, который находился тогда в Румынии. Мария Терентьев-
на была награждена медалями «За отвагу», «За победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 года».

  Дома у нас бережно хранятся её фотографии  с фронта и ме-
дали.  Ежегодно 9 мая мы вспоминаем нашу прабабушку, ходим к 
Вечному огню и чтим память всех, кто погиб за мир и свободу на 
Земле. 

 Я, её правнучка, горжусь терпением,  мужеством и  отвагой 
этого замечательного человека. 

Про деду Жору
Мой  прадед  деда Жора,
Ушел на фронт мальчишкой.
Спасал народ  Георгий
От вражеских фашистов.
Не испугавшись пули,
Дошел он до Берлина,
Чтобы жили мы спокойно,
Счастливо и мирно!

Алина Катьетова, 
2 класс, школа Стикс

Прощальный снег
Прощай, прощай, мой снег последний мартовский,
Мой самый невесомый лёгкий снег.
Мне не забыть твой свет печальный матовый
И эту мою нежность из-под век.

Зима уходит важной недотрогою,
Спешит пошить наряд из облаков.
Не удалось ей только лишь немногое -
Избавить мою душу от оков.

Кружилась вихрем дикая красавица,
Но остудила пыл себе сама.
Заворожить, околдовать и спрятаться -
Уйти красиво пробует зима.

Народец наш, весенней теме радуясь,
Меняет вновь обличие своё,
А я верна знакомой зимней радуге,
И я дождусь, конечно же, её.

Последний снег... Как будто обнищание.
Прощальный снег... Мелодия тоски.
А я всё жду такого  обещания,
Что не расколет сердце на куски.

Пока, пока. Живу, кого-то радуя,
И не пойму, куда беру разбег.
Пока, пока. Опять со мною радуга
И этот верный благодарный снег.

О, где, вы, где, костры в глазах сверкающи,
И молнии, и искры из-под век...
В душе блаженной снова штиль пока ещё
И этот уходящий в Лету снег.

Марина Юрченко, 
руководитель литературной студии «Рауан» 

Наша учительница по биологии очень 
любит свою работу и делает все, чтобы 
дать нам, своим ученикам, отличные зна-
ния. Она работает по принципу «учи де-
тей, давай им знания, а если они не хотят  
принимать их от тебя – это их проблемы». 
Объясняя тему,  при этом твердит:

 - У меня не будет времени объяснять 
снова, слушайте внимательней, каждая 
моя минута расписана!

Если она видит, что мы устаем от этого 
огромного  потока информации, она гово-
рит:

- Ничего страшного, вы же с углубле-
нием! Другие классы этого не знают! Вам 
крупно повезло, 8 «Б»!

На самом деле, она очень требователь-
ная, наша учительница из тех людей, к 
которым нужно найти подход с самого на-
чала. В этом я убедилась в седьмом клас-
се, когда не делала 
домашнее задание 
и не готовилась к 
самостоятельным. 
Совсем скоро мы 
будем сдавать пе-
реводной экзамен 
и, разумеется,  по 
биологии!

Она сама раз-
рабатывала биле-
ты и недавно ясно 
дала нам понять, 
что в интернете 
этих вопросов и 
заданий нет, так 
что - все в наших 
руках.

Когда дело ка-

сается экзаменов, биологичка очень-очень 
строга и серьезна, но в обычное время она 
очень любит пошутить.

Вот, например, первого апреля.  В тот 
день она пугала всех и говорила, что поми-
мо её  биологии, мы будем сдавать и еще 
одного предмет. Мы впали в недоумение 
и были напряжены,  а она засмеялась, го-
воря: 

- Шучу я! Сегодня же можно! - а потом 
хихикала.

Она  всегда знает, где можно пошутить, 
а где стоит быть серьезной. Таких учите-
лей в наших школах очень мало, обычно 
они все угрюмые и вредные, а с этой жен-
щиной очень легко. 

Если вы, конечно, учите её предмет.
Маша Шорина,

Детский пресс-центр

Алёна Осадчая

счастье
Не бывает счастья без печали,
Есть беззаботной жизни рубежи,
Но что такое счастье, мы не знали,
А счастье - состояние души.

Несчастным слишком долго не бываешь.
Когда придет весна - растает лед,
Ты просто подожди, тогда узнаешь,
Что счастье непременно нас найдет.

Вот так тихонько постучится в двери,
Впустить иль нет – решение твое,
Но счастье робко, как ночные тени
Тебя не будет ждать, оно уйдет.

Ищи его потом, да не найдешь,
И долго будешь ждать того визита,
Ведь брошенное счастье не вернешь,
Хоть двери для него всегда открыты.

«всё нормально...»
Я ненавижу фразу «Всё нормально»,
Ведь не понять, что кроется за ней
На самом деле «Хорошо», хоть так банально,
Или же боль, как воск на сердце  от свечей.

Я ненавижу фразу «Всё нормально»,
Как чувство безразличной пустоты,
Скрывать под маской боли, тайны,
Не лучший путь, когда сожжёшь мосты…

Я ненавижу фразу «Всё нормально»
Она, как в спину тысяча ножей,
Произнося, быть может, и формально,
Не скроешь правды плачущих очей.

Но может быть, хоть и слегка печально,
Кому-нибудь я буду обещать:
«Переживать не нужно, всё нормально»,
А что там на душе - никто не будет знать.

онА нАчАлА относитьсЯ 
к нАм По-другому

... с тех пор, как мы стали классом с углубленным изучением  биологии
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ПродолЖАетсЯ ПодПискА!

«Әдемі-ай»

көктемде қандай 
киімдер сәнді?

Көктем  қыз-
келіншектердің  киім-
кешектерін жаңартып, 
сәнденетін кез. 2015 
жылдың көктемінде  
қандай түстер мен киім 
үлгілері сәнді? Бұл 
жайында ақпарат мол. 
Төмендегі кеңестерге 
жүгініп, өзіңіздің ерекше 
стиліңізді қалыптастыра 
аласыз. Бірақ кез-келген 
киім өзіңізге жарасса 
ғана талғамыңыздың бар 
екендігін дәлелдей ала-
сыз. 

Лимон  түсі бірнеше 

жыл бойы сәннен 
шықпауда. Бұл 
түс  көңіл-
күйіңізді көтеріп, 
а ж а р ы ң ы з д ы 
ашады. Балапанға 
ұқсағыңыз келме-
се, киімдеріңіздің 
барлығы сары 
түсте болмауы 
тиіс.  Мысалы 
сары түсті паль-
то немесе көйлек 
сатып алсаңыз, 
жеткілікті.

Жұлдыздар әлемінде
менің сүйікті шетел 

жұлдызым
Менің сүйікті әншім және әртісім Селена Мари Го-

мез. Ол 1992 жылы, 22 шілдеде  туған.  Ол Америка  әртісі, 
тележүргүзуші, әрі  әнші. Әкесі – латино-американдық, ал ана-
сы италиян – ағылшындық.  

Селенаның атын сол жылдары танымал болған Селена 
атты жұлдыздың кұрметіне койды.  Анасы Селенаны 16 жа-
сында дүниеге әкелді. Анасы Мэнди Корнетт, ал әкесі  Ри-
кардо Гомез. Селена 5 жаста болғанда ата – анасы ажырасып 
кетеді, Мэнди Селенаны жалғыз өсіреді, оны әртістік қызметті 
таңдауға шабыттандырады. Мэнди театр әртісі болды, 2006 
жылы Мэнди, Брайын Тифиге тұрмысқа  шығады. 2010 жылы 
Селена орта мектепті бітіргендігі жайлы диплом алады. Казір 

Селенаның Грэйси және Виктория деген  екі сінілісі бар. Селена қайырымдылық қызметімен айналысады.   
Ол 2009 жылы ЮНИСЕФ  қорының ең жас мүшесі болып табылды. 

Базарбаева Меруерт,
№22 мектеп,
7 «а» сынып

виктория джастис туралы білесің бе? 
Виктория Джастис – америкалық әнші, әртіс, модель. 1993 

жылы 19 ақпанда Флоридада Сирена мен Зак Джастистардың 
отбасында дүниеге келген. Викторияның ирландық, фрацуздық 
және ағылшындық тектері болған. Викторияның Мэдисон де-
ген сіңлісі бар. Апалы-сіңілі Виктория мен Мэдисон өте тату, 
мейірімді жақын достар. Виктория алғаш рет «Девочки Гил-
мор», «Всё тип-топ, или жизнь Зака и Коди», «Любовь вдов-
ца» атты  фильмдерде  10 жасынан бастап ойнаған болатын. 
Викторияның атағын шығарған фильмдер «Виктория- побе-
дительница»,  АйКарли», «Зоуи 101» және тағы басқалары. 
Ол түскен фильмдерді көбінесе «Nickelodeon» каналынан 
көрсетеді. 2005 жылы Виктория кинотыңдаудан өтіп Лос Ан-
желеске көшіп келді. Виктория менің ең сүйікті әртісім. 

Балалар, ал сендердің сүйікті әртістерін, жұлдыздарын 
бар ма? Бар болса, газетіміздің келесі сандарына электрондық 
поштамызға хат жазып жіберіңіздер! 

Камила Мубарак,
№ 22 мектеп,
7 «а» сынып

* А вы уже выбрали 
платье на выпускной? 
У меня будет синее  со 
шлейфом. Не могу до-
ждаться, когда уже 
смогу его надеть. 
Твикс

СТиЛь 

и АрфАгрАфиЯ 

АВТОрАф 

СОхрАНЯецА

Кажется совсем уже весна на 
улице. С каждым днем все теплее и 
солнечнее. Только вот на днях услы-
шала в маршрутке, что ожидается по-
холодание. Эх, лишь бы пронесло!!!! 
Маргоша

Буквально вчера прошел 
светлый праздник  Пасха! Я  
отметила Пасху в кругу семьи, 
поедая пасхальные куличики. 
В детстве я перед сном  кла-

ла около кровати 
шапку, а на утро 
пасхальный зай-
чик приносил мне 
подарки.

* госы, госы …Только о 
них и говорят. Эх лето, ког-
даже ты придеш? Брудер 


