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Құрметті оқырмандар!
Сіздерді Жаңа 2022 жылыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! Сіздерді Жаңа 2022 жылыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! 

Баршамыз Жаңа жылмен бірге ізгі жаңалықтардың келуін күтеміз. Келер Баршамыз Жаңа жылмен бірге ізгі жаңалықтардың келуін күтеміз. Келер 
жаңа жыл барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол жаңа жыл барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол 

табыстар ала келсін. Жетістіктерге толы болсын. Сіздерге зор табыстар ала келсін. Жетістіктерге толы болсын. Сіздерге зор 
денсаулық, қуаныш пен шаттыққа толы ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға денсаулық, қуаныш пен шаттыққа толы ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға 

бақ-береке, ашық аспан, шуақты күндер тілейміз!бақ-береке, ашық аспан, шуақты күндер тілейміз!



№№23-24
(354-355)
от 30 декабря
2021 года

С
 М

И
РУ

 П
О

 С
ТР

О
Ч

КЕ
 

2стр.

В этом году наша страна от-
мечает знаменательную дату – 
30 - летие Независимости. День 
Независимости Казахстана – 
главный национальный празд-
ник Республики Казахстан. Эта 
дата отмечается в нашей стране 
ежегодно 16 декабря. Дата для 
проведения Дня независимости 
Казахстана была выбрана не 
случайно. 16 декабря 1991 года 
Верховный Совет Казахстана 
принял закон о Независимости 
и государственном суверените-
те Республики.

   В преддверии Дня Неза-
висимости и Дня Первого Пре-
зидента, в рамках  республи-
канской программы «Рухани 
Жаңғыру» областного проекта 

«Менің туым» в нашей школе про-
водится акция «Отан туым». Уча-
щиеся 1-5-х классов совместно с 
классными руководителями и ли-
деры «Жас Ұлан» школы изготав-
ливают флаги в технике рисование, 
размещают их на окнах школы, как 
символ приближающихся государ-
ственных праздников.  Учащиеся 
1-11-х классов изготовили сувенир-
ные флажки для использования их 
на торжественных мероприятиях. 

    Всех жителей нашего государ-
ства поздравляем с праздниками! 
Желаем мира и процветания!

Молодая В.К., старшая 
вожатая

Береговая СОШ района 
Тереңкөл

Государственные 
праздники

Веселые приключения
Ценность каждого человека 

– здоровье. Вырастить ребёнка 
сильным, крепким, здоровым – 
это желание родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих перед 
дошкольной организацией. Имен-
но поэтому в нашем мини-центре 
«Солнышко» при КГУ «Михайлов-
ская СОШ» в группе «Қарлығаш» 
проходит каждый год спортивное 
мероприятие. Вот и в этом году 
провели мероприятие «Весёлые 
приключения».

Участников ждало много при-
ключений! В гости пришел Пе-

трушка и провел с нами игры 
«Солнышко и дождик», «Кошка и 
птички». Затем раздался стук в 
дверь, и к нам пришла Зайчиха 
с бедой, у нее убежал зайчишка-
шалунишка в лес, и чтобы нам 

его найти нужно пройти болото, 
затем собрать на полянке грибы. 
Выполнив все задания, мы с ре-
бятами громко звали зайчишку, 
нашли его спящим под деревом. 
Все старались изо всех сил. Ребя-
та показали ловкость, быстроту и 
сообразительность. И вернулись 
мы в садик под песню «Бибика».

Все почувствовали атмосферу 
праздника, сердечности и добро-
желательности, взаимного ува-
жения и понимания. Будем также 
продолжать укреплять здоровье 
наших детей. 

Долгаева Л.А.
воспитатель мини-центра 

«Солнышко»
при КГУ «Михайловская СОШ»

Железинский район

В лесу родилась 
Елочка, и пусть она 

растет….
В средней общеобразова-

тельной школе им. М. Алимба-
ева особое внимание уделяют 
экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. Про-
блемы экологии и сохранении 
жизни нашей планеты обсужда-
ются всем миром. Наши ученики 
также встали в ряды активных 
борцов за сохранность всего 
живого на земле. В школе была 
организована предновогодняя 
экологическая акция.

Цель акции – привлечение 
внимания населения и, в первую 
очередь, маленьких граждан, 
к проблеме вырубки елок в ка-
нун Нового года через добрые 
экологические дела, создание 
радостного настроения от со-
вместной деятельности детей и 
родителей в преддверии празд-
ника, развитие фантазии, вооб-
ражения, творческого подхода 
при выполнении задания.

В акции принимали участие 
педагоги, ученики и родители. 
В ходе акции в школе  разда-
вали листовки «Сохраним жи-
вую природу», провели беседу 
«Сохраним елочку – красавицу 
наших лесов», ситуативный раз-
говор «Что будет, если каждый 
срубит одну елочку в лесу?», 

читали книги и стихотворения, со-
держащие призывы беречь ели в 
лесу. Самым важным мероприяти-
ем стало привлечение всех детей 
и их семей к изготовлению ёлочки 
своими руками. Работы получились 
необычные из самых обычных ма-
териалов. В школе организовали 
выставку Новогодних красавиц, а 
дети читали стихи и пели песни. 

Итогом акции стал новогодний 
праздник, который прошел в каж-
дом классе. В школе царила празд-
ничная новогодняя атмосфера, и 
главное – каждый понимал свою 
значимость и личный вклад в со-
хранение живой природы, береж-
ное отношение к зеленым насаж-
дениям.

Камиева С М, Колесник Н В,  
Коротаева О А.

учителя начальных классов
 СОШ им. М. Алимбаева 

г. Павлодар 

Синичкин день
Зима опасна для птиц 

не только холодами, от-
сутствие еды – ключевая 
причина гибели птиц. Пти-
цам трудно прокормиться, 
ведь аппетит у них огром-
ный, а корма, особенно в 
зимнюю пору, не хватает. 
Поэтому многие птицы, 
найдя еду, сразу сооб-
щают об этом остальным 
– криком подзывают их. 
Помогая друг другу, птицы 
доживают до весны. 

В этом случае – чело-
век имеет возможность 
помочь пернатым пере-
жить зиму. Строительство 
кормушек – это не только 
полезное дело, но и спо-
соб научить детей состра-
данию и заботе о ближ-
нем, если объяснить им, 
с какой целью вы строите 
кормушку, и активно привлекать 
их к помощи в этой работе. 

Несколько дней ребята вместе 
с родителями мастерили кормуш-
ки для зимующих птиц. Кормушки 
получились оригинальными. Их 
сделали из картонных коробок. У 
каждого на свой вкус! У Ярослава 
кормушка в виде совы, присвоена 
номинация «Самая оригиналь-
ная», Артем сделал кормушку в 
виде девочки с длинными волоса-
ми, присвоена номинация «Кре-
ативная кормушка», у Томирис 
кормушка выполнена в виде Но-

вогоднего кафе, ей была присво-
ена номинация «Эко - кормушка».

Кормушки разместили на тер-
ритории мини-центра, повеси-
ли на деревья, как раз напротив 
окон, чтобы знать, какие птицы 
прилетают и какой корм едят.

Подкармливать птиц в холод-
ное время года необходимо, что-
бы они не погибли от голода.

Долгаева Л.А., воспитатель 
мини-центра 

«Солнышко» при КГУ 
«Михайловская СОШ»

Железинский район

Защита Start-up проектов 
В рамках областного проекта 

«Bala business» в районе Аққулы 
прошел отборочный этап за-
щиты Start-up проектов. Участ-
ники конкурса показали  свои 
бизнес-проекты в сфере услуг, 
производства, торговли, обще-
ственного питания, развлечений 
и бизнеса и т.п. А также пред-
ставили финансовые и бизнес 
- планы. Каждая работа учащих-
ся рассматривалась согласно 
требованиям положения: соот-

ветствие возрасту, полнота откры-
тия бизнес-проекта, пригодность 
проекта к современным экономи-
ческим и экологическим потребно-
стям, структура и последователь-
ность, учет рисков и экономической 
эффективности и актуальности. 

 Учащаяся Потанинской 
школы Валиева Дильназ предста-
вила проект «Мыло ручной рабо-
ты», Хахлова Мария, учащаяся 
Ямышевской школы представила 
бизнес проект по изготовлению 

банбаньерок, метрик и других 
праздничных оформлений к лю-
бому празднику. Если учащиеся 
Казынской школы презентова-
ли серию героев мультфильмов 
вязанием крючков, то учащая-
ся Жанатанской школы Ақниет 
Тілеубекова презентовала не-
сколько видов дидактических игр 
для развития мышления детей 
дошкольного возраста из фетра. 
По итогам отборочного конкурса 1 
место заняла учащаяся Потанин-

ской школы – Валиева Дильназ. 
2 место – учащаяся Ямышевской 
СШ – Хахлова Мария и учащие-
ся Казынской школы Нургалиев 
Шынгыс и Жачина Анель, 3 место 
– учащаяся Жанатанской школы 
Тілеубекова Ақниет и учащиеся 
Лебяжинской школы Ванаева Ру-
сана и Валиева Алина.

Асем Оспанова, 
методист отдела 

образования района Аққулы
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3стр. «Бала құқығы – адам  құқығы» 
республикалық айлығы

Қазақстан Республикасының 
ұлттық саясатының негізгі 
бағыттарының бірі – балалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау. Қоғам өмірінің сапасын 
арттыруға, әрине, бірінші кезекте 
– балалардың өмір сүру сапасын 
жақсартуға бағытталған Мемле-
кет басшысының «Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан» атты Қазақстан 
халқына жолдауы осының дәлелі 
болатыны айтпаса да түсінікті. 
Осы кезекте республикамыз бой-
ынша дәстүрлі шаралар жыл-
да өткізіліп отырады. Солардың 
бірі оқушылардың құқықтық 
мәдениетін қалыптастыру, бала 
құқықтарына байланысты БҰҰ 
Конвенциясының негізгі ережелері 
туралы білім деңгейлерін артты-
ру, өз құқығын білу және өмірде 
қолдануға баулу мақсатымен 20 
қазан мен 20 қараша аралығында 

«Бала құқығы- адам құқығы» 
атты айлығы. Айлық бары-
сында балалық шақтың өзекті 
мәселелерін барынша қамту үшін 
іс-шаралар бірнеше бағыттарды 
қамтуда. Шарада «Бақытты ана-
бақытты бала-бақытты отбасы-
бақытты ел», «Тәуелсіз елдің 
ұрпағы», «Балалық шақты бірге 
қорғайық», «Балалар мүддесі 
үшін», «Құқық сабақтары- 
өмір сабақтары» тақырыптар 
жоспарға алынып, мектебімізде 
алғашқысы болып «Мен бақытты 
баламын» бейнероликтер кон-
курсы ұйымдастырылды. Бұл 
конкурста мектепалды даярлық 
топ бүлдіршіні Темірхан К. 2-сы-
нып оқушылары Арыстанбе-
ков Д., Қайырбек Е.мен Есенәлі 
Б. балалық шақтың көңілді 
де, бақытты кезеңдерінен 
түсірілген естелік видеоларын 

әсем әуендермен сүйемелдеп 
жеткізе білді. Ата-аналар мен 
оқушыларға заң білімі саласы-
на мағлұмат бере отырып, бала 
құқықтарын жете білуге ықпал етіп, 
құқықтық білімдерін толықтыру 
мақсатында «Құқық сабақтары 
- өмір сабақтары» бағытымен 
3-қараша күні, мектептің 
«zhelezin_3_mektep» инстаграм 
әлеуметтік парақшасында Желе-
зин аудандық полиция бөлімінің 
кәмелетке толмағандар ісі 
жөніндегі  инспекторы, полиция 
лейтенанты Н.Т.Турдыбековамен  
тікелей эфирде «Құқық туралы 
не білесің?» атты  ақпараттық 
дәріс өтті. Дәрісте Балалар 
құқықтары туралы конвенция-
да көрсетілген баптармен та-
ныстырылып, конвенцияда 
адам құқығын құрметтеуге, ба-
ланы ата – анасынан, олардың 

мәдениетіне, тіліне, өзі тұратын 
елдің ұлттық байлығына, 
қоршаған ортаға, табиғатқа 
құрметпен қарауға тәрбиелеу 
жөнінде айтылғаны туралы 
түсіндірілді. Отанымыздың ертеңі 
де, өркені де – бүгінгі ұрпақ , сол 
ұрпақтың құқықтың сауаттылығы 
мен тәлімі мен тәрбиелі болуы 
алдыңғы толқынның парызы де-
сек еш қателеспейміз. Мемле-
кет бас¬шысы өзінің «Ұлы дала 
ұла¬¬¬¬ғат-тары» атты кітабында 
ұр¬¬пақ¬¬қа қызмет көрсету сөз 
емес, істе басым тұру керектігін 
тар¬қата келіп: «Жастар біздің 
бола¬шағымыз» дегенді жиі ай-
тып жүреміз. Алайда айту бар да, 
оның мағынасына терең бойлау 
тағы бар, осының негізінде мұндай 
мағыналы шара қараша айының 
соңына дейін  өз жалғасын таба-
ды.

Діни сауаттылықты арттыру бүгінгі күннің 
басты талабы

Мектеп оқушыларының діни 
наным- сенімдерді ажырата 
білуге, жат діни ағымдардан аулақ 
жүруге үйрету. Ислам діні тура-
лы түсініктерін кеңейту, өзіндік 
көзқарастарын қалыптастыру, 
ұлтжандылыққа, адамгершілікке, 
тіл мен дінін, салт-дәстүрін 
құрметтеуге, ұйымшылдыққа 
тәрбиелеу мақсатында 
мектебімізде діни экстремизм 
мен терроризм көріністерінің ал-
дын алу ақпараттық-түсіндіру  
жұмыстары бойынша жоспарлы 
іс-шаралар жылма-жыл жүзеге 
асырылып отырады. 

   Еліміздің ертеңі, 
мемлекетіміздің жарқын 
болашағы білімді де білікті, алғыр 
әрі жалынды жастар қолында 
екені анық. Қай заманда да 
қоғамның негізгі қозғаушы күші 
– кейінгі ұрпақ. Бүгінде Тәуелсіз 
еліміздің іргесін нығайту жолын-
да жас ұрпақты заман көшіне сай 

қалыптастыру, рухани және ада-
ми қасиеттерді орнықтыру басты 
мәселелердің бірі болып отыр. 
Сондықтан келешек ұрпақтың 
діни сауатты болғаны қоғамның 
тұтастығы мен тұрақты дамуының 
кепілі болып табылады. Діни 
сауаттылықтың негізі мектеп-
тен қалануы тиіс. Сондықтан 
барлық мектептерде 9-сынып 
оқушылары үшін «Жаһандық 
құзыреттіліктер» курсы негізінде 
«Зайырлылық және дінтану 
негіздері» курсы оқушылардың 
оқу құқықтық және діни 
сауаттылықты  қалыптастыруға, 
білім алушыларға этномәдени 
және дінаралық келісім негізінде 
азаматтық жауапкершілік сезімін 
тәрбиелеу бағытында жүргізіледі. 
Мектебімізде сабақтан тыс 
қосымша «Діни экстремизм және 
терроризм дегеніміз не?» интел-
лектуалды сайыс, оқушыларға 
діннің адам өміріне тигізер 

ролімен таныстыра отырып, 
имандылыққа, адамгершілікке 
баулу. Жас өрендерді өмір 
қауіпсіздігі, жанашырлыққа, 
бейбіт рухтағы адами қасиеттерге 
тәрбиелеу мақсатында «Дәстүр 
және дін» тақырыбында өнеге 
сағаты өтті.Сабақ барысында 
«Ой қозғау стратегиясымен» ,  
«Қатерлі жихадизм» бейнефильмі 
көрсетіліп, фильмнен көргендерін 
өздерінің дінтану сабағындағы 
білімдерімен ұштастыра білді. 
Шараны ауылымыздың құрметті 
азаматы М.Х.Багжиков пен ата-
ана Т.И.Кусаинов  және дінтану 
пәнінің мұғалімі Ж.Б.Сагандыкова 
өткізді. Жоғары сынып оқушылары 
үшін «Адасқандар» спек-
такль қойылымын бейнеролик 
көрсетіліп, туындыда Алланың 
ақиқатын түсінбей, жастықпен 
өрескел қателікке бой беріп жүрген 
жастар ісінің қандай қатерге әкеліп 
соғатынын ашып көрсеткенін 

көрген оқушылар ойларындағы 
түсініксіз сұрақтарды қойып, бір-
бірімен пікірлесіп, ой бөлісті. 

Мағынасы мен мазмұны терең, 
тәрбиелік мәні зор осындай шара-
ларды өткізу арқылы біз ұлттың 
рухани құндылықтарын бойына 
сіңірген ұрпақты ел болашағына 
дайындай аламыз деген ойда-
мын.

Болашақты болжаған кемел еңбек
Еліміздің ардақты азаматы, 

халық қалаулысы, кеудесіндегі 
жұдырықтай жүрегі халқым, 
қазағым деп соққан,  өзі туып 
өскен ауылына ұйытқысы бо-
лып жүрген, Железин ауданының 
тумасы, кешегі осы ауылдың  
түлегі, бүгінгі білікті маман, яғни 
өмірін еңбекпен өрнектеп, биік 
жетістіктерге жеткен біртуар аза-
матымыз туған елге ат басын 
бұрған шақта,  «Балам дейтін ел 
болмаса, елім дейтін бала қайдан 
шығады» демекші,  ұлттық білім 
ордасы, Айтуған Абылаұлындай   
асыл азаматымызға құрмет 
көрсетуді өзімізге парыз деп 
санап, арнайы дөңгелек үстел 
өткізуді жөн деп санадық. 

Жас ұрпаққа Елбасының сан 
қырлы талант иесі, құдіретті 

тұлға екенін таныту, елімізге еңсе 
тіктетіп, мемлекетімізді мығымдап 
берген, халқымызды әлемге та-
нытып, Болашағын болжап ке-
мел еңбегіне сенген еліміз бен 
Елбасынан үлгі алуға тәрбиелеу 
және аудан әкімі А.А.Шайхимов 
ағаларының  еңбек жолымен 
сұхбаттаса отырып, түлектерге   
мамандық таңдауда, бағыт бағдар 
беру мақсатында «Болашақты 
болжаған кемел еңбек» 
тақырыбында дөңгелек үстел өтті. 

Шараның алғашқы «Кемел 
еңбек» айдарында Айтуған 
Абылайұлы үлгі етерлік, 
өміріндегі еселі еңбегінің сара 
жолын , әр жылдармен келген 
еңбектің нәтижесі мен жетістігін 
оқушыларға әңгімелеп берді. 
Оқушылардың еңбекке сана-
лы көзқарасын қалыптастыру 
жолында, өз мүмкіндіктеріне, 
қабілеттеріне сәйкес және еңбек 
нарығының талаптарын ескере 
отырып, қызмет саласын таңдау 
еркін жағдайында кәсіптік өзін-өзі 
анықтау керектігі туралы кеңестер 
берді. Әр сөзінде қандай да бір 
жетістікке жету үшін, көп еңбек 
пен талпыныс, бір орнында тоқтап 
қалмай, жаңашылдыққа әрдайым 
ұмтылыс үстінде болып, іздену 
керектігін тілге тиек етті.

Шарамыздың келесі «NN» 
бірегей кітаптар сөйлейді» ай-
дарымен мектеп оқушылары 
Елбасының туындыларынан 
«Бейбітшілік кіндігі», Қзақстан 
жолы», «Ғасырлар тоғысында» 
кітаптарынан оқып, түсінгендерін 
ортаға салып, сұрақтар қойып, 
аудан әкімімен сұхбат жүргізді. 
Оқушыларды қызықтырған 
сұрақтарға аз ғана уақытта таза 
жүрекпен, шынайы көңілмен 
және  өмірдегі өз тәжірибесімен 
байланыстыра жауап берген ел 
ағасының оқушыларға берген 
тәлімі мен тәрбиесі мол.

Шара соңында «Мамандық 

шыңы» баспалдақтар айдары-
мен 11-сынып оқушыларына 
бағыт-бағдар беріп, әдемі түйінді 
түсініктермен саралай отырып, 
қорытынды тапсырманы бірге 
орындап, Е.Хасанғалиевтің жан 
тебірентер «Атамекен» әнімен, 
Тәуелсіз Қазақстан жасасын! 
Еліміз, Елбасымыз аман бол-
сын! деген тілекпен шарамыз өз 
мәресіне де жетті.

Бетті әзірлеген: 
Железин ауданы, М.Дулатұлы 

атындағы ЖББОМ
БТІЖ орынбасары 

С.Сеилханова
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4стр. Баянтау газетінің  90 
жылдығына орай

Қараша айында Сұлтанмахмұт 
Торайғыров атындағы мәдени 
сауықтыру орталығында Баян-
тау газетінің  90 жылдығына орай 
«Жинақтаған шежірелі жылдар-
ды...» атты концерттік іс-шара 
ұйымдастырылды. Бұл шараның 
басты мақсаты жас ұрпақты га-
зет өмірімен, қызметкерлердің 
атқарған жұмыстарымен таны-
стыру, көркем сөз шеберлерінің 

өмірін үлгі ету. Аталған іс-шара 
Баянтау газетінің бас редакторы 
Еламан Қабділәшімнің бастауы-
мен  ұйымдастырылған. Баяна-
уыл ауданының мектептерінен 
келген жас тілшілер  «Баян-
тау» газетінің редакциясының 
қызметкерлерінен газеттің тари-
хы, өздерінің еңбек жолы жайлы 
мәлімет алды. Газеттің 90 жылдық 
мерейтойына орай баспасөз са-

ласында газеттің дамуына зор 
үлес қосқан   газет ұжымы мен 
ардагерлеріне және бұрынғы 
қызметкерлеріне облыстық, 
аудандық деңгейдегі марапаттар 
табысталды. «Баянтау» редак-
ция ұжымын мерейтойларымен 
құттықтап, шығармашылық табыс 
тілейміз! 

Сұлужон ауылы
Турсынбекова Айым

Жас тілші

Келешегім- ядролық қарусыз
 Бүкіл әлем халқына  қасірет 

әкеліп, ананы баладан айыра-
тын соғыс пен  жойқын ядролық 
қару,зілзала  деп білемін. Осының  
зардабынан қаншама бала 
аңырап, көз жасы көл болып, 
аяғымен қара жерді,тау мен та-
сты  баса алмай, жанарымен жа-

сыл әлемді  көре алмай,ол тұрмақ  
өзіңе өмір сыйлаған анасының 
ғазиз дидарын көре алмағандар 
қаншама дерсіз.... Осыны 
ойласам,бала жүрегім дірілдеп 
кетеді. Ядролық қару 1945 жылғы 
Хиросима  мен  Нагасакиде де 
болған. Осы жойқын алапат ту-

ралы қазақтың халық жазушысы  
Ғабит Мүсіреповтың 1967 жылы 
жарыққа шыққан  «Жапон  балла-
дасы» шығармасының орны ерек-
ше деп ойлаймын. XX ғасырдың 
ең сұмдық, ең жауыз қасіреті 
— атом апатын әшкерелейді 
.Шығармада адамзат тарихын-
да тұңғыш қолданылған атом 
бомбасының  адам мен табиғатқа 
тигізген зардабы жайлы жазылған. 
«Арқаның әңгімесі», «Көздің 
әңгімесі», «Тастың әңгімесі» тура 
жанды сурет,қасіретті көз алды-
на көлбеңдетіп әкелген шындық 
емес пе? Ал осы жағдай  72 жыл 
бұрын,яғни 1949 жылы 29 ма-
усымда Семей  полигонында  
алғаш рет ядролық  қаруды  сы-
нау кезінде де болған  . Семей  
полигонында 500-ге жуық ,яғни 
467 рет ядролық  сынақ  өткізілді.    
Қазақ жері,қазақ халқы  қырық  
жыл  бойы көз алдында  адам  
өмірін жалмап  жатқан  аждаһаны  
көре  тұра үнсіз  қасірет  шегумен  
келгенін тарихтан оқыдым. Кезінде 
ел  осындай  ауыр  қасіретке  
шыдамай 1989 жылы Олжас  
Сүлейменов  бастаған «Невада 

-Семей» азаматтық  қозғалысы  
құрылғанын біреу білер,біреу 
білмес.. Мұндағы  мақсат:ядролық  
сынақты  тоқтату  болды. Ел  
қолдарына  жазулар  алып, сынақ  
жасауға  қарсы  екендіктерін  
білдіріп,жан айқайларын  жеткізді. 
Семей полигонында өткізілген 
соңғы ядролық жарылыс 1989 
жылдың 19 қазанында болды. Ал 
1991 жылдың 29 тамызында Се-
мей полигоны Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жарлығымен 
жабылды. Еліміз егемендігін 
алғаннан кейін полигонды жау-
ып, өз еркімен ядролық қарудан 
бас тартқан алғашқы мемлекет 
ретінде тарихта қалдық. Елба-
сы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы 
саясаты мен көрегенділігінің 
арқасында біз, қазақ елі – 
егеменді елміз, «ядролық қаруға» 
тыйым салған елміз, бейбітшілік 
пен тыныштықта еркін өмір сүріп 
жатқан елміз. Мен секілді  жас 
ұрпақ  бейбіт елде өмір сүріп 
жатқанының өзі бақыт емес пе?

№ 33 жалпы орты білім беру 
мектебі 9 а сынып оқушысы 

Сайлаубай Бибінұр

Менің 
Қазақстаным!

Қазақстан-менің байтақ 
мекенім.

Елім менің, береке-бірлік 
мекені!

Қазақстан- ол рухани жаңғыру,
Қазақстан- елім,жерім,өркенім!
Қазқстан-  киелі атам екенім!

Тәуелсіздік туын көкке 
көтерген.

Ұлы дала тарихында тербел-
ген,

Қазақстан бар ма? Сендей 
мекенім!

Қазақстан сен дегенде жүрегім,
Лүпілі де,аса соққан бір сезім.

Сен тарихсың,Сен әдебиет,Сен 
жырсың,

Жүрегінде мен сияқты сәбидің!

5 «ә» сынып оқушысы
 Нұрмахина Әлия,

№ 14 ЖОМ 

Біз білімді баламыз
Біз мектепке барамыз,
Кітаптан білім аламыз
Жақсы оқып сабақты,
Үлгілі бала боламыз.

Көңілді жарқын баламыз,
Тәртіпті, әдепті боламыз
Әнде айтып, би билеп,

Өнерлі болып шығамыз!   
Умирзаков Арман

Ақсу қаласының №1 қазақ 
орта мектебінің 4 «г» сынып 

оқушысы

Тәуелсіздікке 
тарту

Ұрпағына сый берген,
Тәуелсіздік берекем!
Бірлігімді нығайтқан,
Елім менің –Егемен!

Рухты, жігерлі, айбаттым!
Еңсесі биік қайраттым!
Таң шуақты елім менің,
Арта берсін абыройың !

Еріков Шыңғысхан,
Ақсу қаласындағы №1 орта 

мектебінің 
4 «А» сынып оқушысы

Тәуелсіздік

Тәуелсіздік таңы атты 
арайлап,

Он алтыншы желтоқсанға 
қарайлап

Тәуелсіздік алған еліме,
Пайдам тисін менің де,

Тәуелсіздік қазақ үшін ғажап 
құт,

Ғажап құтқа жүрмейді енді 
мазақ түк

Қосылған еді сол бір күні 
қазағымның бастары,
Қазағымның керемет қой 

дастаны !
Сетерғазыұлы  Ақтілек

4 «А» сынып оқушысы,
№1 қазақ орта мектебінің 

оқушысы

Менің қалам
 Мен Ақсу қаласында тұрамын. 

Бұл менің сүйікті туып – өскен 
қалам. Бұл қалада менің доста-
рым көп.Қалада түрлі мәдени 
орындары бар. Ақсу қаласының 
ескерткіштері де барып көруге 
тұрарлықкөрнекті орындардың 
біріне жатады. Ескерткіш жа-
нында көптеген үлкен шара-
лар өткізіліп тұрады. Мереке 
күндері адамдар көптеп жина-
лады. Сонымен бірге қаламызда 
саябақтар да бар. Балалар 
саябақта велосипедтер мен 

скетбордтар теуіп ойнайды. Біздің 
қаланың көшелері кең,үлкен. 
Үлкен көшелерде субұрқақтар 
орналасқан. Қаламызда көптеген 
ұлттар мен ұлыстар тату –тәтті 
өмір сүруде. Қаламнан алысқа 
кетсем, сағынып келемін. Мен өз 
туған қаламды жақсы көремін. 

Әмина Алпысбай
Ақсу қаласындағы 

№ 1 мектептің 4 «А» сынып
оқушысы

Менің Отаным
  Менің Отаным-Қазақстан. 

Қазақстанда 19 миллионнан астам 
халық бар.Қазақстан Тәуелсіз 
мемлекет болғанына 30 жыл 
болды. Еліміз дамыған елдердің 
қатарына кірді. Қазақстанның 
елордасы-Нұрсұлтан қаласы. 
Нұрсұлтан қаласы жас, әсем қала, 
күн сайын  гүлденіп өсіп жатыр. 
Елордамызда әсем ғимараттар, 
«Бәйтерек», «Хан шатыры», 
«Думан»ойын-сауық орталығы 
бар. Мен Нұрсұлтан қаласын тек 
теледидардан ғана көрдім және 

газет-журналдардан ғана оқыдым.  
Мен өскенде міндетті түрде аста-
намызды көремін. Евразия ұлттық 
университетінде оқитын боламын. 
Еліміздің болашағына менде өз 
үлесімді қосқым келеді. Мен От-
анымды шексіз сүйемін.

Ақтілек Сетерғазыұлы
Ақсу қаласындағы

 №1 қазақ орта мектебінің 4 
«А» сынып оқушысы
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5стр. Интернетсіз бір күн
Жуырда елімізде 

белгілі бір жағдайға 
байланысты, интер-
нет жүйесі істемей 
қалды. Бұл күндері 
біз отбасымыз-
бен пайдалы іспен 
айланысуға бел 
будық. Мен ең ал-
дымен мектептегі 
с а б қ т а р ы м д ы 
пысықтап, таблица 
жаттадым. Әкеммен 
шашки ойнап, ініммен 
сурет салдым, дом-
быра үйірмесіндегі 
алған сабақтардың 
күйлерін қайталап, 
жаттадым. Интер-
нет жоқта өте көп 
пайдалы іспен 
айналысуға болады. 
Адам өз уақытын 
тиімді пайдаланып, 
әрі денсаулыққа да, көп пайдасы 
тиеді. Адамның миы тынығып, 
ең бастысы көздің көру қабілеті 
ұзаққа сақталады.

Мен өз Отаныма тыныштық, 

бірлік, татулық тілеймін. 
Оқушылар сабақтарына алаңсыз 
барып келіп, отбасымызбен 
бақытты болайық! 

Набиев Алимжан,
«Қаламгер» студиясы 

Аяз атаға хат
Сәлем, Аяз ата! Менің есімім 

Аиша. Аяз ата менің өте көп 
арман-тілектерім бар. Менің ата-
анам бақытты, аман болсын, ка-
рантин тез аяқталсын. Биылғы 
оқу жылында мен сабағымды 
беске оқыдым. Мен болашақта 
суретші-дизайнер болғым келеді, 
және шахматтан әлем чемпио-
ны болғанымды қалаймын. Аяз 
ата маған ғаламшар туралы кітап 
сыйлашы. Аяз ата, тез кел, сені 
барлық балалар тосып жүр! 

Аиша Кенжебай

Аяз ата, қалыңыз қалай? Менің 
есімім Нурия. Мен барлық бала-
лар секілді сыйлық сұрамаймын, 
тек қана ата-анам аман бол-
сын, елімізді жаулаған індет тез 
аяқталсын. Аиша дос құрбым аман 
болсын. Біз Аишамен мәңгі дос 
болып қаламыз. Аяз ата, барлық 
балаларға тәтті сыйлықтар әкеліп 
беріңізші!

Нурия Тукебаева
 

Құрметті Аяз ата қайырлы 
күн! Мен Павлодар қаласы 

Б.Момышұлы атындағы мектептің  
2 «д» сынып оқушысымын. Есімім 
Санжар. Мен мектепте жақсы 
оқимын. Барлық бақлауларды 
үздік бағаға жаздым. Менің 
кішкентай бауырым дүниеге келді. 
Бауырыма ойыншық  сұрағым 
келеді. Ал маған «Рoppy playtime» 
деген ойынды әкеп бере аласыз 
ба? Сізге көп рахмет! 

Санжар Даулетқали 

Құрметті аяз ата! Сіздің 
жұмысыңыз өте көп, сондықтан 
сізге тек қана денсаулық тілеймін! 
Маған сыйлыққа әдемі кардиган 
кофтасын  бере аласыз ба? Біздің 
елімізде тек жақсылық болсын! 
Сау болыңыз!

Айзере Қияш 
Ардақты Аяз ата! Менің есімім 

Нұрали. Маған басқатырғыш және 
Ғарыш туралы энциклопедия 
сыйлыққа бере аласыз ба? Менің 
оқуым жақсы. Үздік оқушымын. 
Барлық адамдарға тыныштық 
тілеймін. 

 Мырзатай Нұрали 

Ғажайып сәтте
Жаңа жыл... Бұл жылына бір 

рет қана болатынең сиқырлы 
әрі жұмбаққа толы мереке. Оны 
жер бетіндегі барлық адамдар 
сәбиден, қарт адамдарға дейін  
тағатсыздана күтеді. Жақындаған 
сайын қоршаған ортада өзгерістер 
болып, құдды күллі әлем ертегіге 
саяхат жасайтындай көрінеді. Ақ 
жамылған айнала, жасыл шырша, 
сыйлықтар, отшашулар бәрі осы 
бір атаулы күнге тән.

“Жаңа жыл-адамдарды 
жақындастырады” - деп бе-

кер айтпаған. Отбасыңмен, 
туысқандарыңмен бас қосып атап 
өткенге не жетсін! Жаңа жыл-
да біздің үйден қонақ үзілмейді. 
Кең дастарқан басында жина-
лып, әңгімелесіп, қалжыңдасып, 
бір - бірімзге сыйлықтар сыйлап, 
естелік суреттерге түсеміз. Сағат 
тілі он екіге жақындаған сәтте  
құттықтап, келе жатқан жылда 
жақсылық көп болсын деген ізгі 
ниеттерін білдіреміз.

 Тілегімді айтар бол-
сам, елімізде тыныштық, 
әрқайсымыздың отбасымызда 
береке-бірлік, сенім мен махаб-
бат болсын. Жақын адамдарымыз 
аман болсын, Жаңа жыл табыстан 
табысқа жетелейтін жыл болсын!

Куламбаева Даяна,
Павлодар қаласы,

№7 ЖОББМ

Шақат ЖОББМ 
оқушыларының жаңа 

жылға  тілегі
  Жаңа жыл - барша адамдардың 

күтетін қызыққа,қуанышқа толы 
мереке. Жаңа жыл - отбасымен 
тойлайтын мереке. Әр адам-
да денсаулығы мықты болсын, 
еліміз тыныш болсын, келген жыл 
шаттыққа,махаббатқа,бақыттқа 
толы жыл болсын! Әр адамның 
тілектері орындалсын деп 
тілеймін

Бидаева Бақытнұр

  Мен келе жатқан жаңа жыл-
да бүкіл адамдарға бақыт, шаттық 
тілеймін. Елімізге тәуелсіздігіміз 
берік болсын, жеріміз  күннен 
күнге көркейе берсін!

Иманбаева Азалина

 Мен 2022 жылдан мол бақыт 
пен мол береке күтемін. Жаман 
аурулардың беті қайтіп, жаңа 
қадамдарға аяқ басамыз деп 
үмітененмін. Еліміз үлкен- үлкен 
белестерді бағындырып талай 
асулардан асатынына сенімдімін.

Әлімғазы Ералы

  Жаңа жыл – әлемдегі қуанышқа 
толы ең ғажайып мерекелердің 
бірі. Жаңа жыл сиқырлы, әрі 
қайталанбас таңғажайып мереке. 
Бәріміз келе жатқан жаңа жыл-
дан жарқын ертегі, жаңа бақыт 
күтеміз. 

Рыспеков Аңсар

Аяз атамен сұхбат

«Қаламгер» студиясының жас 
тілшілері Жаңа 2022 жыл мерекесі 
алдыңда Ж.Аймауытов атындағы 
қазақ музыкалық драма театрына 
барып, Аяз атадан сұхбат алды.  
Бұл сиқырлы мерекеде Аяз ата-
дан сұхбат алу оқушыларға өте 
қызық болған еді. Аяз ата рөлін 
сомдаған театр актері Медет 

Садығазин. 
Аиша Кенжебай: - Сіз театрға 

алғаш рет қашан келдіңіз?Театрда 
ойнау балалық шақ арманыңыз 
болды ма?

Аяз ата: Мен 2005 жылдан 
бастап, театрға актер болып 
келдім. Міне биыл 16 жыл сүйікті 
мамандығым бойынша барша 
көрермендерді қуантып келемін. 

Алимжан Набиев: - Аяз ата 
рөлін қанша рет сомдадыңыз?

Аяз ата: - Сендер секілді 
балапандарға бақыт сыйлау менің 
ең жақсы көретін ісім. Аяз ата 
рөлін жылда ойнаймын. 

Айзере Қияш: - Театрдағы ең 
сүйіп ойнайтын рөліңіз?

Аяз ата: - Режиссер 
кейіпкерлерге пьесаның рөлдерін 
бөлгенде, оның түр келбетіне, 
мінезіне қарай береді. Әр рөлді 
қызығып сомдауға тырысамын. 
Маған барлық рөлдер ұнайды. 

Ғанибек Сұлтанбек: - Балалық 
шақта, Аяз атаға сендіңіз бе? Аяз 
ата болып ойнау сізге ұнай ма?

Аяз ата: - Иә, әрине бәріміз 
бала болдық. Аяз атадан 
сыйқырлы қолдан жасалған 
сыйлықты мен үнемі тосатынбын. 
Ата-анамыз тәтті сыйлықтарды 
шыршаның астына тығып, бізге 
таңертең беретін. 

Нұрали Мырзатай - Мектепте 
оқып жүргенде театр студиялары-

на бардыңыз ба? 
Аяз ата: - Мен мектеп 

қабырғасында оқып жүргенде, 
әкем мені өнерге жиі баулитын. 
Әкеміз бізді ән айту, домбырада 
ойнау сонымен қатар «Жылқышы 
биін» үйретті. 

Нурия Тукебаева: - Театрда 
ойнау балалық шақ арманыңыз 
болды ма?

Аяз ата:  - Иә, бұл менің 
балалық шағымның арманы. 
Балалық арманды  қуып, оқуға 
түсіп, қазіргі таңда киелі сахынада 
өнер көрсетемін. 

Аяулым Сұлтанбек: - Оқушы 
балаларға берер кеңесіңіз! Жаңа жылға құттықтау тілегіңіз!

Аяз ата: - Жаңа жылдарыңыз 
құтты болсын! Ақылды әдепті, 
үздік, тәрбиелі оқушы болыңдар! 
Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болсын! Жаңа жылда көп 
қуанышты кездесулер болсын! 
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6стр. Парасатты ұрпақ-ұлт болашағы
1886 жылы жазылған  Абай 

Құнанбайұлының   «Ғылым тап-
пай мақтанба» өлеңің білмейтін 
жан жоқ шығар, сірә. Бірақ оның 
астарына үңілген жанның бұл 
өмірде аяғын қия баспайтыны 
сөзсіз болу керек деп ойлаймын.

Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой
Бес асыл іс, көнсеңіз  -осы 

бір  үш-ақ тармақәр жанның  
өмірде  жол сілтер шамшырағына 
айналса,бүгінгі таңдағы жаман ке-
селдер  болмас еді. Отбасындағы 
бала үшін айна- ата-ана,мектепте-
ұстаз,өз ортасында-дос екендігі 
мәлім.Осы  үш таған,яғни, 
ата-ана,ұстаз,дос айналасы-
на жіті қарап, өзімнен үлгі алар 
жанға не ұсындым....қандай 
тәлім –тәрбие,өнеге бердім 
деп бір уақыт ойланса ғой 
деймін,шіркін-ай. Менің бала 
түсінігімде қазір нағыз қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған за-
ман.Неге десеңіз ... оны да ай-
тайын.Біріншіден,  Қаз дауы-
сты Қазыбектің қылышынан қан 
тамған қалмақ ханының алдында 
: 

«Қазақ деген мал баққан 
елміз, ешкімге соқтықпай жай 
жатқан елміз. Елімізден құт-
береке қашпасын деп, жеріміздің 
шетін жау баспасын деп найза-

сына жылқының қылын таққан 
елміз»-тайсалмай тұрып жауап 
қатқанын тарихымнан білеміз. 
Екіншіден,төрткүл әлем танитын 
Қазақстан деген елім , мөлдір 
кәусар көл-дариядай ана тілім, 
аспанмен таласып желбіреген 
көк байрағым,айбынды 
елтаңбам мен әнұраным бар. 
Ү ш і н ш і д е н , Е л б а с ы м ы з д ы ң 
көрегендігі арқасында түн ұйқымыз 
төрт бөлінбей,әрбір отбасы,соның 
ішінде мен секілді жеткіншектер 
де ел мәртебесін асқақтату жо-
лында білім нәрімен сусындап, 
ата-бабамыздың сара жолын 
жалғастырып келеміз. Осындай 
елде тұрып жатып жемқорлық 
деген сөзді есту мен айтудың өзі 
ұят деп санаймын. Ата-бабамыз 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің»,  «Алдыңғы арба қайда 
жүрсе, соңғы арба сонда жүрер» 
деген мақал-мәтелдер де осыны 
көрсетті,  жол сілтеді емес пе?...
Бүгінгі жас ертеңгі  ұстаз,дірігер, 
инженер,металлург,шахтер..... 
Сонда деймін-ау ,әркім отбасының  
дұрыс тәрбиесін алса, үлкенді 
сыйлау,ата-ананы қадірлеу, еліңді 
көздің қарашығыңдай сақтау,ар-
ұятыңды,намысыңды жоғары 
қою секілді құндылықтар бой-
ына ананың ақ сүтімен,әкенің 
қабағымен дарыса онда келешегің 

жарқын, бет-жүз ұялатын іс-әрекет 
жасамас еді деген ойға келемін.
Әрине, ең алдымен бүгінгі бала, 
ертеңгі әр саланың маманда-
ры,  мемлекеттік қызметкердің 
отбасындағы тәлім-тәрбиесі 
дұрыс болуы ләзім. Тәрбие от ба-
сынан басталады, ата-анасының 
шаруаны пара беру арқылы 
шешетінін, не пара алу арқылы 
өздерінің материалдық жағдайын 
жақсартып отырғанын көріп 
өскен бала, бұл жағдайды орын-
ды, яғни солай болуы керек екен 
деп түсінеді. Менің әкем құқық 
қорғау қызметкері болса,ал анам 
ұстаз. Үйде  үлкенді –кішілі 3 ба-
ламыз. Ата-анам үнемі адалдық, 
парасаттылық, қайырымдылық 
туралы  айтып,санамызға  ел 
тарихы,ауыз әдебиеті,өнегелі 
жандардың  өмір-тарихынан мы-
салдар келтіре отырып ,майын та-
мызып әңгімелеп береді.  Біреудің 
ала жібін аттама,  көлденең 
жатқан көк жіпті де алма, дүние –
байлық сусыған құммен тең,бүгін 
бар да ертең жоқ.... деген секілді  
насихаттарын үнемі естіп,жадыма  
тоқып отырамын... Өзімді 
мақтағаным емес,бірақ мен 
өмірде тек адалдықпен жүремін. 
Осындай ортада тәлім-тәрбие 
алып жатқан мен қалайша теріс 
жолмен жүремін,ә.....?Ата-ана 

тәрбиесін аяққа баспаймын деген 
шешімім бар. Ал енді қазірге кез-
де көп айтылып,жазылып жүрген 
сыбайлас жемқорлық деген не? 
Оның адам өміріне деген пай-
дасы мен зияны қандай? Осы 
сұрақтарға  кей кезде ойланып 
қоямын. Мен көп жағдайда үлкен 
қызметте жүрген,мемлекеттік 
қызметкерлерді адал,еңбекқор 
,өтірікке жаны қас адамдар деп 
ойлаймын. Оған себеп үйдегі ата-
анам, мені қоршаған ұстаздар 
мен туған-туыстарымның үнемі 
адал жолда жүргендері деп 
білемін. Әл-Фараби аңсаған 
қайырымды қаланы, кемел 
мемлекетті қалыптастыру үшін 
қоғамда, елде болмауы керек 
бір маңызды дүние болса, ол – 
жемқорлық.Қазақстан Республи-
касы Президенті  Қасым-Жомарт 
Тоқаевша айтсақ, «сыбайлас 
жемқорлықтың себебі мен шарт-
тарын жоймай онымен күресу, 
бұл – жел диірменмен алысу». 
Мен өз елімнің болашағын   күннің   
нұрындай жарық,ай сәулесіндей 
тұнығын  көргім келеді. Бала 
қиялы,арманы ешқашан алда-
майды.

Ленин кенті
№33 Жалпы орта білім беру 

мектебі 8 сынып оқушысы 
Әли Гүлназ

Павлодар қаласы №14 ЖОББМ 6 «Ғ»  сынып оқушысыПавлодар қаласы №14 ЖОББМ 6 «Ғ»  сынып оқушысы
Ғалымқызы Айназдың шығармаларыҒалымқызы Айназдың шығармалары

Тәуелсіздік 
тұғырым
Алтын ғасыр, егеменді еліміз,

Өркендейді, гүлденеді, жеріміз. 
Өнер, білім, спортта алда 

болып,
Жарқын ғасыр болашаққа 

сенеміз.

Қазақстан, ата жұртым, 
мекенім.

Сені сүйіп, саған қызмет 
етемін.

Көркейтіп қаламызды, дала-
мызды. 

Өз елімде арманыма жетемін. 

Сарыарқада сәулетті бас 
қаламыз,

Ұлы Жібек жолында Астана-
мыз.

Азия елдерінің бас қосатын,
Өркениет ордасы жас 

қаламыз!

Жасай берсін тәуелсіздік 
мәңгілік,

Көкжиектен жайма шуақ таң 
күліп,

Таусылмасын мерекеміз, 
әніміз.

Бабалардың рухыменен 
жаңғырып.

Жер 
жәннаты

Көкшетау Бурабай көл саясын-
да,

Құмартпай көркіңе әсем 
қоясың ба?!

Жұпар иісі аңқыған жасыл 
орман,

Құштарлана жұтсаңда тоясың 
ба?

Қос өркеш, мақпал белдер, 
биші қайың,

Бөленген алуан түрге сырлы 
сайың,

Сексен көл, үш бәйтерек жы-
рын төккен,

Жүзіңе нұр құяды, жүрген 
сайын.

Оқжетпес  - көк жиекте биік 
мұнар.

Сәулесі - Айнакөлге таққан 
тұмар.

Қаланған қырлы тастан шың 
басына, 

Шыныққан ержүректерзорға 
шығар.

Қиқулап аққу-қаздар көлді 
айналып,

Жағада  қыз-жігіттер, жүр ән 
салып,

Елімнің қасиетті жер жәннаты,
Көркіңе, сұлу Көкше, болдым 

қанық. 

Мұқағали Мақатаевқа
Асқар таудың ақиықты ақыны,
Қазағымның қайта тумас ері 

еді.
Алтын жаға, дулығамды 

жоғалттым.
Махамбет жоқ, Махамбеттің 

көзі едің.

Көп көрді ме тағдыр мынау 
күніңді.

Елге тастап кеттің  ауыр 
жүгіңді.

Құлақ қанып, арқаланып 
жүреміз.

Күй табақтан күмбірлеген 
үніңді.

Өлең сөздің патшасы өзің едің,
Ұмыттырмас мәңгі жарқын 

жүзіңді.
Уақыт желі құммен көше алар 

ма,
Жүректерде сайрап жатқан 

ізіңді.

Құтты болсын 90 жылдық 
мерекеңіз,

Арта берсін ынтымақ, 
берекеміз.

Байлығымыз тіліміз, 
дәстүріміз,

Жаңғырып кеңейеді керегеміз.

Айназдың салған суреттері

Менің Қазақстаным!
Менің Қазақстаным,

Ол менің ғажапстаным.
Тәуелсіз елім жасай бер,

Өзіңнің арқаң бақыт құшқаным.

Томирис –батыр, патшасы 
сақтардың,

Мен сондай атақты атты 
алдым.

Томиристей елімді сүйіп өтем,
Қазақ елі, ұлы дала ақтаным.

Тәуелсіз ел-менің 
Қазақстаным,

Елімді паш етіп, мақтанамын.
Мәңгі туың көкте желбіресін,

Елімнің туын менде көкке 
көтерем.

Қ. Бекқожин атындағы жалпы
 орта білім беру мектебі

4 «Ә» сынып оқушысы
 Құдайберген Томирис

Менің Отаным
Отыз жыл,отыз жыл міне 

азатпыз,
Енді міне құрсауданда босап-

пыз,
Ақтадық біз ата-баба үмітін,

Желбіреттім көк туымды 
ағатсыз.

Құтты болсын, Тәуелсіздік 
мерекесі,

Мықты болсын ,халқымның 
терезесі, 

Ынтымағы берік болсын 
әрқашан,

Шайқалмасын елімнің керегесі.

Жасай бер, елім 
менің,Қазақстаным!

Сен деп соғар жұмыр жүрегім,
Қастерлеп,жырлап өтемөзіңді,
Тәуелсіз боп тұра бер,менің 

дара –Отаным!
Қалижан Бекқожин атындағы

 жалпы орта білім беру 
мектебі

1 «А»сыныпоқушысы
 Ақылбек Арна
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7стр. Елордаға саяхат

Күзгі демалыс кезіндегі 
уақытта Аққулы ауданның мек-
теп оқушылары Елордаға 
экскурсияға жол тартып, 
қызықты және көңілді уақыт 
өткізді. Саяхат – аудандық білім 
бөлімінің жоспарының асыры-
луы аясында, Егеменді Еліміздің 
Тәелсіздіктің 30-жылдығына 
орай жоспарланып өтті. Сая-
хатты Павлодар қаласындағы 
«Пять звезд» туристік агентігімен 
ұйымдастырылып, бағдарлама 
ұсынылды. 

        Бір күннің ішінде 
Сарыарқа төрінде бой көтерген 
әсем қаланың барлық көрікті 

жерлерімен танысты. Оның 
ішінде Байтерек монументі, Ду-
ман ойын-сауық орталығын, ЭКС-
ПО қалашығы менТұңғыш Пре-
зидент пен ұлттық мұражайлары. 
Сонымен қатар,  Елордадағы 
бірқатар музейлерді де аралады. 
Алғашқысы – Тұңғыш Президент-
ке арналып ашылған  Назарбаев 
орталығы. Оны британдық архи-
тектор Норман Фостер салған. 
Жалпы Елордадағы алдыңғы 
қатарлы нысандардың біразын  
шетелдік архитектор тұрғызыпты. 
Мұнда  Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың жеке 
заттарын көру қызықты болды. 
Мысалы, мұражайда Нұрсұлтан 
Назарбаевтың инагурация 

кездерінде киген костюмдері 
тұр. Сонымен қатар,  
Қазақстан Республикасының 
Президентіне  шет мемле-
кет басшылары мен басқа 
ел  өкілдерінің сыйға тартқан 
тартуларының галерея-
сы орналасқан. Әсіресе 
балаларға Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 
Президентінің музейін ара-
лау қызық болды. Себебі 
мұнда олар Елбасының 
балалық және жастық шағы, 
еңбек жолымен жақыңырақ та-
ныса алды. Оқушылар естелік 
суретке түсіп, түрлі сұрақтарға 
жауап берді және кішігірім бей-
нефильмдер тамашалай алды. 
Оқушылар қаланы автобуспен 
аралап Нұр -Сұлтанның ең көрікті 
жерлерін тамашалады. Біз болсақ 
барлығының жүздерінен қуаныш 
пен таңданыс белгілерін байқай 
алдық. 15 оқушы  ата -аналар 
және  демеушілік тарапынан де-
малып қайтты.

Әсем Оспанова
Білім бөлімінің әдіскері 

Аққулы ауданы

- Мен Елордаға алғаш рет 
келіп тұрмын. Алған әсерім ке-
ремет. Қала өте әдемі. Біз түрлі 
мұражайларды және ЭКСПОНЫ 
араладық. Роботпен танысып, 
шоу тамашаладым, ғарышта 
болғандай әсер алдым.Өте 
қуаныштымын.

 Ізбасқан Қамила, Лебяжі 
мектебі

- Мен Нұр-Сұлтанда  бірінші рет 
емепспін. Маған бәрі өте қатты 
ұнады. Көптеген жағымды эмоция 
жинадым, жаңадостартаптым. 
Мағанғарыштуралы экскурсия 
қаттыұнады.

Жанибек Бекарыс, 
Лебяжі мектебі

«Қыран» ағалар клубы 
ашылды

Бүгін, Тұңғыш Президент 
күніне және Тәуелсіздігіміздің 
30- жылдығына орай Аққулы 
ауданының Шарбақты 
мектебінде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының  «Өркендеу» 
жобаны іске асыру мақсатында  
«Қыран» ағалар клубының сал-
танатты түрде ашылды. Клуб-
ты құрудың өзектілігі замана-
уи қоғамдағы ұлдардың,  құқық 
бұзушылықтың алдын алу болып 
табылады. Мақсаты: Діни экс-
тремизммен терроризмнің ал-
дын алу,  мектепте әлеуметтік 

жағдайы төмен ұлдарды анықтау,  
қылмысты болдырмау,  тәртіп 
бұзуға бейім оқушылармен жеке 
жұмыс жасау болып табылады. 
Міндеттері:  Қазақстан халқының 
тілін,  мәдениетін,  тарихын білу 
негізінде өскелең жасұрпақтың 
бойында рухани-адамгершілік 
әлеуметті қалыптастыру. 
Танымдық жұмыстарды ын-
таландыру. Жасөспірімдердің 
зияткерлік, шығармашылық және 
әлеуметтік дамуы үшін қолайлы 
жағдай жасау. Клубқа қатысатын 
12-17 жас аралығындағы 
жасөспірім ұлдар. «Қыран»  
ағалар клубының ашылу салтана-
тына ауылымыздың белсенді аза-
маттары Шапуов Қ.Қ.Жумабаев 
Е.Т. Тусупов А.Қ. Нуртаза А.Н. 
Есжанов Б.К. Толыбаев Қ.,  Ертай 
А.М. Кусаинов Е.Н. Мұхтар Е.Ж. 
қатысты. 

Айгуль Сальменова
Шарбақты мектебі,

Аққулы ауданы

Туған жер
      Туған жер дегеніміз – менің 

ойымша, бұл адам баласы туып-
өскен, ата-бабалары өмір сүрген, 
кіндік қаны тамған жер. Туған жер 
- әрбір адам баласы үшін оны 
өткенімен және болашағымен 
байланыстыратын киелі жері. Әр 
адамның бесіктен белі шыққаннан 
бастап, туған жеріне, өз Отанына 
деген махабаты, сүйіспеншілігі 
пайда болады. Мен де өз От-
анымды жақсы көремін. 

     Біздің Қазақстанымыздың 
жері кең байтақ, табиғаты сұлу, 
даласы дархан, халқы ақкөңіл, кең 
пейілді. Менің Отанымда көптеген 
ұлт өкілдері тату-тәтті, бақытты 
өмір сүруде. Осының барлығы 
қазақ жерінің жомарттығынан, 
осы өлкелерге тағдыр алып кел-
ген барлығына құшағын кең жай-
ып, пейілін кеңге салатын Қазақ 
халқының мінезінен дарыған.

      Менің кіші Отаным бұл - Пав-
лодар облысы, Ақсу қаласы. Менің 
туған жерім, туған қалам күннен 
күнге көркеюде. Қаламызда жаңа 
үйлер салынып, халық саны 

өсуде. Мен өз туған жерімді жақсы 
көремін, әрі дамуына келешекте 
өз үлесімді қосамын.

  Туған жер алтын бесігіміз, 
Қазақстанымыз одан әрі көркейіп, 
гүлдене берсін!

Ақсу қаласының
№1 қазақ орта мектебінің 

оқушысы
Серікболқызы Айсана

Ұстазым, менің 
ұстазым!

     Мен, Ақсу қаласының №1 
қазақ орта мектебінде білім алу-
дамын. Мектептің жүрегі және 
басты тұлғасы ол - мұғалім. Әрбір  
бала сауатын ашу үшін ең бірінші 
ұстазға жүгінеді. Ал ұстаздың 
міндеті ештеңеден хабары жоқ 
шәкірттен тұлға дайындау.

     Алғаш мектеп табалдырығын 
аттаған күннен бастап құшақ жая 
қарсы алған аяулы жан, екінші 
анамыз бұл – Нургуль Казбе-
ковна Карабай. Әрбір күн өткен 
сайын жанымыздан табылып, 
әр аптаның жеті күнінде бес рет 
көрісіп, алғаш қалам ұстатқан 
асыл жан. Бізге жазуға, оқуға, са-
науды үйретті.

    Ұстаздардың еңбегін ұлы 
ететін өздері емес, шәкірттері, 
яғни біз. Білім нәрімен сусын-
датып, үйретуден талмаған 
ұстаздың сан жылдар бойғы 
еңбегінің жемісі – аяулы әрі 

білімді шәкірт. Бәйгеден оза шау-
ып, мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік 
келген шәкірті  ұстаздың қуанышы.

    Ұстаз – ұлағатты есім. 
Шәкірттерін білім нәрімен су-
сындатып, тәрбие беру, жақсы 
қасиеттерді бойына дарытып, 
адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор. 
Сондықтан да ол әрдайым қасиетті 
тұлға ретінде ерекшеленеді. 

Ақсу қаласының
№1 қазақ орта мектебінің 

оқушысы
Калмаханова Аружан

Апта 
күндері
Жабақ сұрады атадан,
Сүрініп келіп даладан:
«Сіз келесіз бе ертең,
Сәрсенбі күні, бірде?»

Қария жауап берді:
«Әрине, балам!» - деді.
-Сосын тағы да келер,
Аптаның басқа күндері.

Бейсенбі, жұма, сенбі,
Соңғы күні – жексенбі.
Басында дүйсенбі бар.
Сейсенбі одан табар.

Санамақ

Шырша келді қонаққа
Жаңа жыл қарсаныңда,

Кім ақылды болады,
Сол сыйлықты алады!

Тукебаева Нурия,
«Қаламгер» студиясы

Оқушылар сарайы 
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8стр. Оқушылар сарайында Тәуелсіздік 
құрдастарымен кездесу өтті

2021 жыл Қазақстан үшін 
мерейлі жыл. 1991 жылдың 16 
желтоқсаны Еуразия құрлығының 
дәл ортасында жаңа тәуелсіз 
мемлекеттің құрылуымен 
ерекшеленеді. 

 Оқушылар сарайын-
да 2021 жылдың 3 желтоқсан 

күні өткен кездесуде Қазақстан 
Тәуелсіздігінің құрдастары 
еліміздің басты мерекесіне де-
ген көзқарастары мен жеке 
жетістіктері туралы айтты. 
Кездесудің қонақтары: «Ертіс» 
облыстық телеканалының тілшісі 
Белгібаева Самал Қалиқызы, 
«Банк Центр кредит» АҚ кредиттік 
дирекция әкімшілігінің жетекшісі 

Хакимов Бахтияр Назарович, 
Павлодар қаласы «№4 ар-
найы мектеп – интернатының 
дефектолог-мұғалімі Бодак Кри-
стина Викторовна, Тереңкөл ау-
даны, Агзам Текенов ат. ЖОМ-нің 
директоры Садыков Еркебулан 
Темірболатұлы болды.  Тәуелсіздік 
құрдастары 30 жыл ішінде өмірде 
біршама жетістіктерге жетіп 
үлгерді. Кездесуге келген қонақтар 
облыс мектеп оқушыларымен 
жетістіктерімен бөлісіп, олардың 
кәсіби өсулері туралы әңгімеледі. 
Барлық оқушылар сұрақтар 
қойып, баға жетпес ақыл-кеңестер 
мен тілектерін алды. Қонақтар 
оқушыларға кітапты көп оқуға, 
алдарына биік мақсаттар қойып, 
армандарға жетуге тілек білдірді.

- Тәуелсіздік құрдастары – 
жас қазақстандықтар елдің азат 
рухын бойына сіңіріп, өздеріне 
жүктелген жұмысты үлкен 
жауапкершілікпен атқарады, 
болашаққа нық сеніммен қарайды, 
- деді кездесуді ұйымдастырушы 
Асем Аипова.  

Белгібаева Самал Қалиқызы

Садыков Еркебулан 
Темірболатұлы

Хакимов Бахтияр Назарович

Бодак Кристина Викторовна

Тәуелсіздіктің төл құрдасымын
1991 жылдың 16 желтоқсаны 

– барша қазақстандықтардың ең 
бақытты, аңсаған арманына жет-
кен күні, тәуелсіздіктің таңы атқан 
күн. Мен де осы тәуелсіздіктің 
куәгері ретінде осы жылы 
Павлодар облысы, Екібастұз 
қаласында  дүние есігін аштым. 
Тәуелсіздіктің төл құрдасымын. 
Содан бері тәуелсіз Қазақстанмен 
бірге өсіп, бірге ер жетіп, жігер-
қайратымызды жандандырып, 

күннен-күнге гүлденіп, көркейіп 
келеміз. Мен өзімді егемен елде, 
тәуелсіздіктің таңы арайлап атқан 
бақытты Қазақстанда туғаныма  
шексіз қуанамын.  Тәуелсіздіктің 
төл құрдасы болу пешенеме 
жазылғанына мақтанамын. Міне, 
содан бері 30 жыл сырғып өте 
шықты. Азаттықтың арқасында 
біз бақытты балалық шақта өсіп, 
алаңсыз білім алып, шаттыққа 
толы студенттік өмірді көріп, қазір 
еш уайымсыз ашық аспан астын-
да берекелі де мерекелі ғұмыр 
кешудеміз. Ата-бабамыз арман 
еткен «ағаштан бал», «шөптен 
сүт» ағылып жатқан заманның 
құрдасымыз, егемендіктің биігінде 
самғаған еркіндіктің құсымыз. 
Осының бәрі – ата-бабаның 
қанымен, ақ білектің күшімен, 
ақ найзаның ұшымен келді. 
Сондықтан да біз олардың ал-
дында мәңгілік қарыздармыз. Ел-
басымыз «Болашақ – жастардың 
қолында» деп жиі айтады, бізге 

үлкен сенім артады. Сол ке-
мел келешекті жасайтындар 
– «Тәуелсіздік құрдастары». 
Жастар саясатын жүзеге асы-
руда барлық жағдай жасалу-
да. Осы жылдары мен көптеген 
жетістіктерге қол жеткіздім. Пав-
лодар облысы, Екібастұз ауданы, 
Шиқылдақ ауылында Комсомол 
ЖОББМ аяқтаған соң, жоғары 
оқу орнына түстім. Қолыма ди-
пломымды алып алғаш еңбек жо-
лымды Екібастұз қаласында «Зо-
лотая рыбка» балабақшасында 
тәрбиеші болып бастадым.  Қазіргі 
таңда Павлодар облысы, Баянау-
ыл ауданы, Сұлужон ЖОББМ-де 
бастауыш сынып мұғалімі болып 
жұмыс істеймін. Ендігі мақсат – 
бел шешпей еңбек етіп, Тәуелсіз 
Қазақстанымызды Мәңгілік 
елге айналдыру. Тәуелсіздіктің 
құрдасы атану мен үшін үлкен 
мәртебе, бақыт және мақтаныш! 
әрбір қазақ баласы өз Отанын 
шексіз сүйе білуі, ел жолында 

аянбай тер төгуі тиіс. Тәуелсіз 
Қазақстанымыз Мәңгілік жасай 
берсін, жайнай берсін!

Сұлужон ауылы
Бахыт Багисова 

Менің Қазақстаным!

Қазақстан-менің байталық 
мекенім,

Қазақстан достық,бауыр 
мекені.

Қазақстан- ол рухани жаңғыру,
Қазақстан елім,жерім,өркенім!
Қазқстан- тәуелсіздік мекенім,

Тәуелсіздік туын көке көтердім,
Ұлы дала тарихында із салған,

Қазақстан бар ма? Сендей 
мекенім!

Қазақстан сен дегенде жүрегім,
Лүпілі де,аса соққан бір сезім.

Сен тарихсың,Сен әдебиет,Сен 
жырсың,

Жүрегінде мен сияқты сәбидің!

Көкбайрағы желбіреген көгіңде
Қазақсатан сенің биік тұғырың.

Тәуелсіздік бұл ел үшін 
азаттық,

Сан ғасырлар арманы ғой 
халқымның.

Қазақстан әлем сені таныды,
Тәуелсіздік сенің биік 

мәтребең.
Тәуелсіздік менің Ұлы 

мақтаным,
Қазақстан менің құтты мекенім!

Ақынға 
арнау
(сүйікті ақынға арнау)

1. Сөзінде салмақ, рух, мән 
болатын,

Абайдан қуат алған заңғар 
ақын.

Жырымен жүректерден орын 
алған,

Алашқа әйгі болған Мағжан 
атың.

2. Өбектеп өлең атты 
жауһарыңды,

Атырдың жыр жазумен әр 
таңыңды.

Қолға алсам қуаттанам, ша-
быттанам

Алғашқы жыр жинағың 
–«Шолпаныңды».

3. Тербеткен жыр бесігін, ән 
бесігін,

Саялы Солтүстіктей тал 
бесігің.

Жыр сүйер елің барда, жерің 
барда,

Қазақта ұмтылмайды мәңгі 
есімің.

Жыр 
бейне

Өмір жолың өлеңмен жолда-
натын,

Тарихта тағылым боп қалған 
атың.

Бар Алаштың айналған 
сәулесіне

Жұлдыздай жарқыраған 
Мағжан ақын.

Шын батырсың, сарқылмас 
айбат шері,

Тұтқында ұстаса да байлап 
сені.

Елім, жерім, қазағым деп 
туладың

Ұлтымның ұмытылмас 
қайраткері.

Еш мойымай төксе дағы аспан 
мұз,

Болашақты жарық күнге ба-
стармыз.

Айбаттанған, қайраттанған 
барыстай

Біз сөнбейтін, Мағжан сенген 
жастармыз!

Нұрмахина Әлия,
5 «Ә» сынып оқушысы 
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9стр. 2022 жыл –– Барыс жылы

Барыс – қоян жылынан бұрын, 
сиыр жылынан кейін кіретін жыл. 
Қазақтың жыл санауы бойынша 
2022 жылы  барысжылы кіреді. Әр 
жылдың өзіне тәнмінезі, ерекшелігі 

бар. Қазақтажылқайыру, яғни, 
санау он екіжылдантұрады. 
Он екіжылдыата-бабамыз бір 
мүшелдеп білген. Бір мүшелдің 
жылдары он екі түрлі аң мен 
жануардың атымен аталған.

Барыс сақтардың ұғымында 
қасиетті аң болған. Қазақ 
халқының жорамалдарын-
да Барыс  жылы күрделібет 
бұрыстаралдындағы тыныштық 
жылы деп саналған.

Барыс жылы туғандардың 
табиғи белгісі – ағаш. Барыс 
жылғылар өте мықты, қажырлы, 
шынайы, жомарт болып келеді. 

Жаман қасиеті: ты-
нымсыз, өз басын ой-
лап қалған өзімшілдеу.
Барыс жылы қиындық 
пен қуанышқа, 
ауыртпалық пен 
жақсылыққа толы жыл. 
Дегенмен, бұрындары 
тарихта барыс жы-
лына қатысты елеулі 
оқиғалар болмаған. 
Сол себепті барыс жы-
лын қазақтар жайсыз 
жыл деп санамайды.

ЖҰЛДЫЗ ЖОРАМАЛТоқты (21.03 – 20.04)Тоқты (21.03 – 20.04)
Жыл басында тоқтылар 

өздерін әлсіз сезінуі мүмкін. Айн
аладағылардыңбәріқарсытұрған
дайкөрінеді, шынмәнінде, олай-
емес. Сұлулық қа рап тұрған 
адамның көзінде дейді. Елдің 
шабуылына жауап беруге іштей 
дайын жүрсеңіз, олар расымен де 
сізге тиісе бастайды. Барлығына 
жеңіл қарауды, адамдарға сенім 
артуды үйреніңіз.

Торпақ (21.04 – 21.05)Торпақ (21.04 – 21.05)
Алдағы жыл торпақтар үшін 

инвестиция айы болмақ. Бұл 
белгі иелері болашақта жақсы 
табыс алып келетін жеке ісін 
ашуы мүмкін. Алайда осы 
ай уайым      алып келуі де 
ғажапемес. «Қолымнанкелмейді» 
депкөрінуімүмкін. Алайдабұл бар 
болғаныешқандайнегізіжоқішкіқор
қыныштарғана.

Егіздер (22.05 – 21.06)Егіздер (22.05 – 21.06)
Егіздер үшін келер жыл бір 

қалыпты өтпек. Әрине, олар да 
болашақ жайлы ойлап, түрлі жо-
спар құрады. Бірақ жұлдыздар 
өз ойларыңызды жүзеге асы-
руда асықпауға кеңес береді. 
Егіздерге тек бір кеңес беруге бо-
лады. Айналаға жіті қараңыздар. 
Онда сізге көмек қолын ұсынуға 
әзір адамдар бар. Алайда сіз 
оларға емес, екі жүзді адамдарға 
энергияңызды көп жұмсап жүрсіз.

Шаян (22.06 – 22.07)Шаян (22.06 – 22.07)
Шаяндар шарықтауғадайын 

болсын. Бар потенциалыңызды 
жүзеге асыруға болатын уақыт 
келді. Шабыт пен шығармашылық 
бойыңызды билеп, бұл көңіл-күй 
өз ісіңізді табуға немесе ман-
сап баспалдағымен көтерілуге 
көмектеседі. Бірақ тек жұмысыңыз 
өзіңізге ләззат сыйлаған 
жағдайдағ ана.Арыстан Арыстан 

(3.07 – 21.08)(3.07 – 21.08)
Жылдың алғашқы жартысын-

да өзіне және өзін өзгертуге мән 
беру керек. Шаш үлгісін өзгертуге, 
диетаға отыруға ең қолайлы ай. 
Ай соңында сәттіліксіздентері 
сай налуы мүмкін. Оған бола 
уайымдамаңыз, сәттілік қайта 
серігіңіз болып, ақша табу үшін 
жаңа ниша табасыз.

Бикеш Бикеш 
(22.08 – 23.09)(22.08 – 23.09)

Бикештер үшін маңызды ай. 
Ойдағының бәрін жүзеге асыруға 
мүмкіндік бар. Алайда ол үшін 
қажырлы еңбек қажет. Бұл белгі 
иелері бұған тек қуанады, себебі 
тағдырдың сыйларын қашанда 
қырағы көзбен қабылдайды. Тағы 
бір атап өтетін жайт, алғашқыда 
сәтсіздікке тап болсаңыз, салыңыз 
бірден суға кетпесін.

Таразы Таразы 
(24.09 – 23.10)(24.09 – 23.10)

Таразылар сақ болсын, себебі 
ай бойы жұмыста қателік жіберуге 
үлкен қауіп төніп тұр. Сондай-
ақ бұл белгі иелеріне сынды 
жылы қабылдауға кеңес беріледі. 
Адамның барлығы сізге жау 
емес. Жағымды жаңалық, барлық 
таразыларға екінші жартылары 
романтикалық тосын сый жасай-
ды. Ал, жалғызбастыадамдар осы 
айда өмірлік серігін кездестіруі 
әбден мүмкін.

Сарышаян Сарышаян 
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Сарышаяндарға жұмыс бойын-
ша өте тиімді ұсыныс түседі. Оған 
таңғалудың немесе қандай да 
астар іздеудің қажетіжоқ. Тағдыр 
сізге жаңа өмір бастауға мүмкіндік 
береді, алайда жоспарларыңызды 
18 қазаннан кейін жүзеге асыруға 
кеңес беріледі. Сондай-ақ 
сарышаяндарға шамадан тыс 
жұмыс істеп, ауырлық түсірудің 
қажеті жоқ. Эмоционалды шаршау 
мен неврозды болдырмау үшін 
күніңізді алдын ала жоспарлаңыз.

Мерген Мерген 
(23.11 – 21.12.)(23.11 – 21.12.)

Мергендер айдың көп бөлігін 
оңашада өткізгені дұрыс. Аз-
дап жеке өмір сүру ішіңізде бо-
лып жатқан дүниелерді анықтап, 
маңызды істерді алдыңғы 
орынға қоюға көмектеседі. Сон-
дай ақ потенциалыңызды ашуға 
кедергі келтіріп жүрген ішкі 
қорқыныштарыңыздан арылаала-
сыз. Таңдау жасайтын сәт келген-
де ішкі түйсігіңізге құлақ асыңыз.

Тауешкі Тауешкі 
(22.12 – 20.01)(22.12 – 20.01)

Тауешкілер үшін бұл ай оңайға 
соқпайын деп тұр. Тағдыр тағы 
да сіздің төзімділігіңізді сынай-
ды. Жоғарғы күштер сіздің биік 
шыңға шығатыныңызға, алайда 
оған бойыңыздағы жалқаулықтың 
кері әсері тиіп тұрғанына сенімді. 
Ай соңында қомақты қаржыға 
ие болуыңыз мүмкін. Ақшаны 
ақылмен жұмсауға кеңес беріледі.

Суқұйғыш Суқұйғыш 
(21.01 – 18.02)(21.01 – 18.02)

Соңғы уақытта суқұйғыштар 
ештеңеге қуанбайды. Олар 
өміріндегі жақсы дүниелерді 
байқаудан қалып барады. 
Мұңаюды қойып, жаңа өмірдің 
есігін ашуға болатын сәтті жіберіп 
алмаңыз. Дәл осы қазан айын-
да болатын кездейсоқтықтар 
кездейсоқтықтан емес. Тағдыр 
қолыңыздан жетелеп, жеңіске 
алып келеді.

Балықтар Балықтар 
(19.02 – 20.03)(19.02 – 20.03)

Келер жыл ғашықтық сезімін 
бастан өткеріп жүрген балықтар 
үшін оңайға соқпайды. Олардың 
бар ойы сүйікті ісінің ыңғайы 
болмақ. Алайда бірінші ке-
зекте өзіңізді ойлауға кеңес 
беріледі. Осы айда байып кету-
ге мүмкіндігіңіз жоғары. Ол үшін 
алдымен серігіңізден ажырап, 
іске кірісу керек. Дана болыңыз. 
Өміріңіздің тек бір саласын 
таңдаудың қажеті жоқ. Жеке өмір 
мен жұмыстың арасында үндестік 
табуға тырысыңыз.

https://arka-azhary.kz/ 
сайтынан алынды

2022 жылдан не күтемін?
   Менің өмірімнің тағы да бір 

жаңа бөлімі ашылғалы отыр. 
Жалпы кез келген адам жаңа жыл-
да өз алдына жаңа мақсат,жаңа 
арман,жаңа талаптар қояды. Дәл 
солай мен де әр келген жылға өз 
алдыма жаңа мақсат қоямын. Кел-
ген жылдан белгілі бір өзгерістер 
күтемін. Мүмкін осы жылдың 
менің өмірімді өзгерткенін 
қалайтын шығармын. Жалпы мен 
өзгерістерді жақсы көремін. Келер 
жылдан әрине әр адам не қаласа 
соны күтеді. Ал мен осы жылдан 
ең алдымен келесі келер жылға 
дейін отбасымның  амандығын 
күтемін. Егер олардың жағдайы, 

денсаулығы жақсы болса, мен 
кез келген қиыншылықтан мойы-
май өтемін. Себебі мен, артымда 
арқа сүйер отбасым бар екеніне 
сенімдімін. Осы жаңа жылда, 
келесі келер жылдарда да мен 
үшін керегі, әр келген жылдан 
күтетінім ол тек қана амандық!

Зейнулла Айгүл
Шақат ЖОББМ

  Жаңа жыл – барша адамдардың 
тағатсыздана күтетін таңғажайып 
қызыққа, қуанышқа, сиқырға толы 
мереке. Кішкене бөбектермен 
қоса ересек адамдардың да  ең 
сүйікті мерекесі десек те болады. 

Жаңа жыл жақындаған сайын 
жан – жақтың бәрі безендіріліп, 
жаңа жылдық әуендер ойна-
тылып, құдды барлық әлем 
ертегі әлеміне айналғандай 
күй кешеді. Балалар Аяз 
атаға хат жазып, жыл бойы 
тәртіптерінің жақсы болғанын 
айтып, қалған сыйлықтарын 
күтеді.  Барлығымыз да Жаңа 
жылды ерекше ықыласпен 
күтетініміз құпия емес. Жаңа 
жыл жақсылық пен қуанышқа 
толы болып, армандары-
мыз іске асатын мезгіл деп 
те қабылдаймыз. Жасымыз 
есейе келе ертегіге сенбесек 

те, Жаңа жылдан бір ерекше сиқырды 
күтетініміз тағы бар.

   Әдетте, Жаңа жыл - отбасы-
мен тойланатын мейрам. Анала-
рымыз, апаларымыз, жеңгелеріміз 
алдын ала дайындалып, тәттілерін 
пісіріп, жаңа жылдық дастарқан 
әзірлейді. Барлығымыз осы кең 
дастарқан басында жиналып, 
әңгімелесіп, қалжыңдасып, бір – 
бірімзге сыйлықтар сыйлап, естелік 
суреттерге түсеміз.  Осындай ерекше 
қарсы алып жатқан жаңа жыл барлық 
қазақстандықтарға құтты жыл болсын 
деп тілеймін!

Нұрболат Ишан
Шақат ЖОББМ
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10стр. Школьный дебатный турнир
В рамках празднования 30-ле-

тия Независимости Республики 
Казахстан и Дня Первого Пре-
зидента Республики Казахстан 
в организациях  района прошли 
школьные  дебатные  турниры.  
Цель Турнира – это формирова-
ние казахстанского патриотизма 
и гражданственности подраста-
ющего поколения; воспитание у 
школьников чувства ответствен-
ности, причастности к обсужде-
нию и решению проблем род-
ного края и страны; развитие, 
популяризация и поддержка 
школьного дебатного движения 
в республике. Задачами турнира 
являются  - воспитание детей и 
молодежи на лучшем примере 
служения и преданности сво-

ей родине Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы;  
формирование гражданской пози-
ции и навыков жизнедеятельности 
школьников в демократическом 
обществе, воспитание чувства 
патриотизма;  расширение обще-
культурного кругозора, повыше-
ние уровня академических знаний 
среди школьников, формирование 
навыков ораторского мастерства и 
убеждений у обучающихся;  разви-
тие интеллектуальных, творческих 
способностей, исследовательских, 
организационных навыков, комму-
никативных умений обучающихся; 
формирование позитивного, кри-
тического мышления обучающих-
ся, навыков системного анализа, 
выражения собственной позиции, 

парламентской культуры ведения 
конструктивного диалога и спора, 
искусства аргументации;  акти-
визация работы по привлечению 
детей и молодежи к дискуссии на 
актуальные общественно поли-
тические темы посредством ана-
лиза и публичного обсуждения 
актуальных проблемных ситуа-
ций, имеющих место в казахстан-
ском обществе; популяризация 
дебатных игр и конструктивных 
дискуссий среди школьников, со-
действие обмену опытом между 
дебатными клубами республики.

Асем Оспанова,
методист отдела образова-

ния района Аққулы

Мир добра и теплоты
Доброта... Добро... Что же это 

такое? С чем можно сравнить до-
бро? С солнцем, весенней раду-
гой, яркими, красивыми цветами, 
мамой, улыбкой, семьей, другом, 
красотой, лаской, теплом, сча-
стьем, весельем, жизнью, любо-
вью, праздником, радостью, сме-
хом. Это всё хорошее, красивое, 
всё положительное, полезное. 
Каждый год школьная библиотека 
проводит для младших классов 
уроки доброты и толерантности, 
стараемся делать эти занятия 
с детьми интересными, позна-
вательными, в увлекательной 
игровой форме акцентировать 
внимание детей к столь важной 
проблеме. 

 Зав. библиотекой Ешо-
ва Гульмира Жаскайратовна ор-
ганизовала ко Всемирному дню 
приветствий импровизированную 
игровую программу: «Мейірімділік 
пен жылулықәлемі» - «Мир добра 
и теплоты» для 3-х классов.

В рамках проведения меропри-
ятий по проекту «Читающая нация 
– читающая школа» для учащих-
ся школы № 5 проходят различ-
ные конкурсы, брифинги, обзор-
ные выставки, блиц-турниры, 
арт-встречи, инфо-уроки, би-
блиотечные уроки, презентации, 

игровые программы, например, 
«Жужжащее чтение».  Вели -
кий Абай говорил: «Красота зна-
ний – в книге, не уставай читать 
книги, чтобы постичь их». Такие 
прекрасные слова являются до-
казательством того, что чтение 
книг – это основной фактор раз-
вития человека. Для 3 «Д» клас-
са был проведен библиотечный 
урок «Структура книги». Цель 
урока: познакомить учащихся со 
структурой книги, дать первые 
навыки самостоятельной рабо-
ты с книгой, прививать любовь к 
книге.

 Библиотекари школы 
провели в ноябре уроки-экскур-
сии «Посвящение в читатели» 
для 1-х классов школы, где рас-
сказали о правилах пользова-
ния библиотекой, познакомили 
с фондом, тематическими пол-
ками, книжными выставками, 
провели наглядный просмотр 
имеющихся в библиотеке пери-
одических изданий для началь-
ной школы. По традиции празд-
нования, веселые игры, стихи, 
пословицы, загадки, беседа с 
элементами викторины «Книга - 
в сказку добрую зовет» стали ос-
новой мероприятия. На встрече 
все читатели получили буклети-

ки на память «Правила обращения 
с книгой».

  В последний день ноября 
в школьной библиотеке учащиеся 3 
«Г» класса познакомились с удиви-
тельным человеком – сказочником 
Вильгельмом Гауфом. На протяже-
нии многих лет герои волшебных 
сказок Гауфа учат нас добру, смело-
сти, помогают отличать хорошее от 
дурного, истинное от мнимого. Кто 
же он такой - этот сказочник Виль-
гельм Гауф? Арт-встреча, которую 
организовала школьный библиоте-
карь Лиханова Елена Анатольевна 
«Керемет бум» - «Сказочный бум» - 
это такая колдовская встреча – что-
бы поближе познакомить ребят с 
известным немецким сказочником 
и его сказками, а также немного 
расширять кругозор учащихся, про-

будить интерес к чтению, способ-
ствовать более внимательному и 
вдумчивому чтению. Дети отвеча-
ли на сложные вопросы виктори-
ны, приготовили заранее свои ри-
сунки и получили сладкие призы. 

 Мы благодарны класс-
ным руководителям за помощь 
в проведении познавательных 
встреч с книжным фондом школь-
ной библиотеки.

 Форма проведения полу-
чается всегда разная: это бесе-
ды-просмотры презентаций, за-
крепляем материал вопросами, 
приготовленные заранее для ре-
бят. По окончании в подарок идет 
раздача буклетов  «Правила пове-
дения в библиотеке».

 Воспитать увлеченно-
го читателя трудно. Необходимо 
помочь детям понять огромное 
количество приятных вещей, ко-
торые можно получить от чтения. 
В Казахстане полным ходом дви-
жется проект «Читающая школа 
- читающая нация», и наша актив-
ность учащихся заметно улучша-
ется. 

Гульмира Ешова,
зав. библиотекой СОШ 

№ 5 г. Павлодара 

Можно ли нашим детям понять опыт войны?

В этом году 22 июня страна от-
мечала 70 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Эта дата 
всегда будет означать для нас 
начало невероятного подвига и 
страдания. Тема патриотизма 
важная в воспитании подраста-
ющего поколения.  И наши дети 
должны знать и помнить об этой 
страшной войне. 

    На воспитательные меро-
приятия, которые проводятся в 
детской деревне семейного типа 
города Павлодара, мы пригла-
шаем ветеранов и тружеников 
тыла Великой Отечественной во-
йны. Ребята должны понимать, 
почему пожилые люди, расска-
зывая о пережитом не в первый 
раз, вспоминая что-то, вдруг в 
какой – то момент не могут го-
ворить. У каждого этот момент 
свой. И через их неспособность 
дальше говорить мы начинаем 
понимать всю глубину и боль 
стоящего за этим. Результатом 
всех проведенных мероприятий 
в детской деревне в течение не-
скольких лет, был запуск стартап 
проекта «Победа», целью кото-
рого было развитие патриотиз-
ма и гражданственности среди 
воспитанников, воспитание чув-

ства уважения к старшему поколе-
нию. Ребята активно и с интересом 
готовились к каждому мероприя-
тию. Посмотрели с детьми фильм 
«Освенцим», посетили музей воин-
ской славы, выполняли поделки на 
военную тематику, рисовали стен-
газеты и рисунки. Итогом всех ме-
роприятий стал областной семинар 
на базе детской деревни. Обобще-
ние педагогического опыта было в 
форме мастер-класса под названи-
ем «Письмо ветерану». В письмах 
ребята выразили свою благодар-
ность фронтовикам за мир на на-
шей земле. Вместе с детьми соз-
дали декорации на военную тему и, 
погрузившись на несколько минут в 
годы войны, ребята начали с трепе-
том писать…

  Проблема воспитания патри-
отизма, нравственности и морали 
среди молодежи актуальна и обу-

словлена тем, что у детей, к сожа-
лению, поменялись ценностные 
ориентиры, эта тема вызывает 
повышенный интерес в нашем со-
временном обществе.  Понятие 
«долг», «честь», «духовность» по-
теряли для многих свой истинный 
смысл. Поэтому патриотизм непо-
средственно должен быть связан 
с историей страны. Историческая 
память о Великой Отечественной 
войне - это ценностный ориентир, 
который способствует укрепле-
нию гражданского самосознания 
нации. Нам взрослым стоит за-
думаться: «А растут ли наши дети 
патриотами своей страны?» 

Шарапитова С.Т.,
воспитатель КГУ 
«Детская деревня 

семейного типа 
города Павлодара»

Открытие ясли-сада
 В этом году, в рамках про-

граммы «Рухани жаңғыру», про-
екта «Ауыл- Ел бесігі», в нашем 
ясли-саду «Айголек» завершена 
реконструкция здания. 

Детский сад после ремонта 
преобразился до неузнаваемости. 
Яркое, красивое современное 
здание, которое соответствует 
всем современным требованиям.  

13 декабря 2021 года, в пред-
дверии празднования 30-летия 
Независимости Республики 
Казахстан,  состоялось торже-
ственное открытие ясли-сада. 
На мероприятии присутствовали 
аким Успенского района Дычко 
Н.В., руководитель отдела об-
разования Успенского района 

Жиренова А.К., аким Равнополь-
ского сельского округа Скаков М.Е., 
почетные жители округа, главы кре-
стьянских хозяйств. Гости выступи-
ли с приветственными речами, по-
здравлениями и подарили подарки 
нашим ребятишкам. Торжествен-
ная часть завершилась разрезани-
ем ленты. Гости с радостью прош-

ли в здание на экскурсию.

Легчилина О.В., ясли-сад 
«Айголек»,

с. Константиновка, 
Успенский район



№№23-24
(354-355
от 30 декабря
2021 года

Н
О

ВО
ГО

ДН
ЕЕ

 Н
АС

ТР
О

ЕН
И

Е

11стр.  Метелица и Дед Мороз
   В некотором царстве, в не-

котором государстве жила- была 
Метелица. Как – то раз  накануне 
Нового года  отправилась Мете-
лица на прогулку.  Погода была  
теплая, настроение у Метелицы 
было хорошим. Поэтому шла Ме-
телица, напевая песенку, и всюду 
посыпала землю блестящим сне-
гом. Вскоре Метелица увидела на 
опушке леса избушку на курьих 
ножках. Из избушки вылетела на 
ступе давняя знакомая – Баба 
Яга.

   Пока на улице было тепло, 
Баба Яга полетела по своим де-

лам. На окошке избушки сидели 
синички и грелись. Баба Яга сде-
лала им кормушку и повесила на 
дерево, насыпала туда зерна  и  
семечек.

  А в это время вышел на про-
гулку и Дед Мороз. «Погода пре-
красная, нечего дома сидеть,  
пройдусь по лесу!»- решил Дед 
Мороз. Наконец, Дед Мороз уви-
дел избушку Бабы Яги. К избушке, 
весело напевая песню, шла Мете-
лица. Прилетела и Баба Яга. Уви-
дев гостей, обрадовалась Баба 
Яга и пригласила в свою избушку. 
Гости сидели за столом  и пили 
ароматный чай с вишневым пиро-

гом. Дед Мороз захотел поблаго-
дарить хозяйку. А Баба Яга хотела 
водить новогодний хоровод возле 
елочки и петь песни. 

   Метелица расчистила место 
возле избушки.  Тут вышел Дед 
Мороз. Стукнул он посохом, поя-
вилась нарядная  елочка. Ударил 
во второй раз – появились вол-
чата и лисята, зайцы и бельчата, 
другие звери,  птицы. Только мед-
ведей с медвежатами не было – 
они спали в своих берлогах. Долго 
водили хоровод возле елки  лес-
ные жители, пели песни. Наконец, 
Дед Мороз взял свой мешок и раз-
дал всем подарки. 

   В третий раз  ударил посохом 
Дед Мороз. Появился большой 
праздничный стол. Настоящая 
скатерть – самобранка. И чего 
там только не было! Мясо и рыба, 
пюре и котлеты, холодец, булоч-
ки и пироги, орехи, мандарины и 
яблоки, капуста и морковь!

 И я там был мед – чай пил. По 
усам текло, да в рот не попало!

     Тут и сказочке – конец! 

Жұмабай Ясмин 6 а класс
 Успенский район село 

Конырозек
Павловская СОШ   

Мальчик Гриша в гостях 
у Деда Мороза

   Жил да был  Дед Мороз.  Жил 
со своей внучкой Снегурочкой. 
Восьмиклассник Гриша узнал, что  
в Великом Устюге  живет. Но никто 
точно не знает, где живет Дед Мо-
роз. Живет Дед Мороз на Севере, 
туда и автобусы не ходят, машины 
не ездят. Самолеты и вертолеты 
тоже не летают в те края. А вот 
Дед Мороз на своих оленях везде 
может побывать.  

   Гриша знал, что ни человек 
на свете не может добраться  до 
Деда  Мороза.  Гриша верил, что 
если он  напишет письмо  Деду 
Морозу, что хочет  провести Ново-
годний праздник в  доме  Деда и 

его внучки, то его желание испол-
нится.

   Вот на часах пробило пол-
ночь. Гриша с пакетом гостинцев 
оказался в доме Деда Мороза.  
Дед Мороз удивился, увидев со-
временного восьмиклассника. 
Пригласил Гришу  к елке с подар-
ками. Потом пригласил мальчика 
к столу. А на столе стояли   лю-
бимые  блюда Гриши: штрудели 
и голубцы, манты и шашлыки, пи-
роги с разной начинкой, холодец. 
Гриша достал гостинцы для  Деда 
Мороза и Снегурочки: разные 
виды колбас, баурсаки, самса, че-
буреки, восточные пироги чуду с 

творогом, халву.
   Обрадовались Дед   Мороз 

со Снегурочкой необычным по-
даркам из далекого Казахстана. 
Долго сидели за праздничным 
столом, ели, пили чай с  домаш-
ними чак – чаками, хрустящим 
хворостом. А на десерт принес 
Дедушка Мороз целую корзину 
домашнего мороженого. Гриша 
съел одно мороженое. А потом 
Дед Мороз показал Грише свой 
дом, архив с письмами детей. 
Увидел Гриша и свое письмо с за-
ветным желанием. Устал Гриша. 
И уснул в кресле Деда Мороза.

   На следующее утро Гриша 

проснулся у себя дома. Возле 
елочки стояли подарки. Их по-
дарил  Грише  Дед Мороз у себя 
дома. А рядом стояла корзинка с 
разными видами мороженого. И 
пара игрушечных оленей с вол-
шебными санями.

    И я у Гриши был, мед - пиво 
пил. По усам  текло, в рот моро-
женое попало.  Тут и сказочке 
конец! Кто написал?! Илья! Вот 
Илья и молодец!!!

Овчар Илья 8 б класс 
Павловская СОШ, 
Успенский район.

Новогоднее 
путешествие с Дедом 
Морозом на Сатурн

      Жил да был Дед Мороз. До-
брый был дедушка. Больше всего 
на свете он любил читать письма 
детей с заветными желаниями.  
А больше всего работы было у 
Деда Мороза  в декабре. Он чи-
тал письма и готовил подарки  де-
тям и взрослым. « Ну вот, и пись-
ма все разобраны, молодцы мы с 
внучкой!»- решил Дед Мороз.

     Но вот на дне своего  по-
чтового ящика увидел  маленькое 
неприметное письмо.  Открыл 
письмо дед Мороз и начал читать. 
Письмо было от девочки Насти. 
Вот что она написала Деду Мо-
розу: « Дорогой Дедушка Мороз! 
Я знаю, ты добрый волшебник, 
всем детям  делаешь подарки, 
выполняешь заветные желания! 

Очень тебя прошу: не надо мне 
подарков. Я хочу побывать  на 
своей любимой  планете  Сатурн 
и побегать по ее кольцам!»

    Дед Мороз удивился такому 
желанию девочки.  Он решил, что 
и это желание надо исполнить. 
Дед Мороз посмотрел на обрат-
ный адрес девочки,  взял посох, 
сел  в свои сани и полетел к На-
сте.    Наконец, Дед Мороз ока-
зался в родном селе девочки. Она 
стояла у окна и грустила.

     Увидев Деда Мороза, Настя 
очень обрадовалась. « Не грусти, 
Настя! Сегодня твое желание ис-
полнится!»  Ударил Дед Мороз по-
сохом  и оказались они с Настей 
на Сатурне. 

     Настя помнила, что день на 
Сатурне очень короткий, всего 10 
часов. Она побегала по кольцам 
Сатурна.  Счастью Насти  не было 
предела. Вместе с Дедом Моро-
зом Настя вернулась на Землю.

     Дед Мороз сидел за празд-
ничным столом Настиных родите-
лей и пил вкусный  чай с молоком. 
А Настя рассказывала о своем 
удивительном путешествии. Дед 
Мороз подарил роликовые коньки, 
кулек с конфетами и шоколадка-
ми. Родители получили  в подарок  
телефоны. Настя подарила Деду 
Морозу игрушечный космический 
корабль и пакет с разными   вкус-
няшками   из Казахстана. Манда-
рины, яблоки, ананас, конфеты, 
горячие блинчики  и пирожки к 
чаю. Дед Мороз поблагодарил за 
подарки и на своих оленях поле-
тел домой в Великий Устюг.

        Тут и сказке конец! А кто 
желания детей исполняет,  тот и 
молодец!

    
Ольховик Анастасия  8 б класс 

Павловская СОШ 
Успенский район 

Как Дед Мороз 
спас собаку

     Жил да был Дед Мороз. И 
была у него красивая красная 
шуба до пола. Шапка меховая.  
Валенки - самокатки. Рукавицы 
теплые. А в руках волшебный по-
сох. И мешок с подарками для де-
тей и взрослых. Жил Дед Мороз в 
своем доме вместе со своей внуч-
кой Снегурочкой.

 В новогоднюю ночь Дед Мо-
роз со Снегурочкой отправились 
к детишкам, чтобы исполнить их 
заветные желания. Девочка Лада 
просила у Дедушки Мороза вол-
шебную палочку, чтобы вылечить 
свою любимую собаку.

   Дед Мороз со Снегурочкой от-
правились в путь. Возле дома ро-
дителей Лады они остановились. 
Дед Мороз тихонько  постучал в 
окно.  Родители Лады  открыли  
дверь.  Мама девочки показала на 
коврик. Дед Мороз увидел на ков-
рике маленькую собаку. Ей стано-
вилось все хуже и хуже. А возле 
нее было несколько щенят. Дед 
Мороз попросил взрослых  увести  

Снегурочку и Ладу. Вот Дед Мороз 
достал свою волшебную палочку 
и  прикоснулся к больной  собаке. 
Собака сразу повеселела, ожила 
и стала кушать. Тут прибежали 
родители девочки,  Снегурочка с 
Ладой. Смотрит Лада: ее любими-
ца ест, и щенята кушают из чашки 
молоко. Дед Мороз вытащил из 
мешка подарки для Лады, ее ро-
дителей  и для  собаки. Нашлись 
подарки и для щенят.  Счастливые 
родители и  Лада поблагодарили  
Деда Мороза за спасение  люби-
мой собачки, за подарки к Новому 
году. Лада подарила Деду Морозу 
щенка от своей любимицы. С хо-
рошим настроением Дед Мороз и 
Снегурочка покинули добрый дом 
девочки Лады и ее родителей.

Тут и сказке конец. Кто дочи-
тал, тот и молодец!

Пирогова  Арина 6 б класс       
Павловская СОШ 
Успенский район 
село Конырозек  
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12стр. Сказка о добром пикси
Англичане любят расска-

зывать детям легенды о ска-
зочных существах - пикси. Это 
волшебные создания разме-
ром с ладонь. У них рыжие во-
лосы, острые ушки, курносый 
нос, прозрачные крылышки 
и прищуренные глаза. Пикси 
очень любят проказничать: они  
водят путника по лесу кругами, 
воруют детей и жеребят, могут 
завести человека в болото. 
Пикси обожают зеленый цвет, 
а из деревьев предпочитают 
ёлки. 

Как-то раз в одной семье 

пикси родился ребёнок, отличав-
шийся от других добрым сердцем.  
Он старался совершать хорошие 
поступки. Когда девушки ходили в 
лес за ягодами, он прокладывал 
им тропинку к лучшим кустам еже-
вики и малины, к полянам с боль-
шими грибами.

Однажды зимой, накануне 
Рождества, маленькая девочка 
пошла в лес за хворостом. Её 
мама была больна, и в доме было 
холодно. Поднялась метель, и 
следы замело. Девочка не могла 
найти дорогу домой. Она начала 
плакать, и пикси услышал её. Он 

проложил снежную дорожку до её 
дома. На следующее утро девоч-
ка обнаружила на своём крыльце 
красивую еловую веточку, обвя-
занную яркой лентой.

С той поры у людей принято в 
Рождество ставить ёлку и укра-
шать её разноцветными блестя-
щими игрушками, гирляндами и 
мишурой. Так, благодаря поступку 
доброго пикси, мы отмечаем рож-
дественский праздник с наряжен-
ной ёлкой.

Нечитайлова Яна, 7 «А» класс, 
пресс-центр СОШ №14  

г. Павлодара

Мой новогодний день
С наступлением зимы все мы 

ждём с нетерпением прихода ново-
годних праздников. Это волшебная, 
сказочная пора. 

Если честно, я больше люблю не 
сам праздник, а подготовку к нему. 
Это покупка подарков семье, дру-
зьям и всем близким. Мы всей се-
мьёй наряжаем ёлку, украшаем квар-
тиру и ждём чуда...  

В новогоднюю ночь находим под 
ёлкой подарки в красивой обёрточ-

ной бумаге от Деда Мороза 
(родителей!). 

Погода обычно соответству-
ет такой атмосфере. За окном 
красиво кружится снег, ложась 
на дорожки и тропинки. И мы 
с не нетерпением ждём чуда, 
которое вот-вот наступит. Во 
время новогодних каникул мы 
с семьёй идём на ледяные гор-
ки, выезжаем за город и ката-
емся на лыжах. А ведь там ещё 

красивее! Сразу вспоминаются 
картинки из сказок, на которых 
изображены укутанные деревья, 
большие, пушистые сугробы. 

Каждый год мы с семьёй со-
бираемся у бабушки за большим 
столом и дарим друг другу по-
дарки. На столе приготовлены 
разные виды салатов, манты и 
фирменный бабушкин пирог. А 
также стоят тарелки с фруктами 
и конфетами. Ближе к двенадцати 

ночи мы собираемся и выходим 
на улицу запускать фейерверки, а 
когда пробьет двенадцать, все за-
пускают салюты, и выглядит это 
так волшебно!!! Надеюсь, в этом 
году празднование Нового года 
будет ещё лучше!!! 

Кушурбаева Жасмин, 
6 «А» класс, 

пресс-центр СОШ 
№14 г. Павлодара                                                                                                                                        

                                                                                      

Сказка о 
рождественском чуде

Жил - был мальчик по имени Крис, 
которому было 8 лет. Он очень любил 
Рождество, а точнее, ту его часть, 
где Санта Клаус приносит всем по-
слушным деткам подарки (Крис был 
в ихчисле). И вот наступила рожде-
ственская ночь. Крис сразу же заснул. 
Ночью он услышал какой-то шум. Это 
был человек-тень, который ненавидел 
Рождество и Санта Клауса. Он проби-
рался в дома к детям и портил укра-
шения, забирает подарки, если Санта 
Клаус их принёс.

Крис не испугался и спрятался, 
чтобы посмотреть, что будет делать 
злодей. Тут в дом через, дымоход 
пробрался Санта Клаус. Человек-тень 
услышал это и спрятался от страха. 
Санта Клаус увидел Криса и спросил 

- Мальчик,почему ты не спишь?
- Я проснулся, потому что услышал 

шум, который шел от человека-тени, - 
сказал мальчик.

- Человек-тень был тут? - спросил 
Санта Клаус

- Да, но я его не испугался, - отве-
тил Крис

- Ты молодец, Крис,не каждый мо-
жет быть таким смелым.Нам нужно 
победить человека-тень, и спасти дру-
гих деток от плохого настроения.

Санта вместе с Крисом сели в сани 
и помчались.Главная способность  Че-
ловека-тенибыла отнимать хорошее 
настроение, а также насылать плохой 
сон. Санта вместе с Крисом полетели 
к Зубной фее,потому что она знает,где 

Почему все должно 
идти своим чередом

Надоела зима Сороке. Вот бы 
лето сейчас!

Постучалась Сорока к Медведю:
- Как зиму зимуешь?
- Так себе! – Миша ворчит. – С 

боку на бок. На правом боку лежу – 
малина мерещится, на левом – мед 
липовый.

- Понятно! – Сорока стрекочет. – 
Всем зима надоела!

Решила Сорока просить помощи 
у лесной колдуньи. Прилетела к ней 
и говорит:  «Пожалуйста, наколдуй 
нам лето, чтобы оно было здесь и 
сейчас». 

Ну что ж, усмехнулась колдунья, 
– будь, как ты хочешь. А не пожале-
ешь?

- Нет, что Вы, все хотят лето…
- У тебя будет всего один час, что-

бы пожелать вернуть все обратно.
- Этого не случится, – сказала Со-

рока, довольная собой.
Ахнуть не успели – лето вокруг! 

Теплынь, цветы, листья. Весе-
лись, лесной народ!

- А где ж ягоды? Где мед? 
Что это за лето такое? – взре-
вел Медведь.

- Так вы же сами о лете меч-
тали! – вскрикивала Сорока.

- Мало ли что!– Медведь го-
ворит. – Мечтали мы о лете с 
медом да с малиной. А где ж 
они, если ты через весну пере-
прыгнула? Ни малина, ни липа 
зацвести не успели, – стало 
быть, ни малины, ни меда ли-
пового не будет. Поворачивай-
ся хвостом – я его тебе сейчас 
выщиплю!

 Ух, как рассердилась Соро-
ка! Вильнула, подпрыгнула, на 
елку взлетела и крикнула: 

– Провалитесь вы вместе с 
летом! Истекла последняя ми-
нута волшебства… как и пред-
упреждала колдунья. Снова 
наступила зима! Медведь улег-
ся в спячку, и лесные жители 
терпеливо стали ждать весны.

Горячкин Доминик, 3 класс
 Константиновская СОШ 

Успенский район

Я десятиклассница-что изменилось в моей жизни?
З а к а н -

ч и в а л с я 
у ч е б н ы й 
год в девя-
том классе. 
Мне было 
очень слож-
но принять 
в а ж н о е 
р е ш е н и е , 
которое по-
влияет на 
моё буду-

щее. Уйти в колледж или пойти в де-
сятый класс? Я долго размышляла, 
взвешивала все плюсы и минусы. 
Самая большая проблема была в 
том, что я не знала, кем хочу стать.  
Всё решилось само собой: я оста-
лась в школе. И вот я десятикласс-
ница. Что изменилось в моей жизни? 

 Придя на первый звонок, я уви-

дела, что многих моих одно-
классников нет. Было грустно 
осознавать, что больше не уви-
жу эти смешные, сонные лица 
на уроках. Некоторые уехали 
в другие города, и у них нача-
лась новая, даже,  можно ска-
зать, взрослая жизнь.

  После насыщенных летних 
каникул мне было очень слож-
но привыкнуть к школе. Я не 
высыпалась и ничего не успе-
вала. В моей комнате творился 
хаос: разбросанные вещи, те-
традки, ручки.  Я чувствовала 
огромное давление из-за шко-
лы и домашних дел. Моё здо-
ровье пошатнулось, и я сразу 
начала принимать витамины 
для поддержания нервной 
системы. Привыкла вставать 
рано на занятия и сделала 

себе график, чтобы всё успевать. 
Жизнь нормализовалась. 

 Самое большое изменение 
произошло, когда я поняла, куда 
хочу поступать после одиннадца-
того класса. Я вдохновилась уни-
верситетом, который выбрала. Но 
чтобы туда попасть, нужно при-
ложить много усилий и подтянуть 
много предметов. Я записалась 
на дополнительные курсы. Про-
гресс есть, хоть он и маленький. 
Очень стараюсь и хочу, чтобы мои 
планы на дальнейшую жизнь ис-
полнились. 

 Разговаривая со знакомыми, я 
всегда думала, что им очень легко 
давалась учеба в 10 классе. Но, 
ощутив всю эту нагрузку на себе, 
я перестала так думать. В этом 
возрасте уже понимаешь, что ты 
больше не ребёнок. Тебе нужно 

понять, кем ты хочешь стать, вы-
брать университет, готовиться к 
сдаче экзаменов. Это огромное 
давление, но, благодаря под-
держке своих родных, я переста-
ла сильно волноваться по этому 
поводу. 

 У меня появилась цель, и с 
каждым днём я приближаюсь к 
ней маленькими, но уверенными 
шагами. Я всё смогу, когда рядом 
люди, которые меня любят. Я уве-
рена, что этот год пролетит бы-
стро, не успею и глазом моргнуть. 
Хочу пожелать всем десятикласс-
никам терпения, усердия и креп-
кого здоровья!

Корнюхина Арина, 
10 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

находится жезл, с помощью которого 
можно победить Человека-тень.

Они прилетели к Зубной фее. и она 
дала им карту. Но зубная фея пред-
упредила, что только дети могут най-
ти путь к жезлу и победить человека-
тень.Крису пришлось лететь одному.
Он летел день и ночь,но в конце кон-
цов нашел остров, где был спрятан 
жезл. Вдруг Крис увидел человека-
тень. Тот не боялся Криса, наоборот, 
ему нравилась его беззащитность. 
Крис достал жезл и начал битву с че-
ловеком-тенью. Но потом он увидел, 
что человек-тень на самом деле 
был ровесником Криса,да еще и 
другом – Тони.

Однажды в Рождество Сан-
та Клаус не принес ему подарок. 
Сердце Тони наполнилось нена-
вистью к Рождеству.

Крис выслушал историю Тони и 
помог ему. Он объяснил всю пре-
лесть Рождества и попросил не 
отбирать у всех детей их подарки. 

Мальчик проснулся и спросил 
про себя: это был всего лишь сон? 
Он подошёл к окну и увидел там 
своего друга Тони. Оказывается, 
даже маленький человек спосо-
бен совершить большое добро.

Меджидова Нурана, 
пресс-центр СОШ №14  

г. Павлодара
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13стр. 30 звездных дней

Тридцать лет Независимо-
сти – это целая эпоха. Казахстан 
стал суверенным и независимым 
государством 30 лет назад. Это  
значимая веха в истории нашей 
многовековой государственности. 
Казахстан за годы Независимо-
сти стал процветающей, разви-
вающейся страной, известной на 
международной арене. 2021 год 
объявлен Президентом Годом 
30-летия Независимости.

 Широкомасштабные  ме-
роприятия празднования  про-
водились  по всей стране. Наша 

Константиновская школа не стала 
исключением  и активно подклю-
чилась к  проведению культур-
ных и спортивных мероприятий в 
честь юбилея страны. 

 Все мероприятия вы-
звали большой интерес, звучала 
классическая музыка, народные 
инструменты, айтысы. В школе 
организован кабинет Домбры. 
«Звучи, домбра, звучи» - под та-
ким девизом прошёл фестиваль 
исполнителей игры на этом заме-
чательном инструменте. 

 Учащиеся начальных 
классов проводили спортивные 
и интеллектуальные игры, посе-
тили книжную выставку «Незави-
симость – счастье страны», орга-
низованную библиотекарем Керн 
В.Я., изготовили поздравитель-
ные открытки для Елбасы. Ребят 
приняли в ряды «Жас Ұлан» и 
«Жас Қыран». Они гордо ходили 
и показывали всем ребятам свои 
отличительные знаки. 

 Старшеклассники про-
вели праздничный концерт, по-
свящённый дню Первого Пре-
зидента. Демонстрировались 
фильмы «Балалықшағымнын 

аспаны», «Небо моего детства» 
«Путь лидера. Астана». Вокаль-
ный конкурс «Любимые песни 
Елбасы» показал, какие у нас по-
ющие дети. Фойе и актовый зал 
украшены рисунками учащихся 
9-11 классов «Менің Қазақстаным 
-  бейбітшілік ұясы – Мой Казах-
стан – очаг мира». Прошлись по 
галерее фотовыставки «В семье 
единой», попробовали блюда 
народов  многонационального 
Казахстана. Встречали гостей в 
праздничной одежде предста-
вители  разных народов. Шутки, 
песни, игры. Мы – очень дружное 
государство! Ведь Независимость 
- это подарок судьбы! 

Челленджер «Тәуелсіздік 
құрдастары – Ровесники Неза-
висимости» познакомил ребят с 
ветеранами труда, где услышали 
много интересного о прошлом на-
шей страны до Независимости, 
как жили и трудились наши земля-
ки. Старые фотографии, одежда, 
разные предметы – всё необычно 
и ново для современных ребят. 
Награды, ордена, истории… По-
говорили о настоящем и будущем. 
Строили планы. Каждый из них 
мог сказать: Мен тәуелсізелдің 

үланымын - Я патриот своей неза-
висимой страны. Волонтёры под 
девизом «Твори добро» помогают 
нашим односельчанам, нужда-
ющимся в помощи и поддержке.  
Здорово видеть счастливые, до-
брые глаза и слышать благодар-
ность в ответ на твои простые, но 
от души совершённые дела. 

 В всех классах виделась 
частичка неба, частичка флага  - 
одного из символов государста. 
Флажки – на окнах, на партах у ре-
бят. Пусть каждый видит, каждый 
знает, багодаря кому и чему мы 
живём под мирным голубым не-
бом. Праздничный концерт, посвя-
щённый 30-летию Независимости 
Республики Казахстан  «Өнерім 
саған -Тәуелсіз Қзақстаным» за-
вершил 30 значимых дней неза-
висимости в нашей школе. 

 Независимость является 
главным богатством любого госу-
дарства. Мы годимся, что явля-
емся частичкой великого народа 
Казахстана!

 Г. Белоцерковец, 
Константиновская СОШ

Успенский район

Экскурсия в Дом дружбы
В рамках программы «Рухани 

жанғыру» и в честь празднования 
Дня Независимости Республики 
Казахстан учащиеся 4 «Д» класса 
с классным руководителем Шала-
новой Г.Н. посетили павлодарский 
Дом Дружбы. В канун славного 
30-летия со дня независимости 
- самой священной ценности на-
шего общества наши ученики ре-
шили посетить этот центр обще-
ственного согласия.

 Дом дружбы - это не про-
сто здание, в котором проводятся 
важные мероприятия, это - сим-
вол дружбы, единства и мира на 
территории Павлодарской обла-
сти. В 2008 году в Павлодаре рас-
пахнул свои гостеприимные двери 
областной культурно-досуговый 
центр «Дом дружбы», который 
не только украсил архитектурный 
облик города, но и стал одной из 

главных его достопримечательно-
стей. Здесь представлены атри-
буты национальных костюмов, 
предметы народного быта, народ-
но-прикладного искусства, редкие 
фотографии и записи. Интерес-
ным и содержательным являет-
ся фотогалерея - своеобразный 
видеоотчёт о мероприятиях, про-

водимых отделами и творчески-
ми коллективами этнокультурных 
объединений областной Ассам-
блеи народа Казахстана.

 Экскурсия позволила 
учащимся познакомиться не толь-
ко с историей создания Дома 
Дружбы, но и узнать много инте-
ресного о нашем городе. Очень 
познавательно было детям побли-
же познакомиться с традициями 
и обычаями различных народов, 
населяющий наш многонацио-
нальный Павлодар. Для наших 
учащихся открыли двери конфе-
ренц зала и провели там неболь-
шую беседу, рассказали о дея-
тельности и истории Ассамблеи 
народа Казахстана, об этнокуль-
турных объединениях области.  
А наши ученики прочитали свои 
заранее приготовленные стихот-
ворения. Далее последовала по-

знавательная экскурсия по зда-
нию. В некоторых этнокультурных 
объединениях ребята посмотрели 
их национальные экспонаты. Уче-
ники проявляли большой интерес 
к рассказам работников центра, 
задавали вопросы о традициях 
народов.

 Такие позитивные встре-
чи для ребят очень актуальны. 
Они помогают  развивать ува-
жение к разным этносам, насе-
ляющим нашу общую Родину, 
стремление к сохранению дру-
жеских отношений и согласия в 
обществе. Ребята поблагодарили 
работников Дома Дружбы за инте-
ресную экскурсию и теплый при-
ем, и пообещали прийти еще раз. 

Ешова Г. Ж., 
зав. библиотекой 

СОШ № 5  г. Павлодара 

Экскурсия в сердце нашей Родины

Столица нашей Родины Нур-
Султан -  жемчужина казахстан-
ской степи. Сотни тысяч туристов 
ежегодно приезжают насладить-
ся местными красотами. Каждый 
казахстанец мечтает побывать в 
столице. 

В преддверии 30-летия Не-
зависимости Республики Казах-
стан, отдел образования райо-
на Тереңкөл предоставил такую 
возможность школьникам наше-
го района. При содействии ТОО 
«Компания «Пять звезд» в поезд-
ку в столицу нашей страны отпра-
вились 60 учащихся школ района.

Группа учащихся в сопрово-
ждении руководителей и меди-
цинского работника прибыли в 
столицу на поезде, где их уже 
встречала представитель тура-
генства на комфортабельном 
автобусе. Программа экскурсии 

разработана так,  что школьники 
посетили очень много объектов и 
не почувствовали усталости. 

Главным символом независи-
мого Казахстана и новой столи-
цы является монумент Байтерек. 
Его посетили в первую очередь. 
Не описать словами  - какой вид 
открывается с панорамной пло-
щадки Байтерека! Все дети при-
ложили ладонь к оттиску правой 
ладони первого президента ре-
спублики. Это и честь и волнение!

После «Экспо-2017» огромную 
популярность приобрела сфера 
«НурАлем». Достопримечатель-
ность в виде шара произвела 
неизгладимое впечатление на 
школьников. Каждый этаж отра-
жает свою концепцию: «Будущая 
Астана», «Энергия космоса», 
«Энергия Солнца», «Энергия ве-
тра», «Энергия биомасс», «Ки-

нетическая энергия», «Энергия 
воды» и «Национальный пави-
льон».

 Следующим пунктом 
стал Военно-исторический музей 
Республики Казахстан. Каждый 
зал музея посвящен определен-
ной вехе в истории Казахстана и 
военным достижениям периода. 
Учащиеся наглядно увидели эво-
люцию в военном деле жителей 
Казахстана с древности до со-
временности. Военно-историче-
ский музей - самый технически 
оснащенный в стране. К достоин-
ствам можно отнести мониторы 
шириной во всю стену, на которых 
транслируются ролики об исто-
рии военных походов времен ка-
захских ханов и документальные 
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне.

Мечеть Хазрет Султан - не-
обыкновенно красивая мечеть, 
которую недаром называют жем-
чужиной столицы. Учащиеся уви-
дели в мечети несколько интерес-
ных артефактов: состоящий из 
162 страниц серебряный Коран, 
изготовленный в Москве на Мо-
нетном дворе, и подлинный руко-
писный Коран XII века, привезен-
ный в Казахстан в XIV веке. Эта 

40-килограммовая книга хранится 
под стеклом в главном зале. 

Национальный музей поразил 
разнообразием экспонатов, бес-
ценных артефактов. Это - архе-
ологические находки нескольких 
курганов (в том числе изделия из 
золота), Ботайского поселения и 
древних городов, расположенных 
на казахской территории. Самым 
удивительным экспонатом явля-
ется «Иссыкский Золотой чело-
век». 

 После посещения основ-
ных достопримечательных объек-
тов была организована прогулка 
по Нур-Султану. Множество инте-
реснейших памятников, монумен-
тов, скверов, аллей, парков было 
посещено нашими ребятами. На-
бережная с красивейшим ажур-
ным мостом, малый Арбат надол-
го останутся в памяти. 

 Нур-Султан - столица, 
которая воплощает мощь, дина-
мичное развитие и стабильность. 
Наше путешествие подарило мас-
су впечатлений и детям, и педаго-
гам.

Жантимирова М.Ж., 
заместитель 

директора по ВР
 Береговой СОШ 
района Тереңкөл 
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14стр. Бумажный декор в послед-
нее время пользуется большой 
популярностью, так как он эко-
логически чистый, красивый и 
недорогой. Кроме того, из обыч-
ной бумаги можно изготовить 
множество интересных поделок, 
не потратив на это много сил и 
свободного времени. При помо-
щи ножниц вы вместе со своими 
детьми сможете смастерить но-
вогодние поделки на любой вкус.

Вариантов оформления огром-
ное множество. Это и самодель-
ные игрушки на ёлку, которые 
делаются из самых разных мате-
риалов. Бумажные снежинки на 
окна, с помощью которых можно 
делать необычайно красивые, 
просто удивительные компози-
ции. Гирлянды, сделанные свои-
ми руками, украсят любую стену. 
А с помощью бумажных домиков 
можно построить целые засне-
женные города на подоконнике. 
Главное, чтобы было желание 
творить эти чудеса.

Украшение дома к празднова-
нию Нового года — самое увлека-
тельное и любимое занятие мно-
гих людей. Особенно заниматься 
декором нравится детям. Чем 
красивее и нарядней жилище, тем 
атмосфернее становится празд-
ник. Создание новогодних поде-
лок — увлекательное занятие для 
совместного времяпровождения 
всей семьи. Готовые поделки из 
бумаги на Новый год 2022 можно 
использовать в качестве игрушек 
на елку или украсить ими свой 
дом.

Как сшить Как сшить 
снеговика своими снеговика своими 

рукамируками

В преддверии Нового года 
многие задумываются о том, 
чтобы сделать что-то необыч-
ное своими руками. Самые ин-
тересные и креативные идеи 
помогут определиться с выбо-
ром. Самостоятельно можно 
сделать как новогодние игруш-
ки, так и необычные компози-
ции для украшения простран-
ства дома

Как сделать про-Как сделать про-
сто снежинку из сто снежинку из 

бумагибумаги

Простые поделки Простые поделки 
из бумагииз бумаги

Цветная бумага самый по-
пулярный материал на уроках 
детского труда. Но в творчестве 
можно с успехом использовать и 
более оригинальные фактуры — 
оставшиеся после обертывания 
подарков обрезки с принтами и 
набранные в магазинах разноц-
ветные промо-материалы.

Как сделать Как сделать 
веточку елочки из веточку елочки из 

бумагибумаги

Елочка из бумагиЕлочка из бумаги

Елки из конусов Елки из конусов 
бумагибумаги

Новогодняя гирляндаНовогодняя гирлянда
Фонарики из бумагиФонарики из бумаги

Гирлянды из фонариков - тра-
диционное рождественское укра-
шение. Отдельные поделки будут 
хорошо смотреться и в качестве 
елочных игрушек. Если в доме ис-
пользуется светодиодная, не на-
гревающаяся при работе гирлян-

да, элементы можно подвесить и 
на нее, — сделать фонарики дей-
ствительно светящимися.

Техника выполнения:
Из цветной бумаги (в том числе 

обоев) вырезаем прямоугольники 
18 на 10 см и 18 на 12. Размеры 

можно скорректировать, 
исходя из имеющегося в 
распоряжении бумажного 
листа. Большую заготов-
ку расчерчиваем на поло-
ски по 1 см, складываем 
пополам и разрезаем, не 
доходя до края 1 см.

Склеиваем обе заго-
товки в трубочку. Боль-
шую немного сжимаем, 
чтобы появился объем, 
закрепляем. Перед на-
несением клея можно 
повернуть перфориро-
ванную заготовку по оси, 
чтобы рисунок стал более 
сложным.

Остается украсить фо-
нарик или сделать пере-
мычку для закрепления 
на елочных ветках.

Источник: https://svoimi-rukami-da.ru/podelki-na-novyj-god/
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15стр. Выставка поделок ко Дню Независимости
В нашей школе прошла выставка поделок ко Дню Независимости. Каждый класс представил свою работу. 

Работ было немало. Ребята вместе со своими классными руководителями сделали очень красивые подел-
ки. И я тоже сделала поделку. Все мы очень  постарались,  поэтому все  наши поделки получились  яркими, 
красивыми. Но самое главное: это наш подарок Родине в честь Независимости! Мы любим свою Родину - 
Республику Казахстан! Гордимся ее  успехами.

    Выставка поделок мне очень понравилась! Надеюсь, наши поделки понравятся читателям газеты!
Жұмабай Ясмин, 6 а класс

 Павловская СОШ 



16стр.

№№23-24
(354-355
от 30 декабря
2021 года

Адрес редакции:
Республика 

Казахстан, 140000,
г.Павлодар,

ул. М.Жусупа, 27,
каб. № 232
Телефон 

редакции:
8 (7182) 32-82-63,
twoi_mir@mail.ru

Учредитель:
Общественная 

организация
ОДЮО

Гл. Редактор
А. Аипова

Редакторы:
А. Аипова

Т. Суворова

Дизайнер:
А.Сюендыкова

Периодичность 
выхода:

1 раз в месяц

Выпускающий 
детский 

редактор:
Даяна Куламбаева

Те
рр

ит
ор

ия
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 - 

П
ав

ло
да

рс
ка

я 
об

ла
ст

ь.
 С

об
ст

ве
нн

ик
 и

 у
чр

ед
ит

ел
ь:

 
О

О
 «

О
бл

ас
тн

ая
 д

ет
ск

о-
ю

но
ш

ес
ка

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
П

ав
ло

да
рс

ко
й 

об
ла

ст
и»

. Г
аз

ет
а 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
на

 в
 М

ин
ис

те
рс

тв
е 

ку
ль

ту
ры

 и
 и

нф
ор

м
ац

ии
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Ка

за
хс

та
н.

 
Ре

ги
ст

ра
ци

он
но

е 
св

ид
ет

ел
ьс

тв
о 

о 
по

ст
ан

ов
ке

 н
а 

уч
ет

 с
ре

дс
тв

 м
ас

со
во

й 
ин

ф
ор

-
м

ац
ии

 №
79

17
-Г

от
12

.1
2.

20
06

 г.

По восточному календарю 
символом нового наступающего 
2022 года будет Голубой (Чер-
ный) Водяной Тигр. Хищник из 
семейства кошачьих отличается 
от других знаков восточного горо-
скопа красотой, благородством, 
своенравным характером и твор-
ческими способностями. Считает-
ся, что люди, которые родились 
под этим знаком, сильны, страст-
ны, искренни, умеют постоять за 
себя, любят риск и соперничество 
и ненавидят подчиняться. И еще 
это творческие натуры, рядом с 
ними хлопотно, но интересно.

Самые знаменитые 
Тигры:

Мерилин Монро, Агата Кри-
сти, Карл Маркс, Герберт Уэллс, 

Людвиг ван Бетховен, Айседора 
Дункан, Джон Бон Джови, Стиви 
Уандер, Шарль Де Голль, Дуайт 
Эйзенхауэр, Фридрих Гегель, 
Марко Поло, Максимилиан Ро-
беспьер, Мария Стюарт, Никколо 
Паганини, Франсис Гойя, адми-
рал Нельсон, Оскар Уайльд.

Известные современ-
ники, родившиеся в год 

Тигра:
Леонардо Ди Каприо - аме-

риканский актёр, продюсер и 
общественный деятель. Лауреат 
премии «Оскар», трёхкратный ла-
уреат премии «Золотой глобус», 
лауреат премии BAFTA, обла-

датель «Серебряного медведя» 
Берлинского кинофестиваля ро-
дился 11 ноября 1974 года. Пол-
ноценную актёрскую карьеру на-
чал в шестнадцать лет в начале 
1990-х годов. В 2000-х годах полу-
чил признание публики и критиков 
за работу в широком диапазоне 
кино и актёрское мастерство.

Григорий Лепс (Григо́рий 
Лепсвери́дзе) - российский певец, 
музыкант, композитор и продю-
сер, член Международного союза 
деятелей эстрадного искусства. 
Заслуженный артист Республики 
Ингушетия, заслуженный артист 
Российской Федерации, народ-
ный артист Карачаево-Черкесии. 
Обладатель премий «World Music 
Awards», «Песня года», «Золотой 
граммофон» и др.

Известный блогер, рэпер и му-
зыкант Алишер Моргенштерн 
появился на свет в 1998-м, в год 

Тигра. Парень с детства инте-
ресовался музыкой и проявлял 
артистические способности. Из-
вестность к артисту пришла в до-
вольно молодом возрасте, когда 
ему едва исполнилось 20 лет. В 
2021 году музыкальный сервис 
Spotify назвал Алишера самым 
прослушиваемым российским му-
зыкантом.

 
В числе знаменитостей, ро-

дившихся в год Тигра, оказалась 
и еще одна молодая исполни-
тельница, Елизавета Гырдымо-

ва, больше известная 
меломанам под твор-
ческим псевдонимом 
Монеточка. Стихи и 
музыку девушка начала 
писать еще в школьные 
годы, позже стала раз-
мещать свое творче-
ство на интернет-пло-
щадках. Автор песен, 
композитор и музыкант 
стала известной в 2016 
году, когда начала публиковать в 
Сети композиции, записанные под 
фортепиано в домашней обста-
новке. В 2018 году вышел первый 

музыкальный альбом певицы, ко-
торый принес Монеточке новую 
волну популярности. В 2020-м вы-
шел новый альбом исполнитель-
ницы.

  
Популярная российская актри-

са и певица Наталья Чистяко-
ва-Ионова, которую поклонники 
знают как исполнительницу Глю-
козу, родилась в 1986 году. Ее 
творческая карьера началась со 
съемок в тележурнале «Ералаш» 
в 11-летнем возрасте, а в 1999-
м она сыграла главную роль в 
фильме «Война принцессы». В 

2003 году вышел дебютный аль-
бом исполнительницы «Глюк’oZa 
Nostra», который стал популяр-
ным, а песни из него долгое вре-
мя лидировали в хит-парадах.  
В 2021 году продолжает свою 
творческую карьеру, выпуская но-
вые хиты и альбомы, участвует в 
съемках фильмов и телешоу.

Тима Белорусских (Тимофе́й 
Моро́зов) - певец, рэпер и музы-
кант родился 1 октября 1998 года. 
С раннего детства увлекался му-
зыкой. В 6 лет родители отвели его 
в музыкальную школу, где он за-
нимался игрой на виолончели. 30 
января 2019 года состоялся релиз 
первого сольного альбома Тимы 
Белорусских «Твой первый диск 

— моя кассета». 23 ноября 2019 
года Тима получил музыкальную 
премию «Золотой граммофон» 
за песню «Незабудка» которая 
стала хитом. 31 января 2020 года 
состоялся релиз второго сольно-
го альбома «Моя кассета - твой 
первый диск». 16 мая 2020 года 
Тима победил в номинации «Лю-
бимый музыкальный исполнитель 
российских зрителей» на премии 
«Kids’ Choice Awards 2020».

Спортсмены, которые 
родились в год Тигра:

Игорь Сергеевич Сон - казах-
станский тяжелоатлет, бронзовый 
призёр летних Олимпийских игр 

2020 в Токио. Родился 16 ноября 
1998 года.

 

Бахтиёр Батыржанович 
Зайнутдинов — казахстанский 

футболист, полузащитник россий-
ского клуба ЦСКА и националь-
ной сборной Казахстана родился 
2 апреля 1998 года.

 Бекзат Жалгасбаевич 
Нурдаулетов — казахстан-

ский боксёр, выступающий в по-
лутяжёлой весовой категории. 
Заслуженный мастер спорта 
Республики Казахстан, участник 
Олимпийских игр, чемпион мира, 
бронзовый призёр молодёжного 
чемпионата мира в любителях. 
Родился 10 апреля 1998 года.


