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1 октября - 
день пожилого 

человека

Тіл менің 
мәңгілік 

тақырыбым

Мұғалімдер – 
өмірдің 

жыр дастаны

Ұстазға арнау

Сен ұстазсың қолға қалам алдырған,
Әріптерден маржан сөздер жаздырған.
Сен ұстазсың асыл сөздер айтатын,

Сәби бала алдыңа кеп, азамат боп қайтатын.

Сен ұстазсың бала күлсе күлетін, 
Шәкіртіңмен бірге жасап, бірге өмір сүретін.

Сен ұстазсың бүкіл сынып тірегі,
Сен деп соғады, сен деп соғады сәбилердің 

жүрегі.

«Сен ұстазсың бал мінезді баладай,
Үлкен-кіші бас иеді саған ірі данадай.
Сен ұстазсың еңбек еткен балаға,

Еткен еңбек кетпек емес еш уақытта 
далаға» 

Қамысбай Ықылас, 
Ардагер ұстаз

Павлодар қаласы. 

Шәкірттер сағынышы...      

Қыркүйек қуанышты бүгін халық
Өссін деп балалары білім дарып,
Анамменен мектепке келе жаттым
Ұстазға арнап раушан гүлімді алып.

Санамның қазына іздеп қауғасына
Мектептің келдік кіріп ауласына,
Қарсы алды күлімдеген мұғалімім
Жүрексініп мен бардым дәл қасына.

Сол күннен жетілдірдің білімімді
Кешірдің тентек мінез қылығымды
Ойға алып қайта-қайта сағынамын
Алғашқы ұстазым мен сыныбымды.

Жанын салған алдағы дарын үшін,
Елдік пен Қағанаттың қалыбысың
Мен сіздерге жеткізіп тұрмын бүгін
Өлеңменен шәкірттер сағынышын!

Сәулет Нұршапағат,
Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға 

арналған облыстық қазақ гимназия-интернатының
 7 «б» сынып оқушысы  
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«Дорога в школу 
начинается с добра!»

Вперед к победе!

Право на мир

	 16	-	19	сентября	в	г.	Аста-
на	 прошла	 II	 Республиканская	
спартакиада	«Жұлдызай»,	органи-
затором	 которой	 является	 корпо-
ративный	 фонд	 «Bl-Жұлдызай».	
Миссия	 фонда:	 «Объединяя	 уси-
лия	 людей,	 дарить	 возможности	
«особенным»	детям	обрести	веру	
в	себя	и	идти	от	надежды	к	резуль-
тату»
	 Я,	 Бакиев	 Данил,	 воспи-
танник	 Песчанской	 специальной	
общеобразовательной	 школы-ин-
тернат	№2,	под	руководством	учи-
теля	физкультуры	Овцынова	В.В.,	
принял	участие	в	спортивных	со-
ревнованиях	 по	 легкой	 атлетике,	
где	наша	команда	добилась	высо-
ких	результатов.	
	 На		дистанции	«Бег	50	м»	
-	я	и	Крышина	В.	заняли	1	место,	

а	 Митрофанова	 К.	 –	 2	 место.	 	 В	
«Эстафете	 4х50м	мы	 	 заняли	 -	 1	
место.	 Наша	 команда	 была	 на-
граждена	 за	 победу	 в	 эстафете	
кубком,	 а	 за	 индивидуальный	 за-
бег	–	дипломами	и	медалями.		
	 В	 течение	 трех	 дней	 мы	
проживали	 в	 комфортабельной	
гостинице	 «Данияр»,	 совершили	
экскурсию	 в	 музей,	 побывали	 на	
футбольном	 матче	 местной	 ко-
манды.	
	 В	 подарок	 всем	 нам	 вру-
чили	 	толстовки,	футболки,	кепки,	
рюкзаки	и	термокружку	с	логотипа-
ми	«Жулдызай».	
	 Мы	 с	 ребятами	 в	 полном	
восторге	от	этой	поездки	и	благо-
дарим	организаторов	спартакиады	
за	теплый	прием	и	положительные	
эмоции.	

	 21	 сентября	 отмечается	
Международный	день	мира.	Этот	
день	провозглашён	как	день	отка-
за	от	насилия	и	прекращения	огня	
во	 всем	мире.	Этот	день	предус-
матривает	 отказ	 от	 ведения	 бое-
вых	действий	во	всех	горячих	точ-

ках	 планеты.	 «Международный	
день	 мира	 был	 учрежден	 гене-
ральной	 ассамблей	 Организации	
объединенных	наций	в	1981	г.
	 В	Константиновской	СОШ	
прошла	 торжественная	 линейка,	
посвящённая	этому	дню.	Петрова	
Елена	Викторовна,	 учитель	 исто-
рии,		рассказала	ребятам,	когда	и	
где	впервые	отмечался	этот	день.	
	 В		беседке	штаб	квартире	
ООН	в	Нью-Йорке	проводится	це-
ремония	у	«Колокола	МИРА»	и	ге-
неральный	 секретарь	 призывает	
всех	 отказаться	 от	 войны.	На	 ко-

	 С	 1	 августа	 стартовала	
общереспубликанская	акция	«До-
рога	в	школу».	
	 В	целях	предупреждения	
и	 профилактики	 детской	 безнад-
зорности	 и	 беспризорности,	 вы-
явления	 детей,	 уклоняющихся	 от	
обучения,	организациями	образо-
вания	 совместно	 с	 сотрудниками	
правоохранительных	органов	про-
ведены		рейды	в	ночное	время.	
	 Кроме	того,	организовано	
посещение	 	 неблагополучных	 се-
мей.	
	 Ведется	 работа	 по	 при-
влечению	 спонсоров,	 государ-

ственных	структур	к	оказанию	бла-
готворительной	помощи.	
	 На	сегодняшний	день	ма-
териальную	 помощь	 получили	 23	
учащихся	 на	 общую	 сумму	более	
240	тыс.	тенге.	
	 Оказание	 материальной	
помощи	детям	из	малообеспечен-
ных	семей,	детям,	оставшихся	без	
попечения	родителей	в	рамках	ак-
ции	 «Дорога	 в	 школу»	 продолжа-
ется.

ЗДВР Северной школы
 Иртышского района 

А.А. Абигузин

локоле	вылита	надпись	«Да	здрав-
ствует	мир	во	всём	мире».	Звон	ко-
локола	-	это	напоминание	людям,	
что	 самое	ценное	ЖИЗНЬ.	 	Дети,	
взявшись	 за	 руки,	 слушали	 звон	
колокола		и	стук	своего	сердца,	за-
гадали	желание,	чтобы	нас	не	кос-

нулась	 война.	 Право	
на	 мир	 и	 жизнь	 име-
ют	 все.	 Прозвучали	
стихи	 и	 песня	 «Сол-
нечный	 круг».	 Подве-
дены	итоги	конкурсов	
сочинений	и	рисунков	
о	мире.	Дети	4	класса	
из	 ладошек	 сложили	
солнышко	 –	 символ	
счастья,	света,	тепло-
ты.	 Восьмиклассники	
провели	 Междуна-
родную	 панораму	 о		
Декларации.	 Поли-
тинформация	 нужна,	

мы	должны	знать,	что	происходит	
вокруг	 нашего	 мирного	 государ-
ства.	 Да,	 Казахстан	 мирная	 стра-
на	и	призывает	всех	жить	мирно	и	
дружно.	
Будущее	любого	народа,	 государ-
ства	зависит	от	сегодняшнего	дня.	
Дети	-		настоящее	и	будущее	пла-
неты.	

Мы – голосуем за мир! 

Г. Белоцерковец
Константиновская СОШ

Успенский р.
 Павлодарская обл.

	 Ежегодно	 доброй,	 хоро-
шей	традицией	в	нашей	школе	ста-
ло	 проведение	 Республиканской	
акции	 «Дорога	 в	 школу».	 Акция	
направлена	 на	 оказание	 помощи	
многодетным	 и	 малообеспечен-
ным	семьям,	которые	испытывают	
материальные	 трудности	 в	 подго-
товке	к	учебному	году.	
В	 этом	 учебном	 году	 уже	 была	
оказана	 спонсорская	 помощь	 уча-
щимся	 из	 малообеспеченных	 и	
многодетных	 семей.	 Хочется	 вы-
разить	 огромную	 благодарность	
нашим	меценатам:	главе	КХ	«Щер-
бак»,	 главе	 КХ	 «Жакупов»,	 главе	
КХ	 «Шаров»,	 акиму	 Берегового	
с/о	 Куланбаеву	 Р.К,	 а	 также	 педа-
гогическому	коллективу	Береговой	
СОШ.	 Примите	 искреннюю	 при-
знательность	 за	 неравнодушное	

Бакиев Данил, 7 класс, 
Песчанская специальная общеобразовательная

школа интернат - №2 для детей сирот, и детей оставшихся 
без попечения родителей.

Любовью согретые 
сердца

отношение	 к	 детям.	 Надеемся	 на	
дальнейшее	 сотрудничество	 и	
взаимопонимание.	 От	 всей	 души	
желаем	 Вам	 крепкого	 здоровья,	
благополучия	и	успехов.
Ребятам	 вручили	 школьные	 при-
надлежности.	 Лица	 ребят	 свети-
лись	 радостью,	 им	 важно,	 что	 их	
любят	и	заботятся	о	них.	А	как	же	
иначе?	Ведь	дети	это	самое	доро-
гое,	 это	 наше	 будущее.	 Мы	 учим	
детей,	даем	знания,	но	не	должны	
забывать,	что	дети,	видя	милосер-
дие	и	заботу	о	них,	сами	в	будущем	
станут	добрее.	Пусть	эта	забота	о	
детях	 станет	 маленькой	 каплей	 в	
большом	море	доброты	и	счастья.	

Ерескенова А.Ж.,
заместитель директора по ВР

Береговой СОШ 
района Теренколь
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1 октября – День пожилого человека 

Вот и пришла осенняя пора!

  Первого октября все отмечают день пожи-
лого человека. Отмечают его во многих странах. В 
этот день уделяют особое внимание пожилым лю-
дям: поздравляют, устраивают концерты, дарят 
цветы и подарки,  помогают по дому. Мы говорим 
всем бабушкам и дедушкам, как сильно мы их любим 
и всегда помним о них. 
 У меня есть старенькая прабабушка, её 
зовут Людмила и ей 85 лет. 1 октября мы с роди-
телями поедем к ней в гости, чтобы поздравить с 
днём пожилого человека. Я нарисую ей открытку и 
подарю цветы.
        Люди должны помнить, что старшим нужно по-
могать и уважать их. Почаще звоните и навещайте 
своих бабушек и дедушек! 

Дмитрий Белов,
 1 «а» класс, 

СОПШДО №17

 По всей стране  от-
мечают День пожилого челове-
ка. Организации, предприятия  
приглашают своих ветеранов, 
устраивают праздничные концер-
ты, накрывают дастархан. И ду-
маю, это хорошая традиция – не 
забывать пожилых людей, хоть 
чуточку обратить на них внима-
ние.
 «Летят годы, за ними не 
угнаться, стареем мы…» - часто 
говорят  мои бабушка и дедушка. 
- Дорогие мои дедуля и бабулечка, 
вы наша гордость, вы пример для 
подражания  и для меня, и для всех.  
Спасибо Вам за все – терпение, 

стойкость в трудные минуты, 
мудрость и теплоту, исходящую 
от ваших сердец. Как мне прият-
но бывать у вас дома! Пить чай с 
вкусными бабушкиными блинчика-
ми и говорить обо всем. 
 Дорогие мои дедушка и 
бабушка, оставайтесь всегда та-
кими ласковыми, добрыми, чутки-
ми. Живите долго  и радуйте нас, 
а мы будем стараться не огор-
чать Вас, радовать Вас своими 
успехами. С праздником, дорогие 
мои!
                                                                       

Ксения Петрова,
 3 «В» класс СОШ №17

Моя бабуля

  У меня есть бабушка. Ее зовут Майра. Я ее очень 
люблю, хотя вижу очень редко, потому что она живет в 

России. Каждое лето я с семьей еду к ней в гости. Она 
радостно нас встречает. 

Бабуля готовит мне разные вкусняшки и покупает кра-
сивые вещи. Она меня балует, потому что очень любит. 

Моя бабушка уже очень старенькая и на лице у нее мор-
щинки, но все равно очень красивая!

                                                                 
Акылбеков Мейрамбек, 

2 «Е» класс, СОПШДО №17

	 Ежегодно	1	 октября	наша	
страна	 отмечает	 День	 пожилых	
людей.	 Праздник	 этот	 добрый	 и	
светлый.	 В	 Казахстане	 традиция	
почитания	 старших,	 воспитание	
в	 молодежи	 глубокого	 уважения	 к	
ним	уходит	глубоко	корнями	в	про-
шлое.	
	 Пожилые	 люди	 заслужи-
вают	почитания	за	свою	мудрость,	
опыт	и	умения,	которые	связывают	
прошлое	 и	 будущее	 Казахстана.		
Это	наши	бабушки	и	дедушки,	 ко-
торые	 	 в	молодости	 трудились	 на	

День пожилого человека
 
 1 октября в Казахстане отмечают День 
пожилого человека. Это добрый и светлый празд-
ник всех пожилых людей. Все мы любим своих ба-
бушек и дедушек, стараемся им помогать во всем, 
оберегать и защищать, но внимания и помощи 
ждут не только родные. Мы не должны забывать 
об одиноких пожилых людях. Проявлять сочув-
ствие, уважение и заботу к чужому человеку также 

важно, как заботиться о своих 
близких. Мы должны быть опо-
рой для них, обязаны уважать 
их возраст и ценить опыт.
   Хочу пожелать всем 
людям старшего поколения 
здоровья, достатка, благополу-
чия, взаимопонимания в семье. 
Пусть невзгоды и болезни обхо-
дят их стороной.  

Валерия Бобылева 1 «А» 
класс СОПШДО №17

Дорогие для меня люди!

Этот добрый и светлый день пожилых….
благо	 нашей	Родины,	 растили	 на-
ших	мам	и	пап	умными,	добрыми,	
трудолюбивыми.	А	 теперь	они	ря-
дом	 с	 нами	 –	 внуками.	 Помогают	
нам	в	учебе,	пекут	самые	вкусные	
пироги	и	блинчики,	гуляют	и	играют	
с	нами,	учат	нас	быть	достойными	
людьми	своей	Родины.
	 Я	хочу,	чтобы	все	пожилые	
люди	ни	в	чем	не	нуждались,	что-
бы	 не	 было	 Домов	 престарелых,	
чтобы	 каждый	 пожилой	 человек	
жил	в	кругу	родных	в	тепле		и	был	
окружен		заботой.	
	 Желаю,	 чтобы	 они	 жили	
долго	 и	 счастливо.	 	 Пусть	 этот	
праздник	 добра,	 заботы,	 внима-
ния,	уважения	был	не	один	день,	а	
длился	круглый	год!		

Лиза Ожиганова, 
ученица 3 «В» класса

СОПШДО № 17

Люди пожилые, 
Сердцем молодые.
Сколько повидали
 Вы путей –дорог.

Горячо любили, 
И детей растили,

И надеждой жили …
Меньше бы тревог…
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4стр. Отбасы- бақыт мекені

Еңбек түбі – береке Тілдер мерекесі  

Е л б а с ы м ы з 
Н . Ә . Н а з а р б а в т ы ң 
Ж а р л ы ғ ы м е н 
бекітілген Қазақстан 
Отбасы күнін мереке-
леу шеңберінде 2018 
жылғы 6-14 қыркүйек 
аралығында «Отбасы 
– бақыт мекен» атты 
республикалық апта 
өткізу жоспарланды.

 Аталған	 шараның	
маңыздылығын	 ескере	 отырып,	
мектепішілік	 «Отбасы-бақыт	
мекені»	тақырыбымен	іс-шаралар	

жоспары	 құрылып,	 жүзеге	 асы-
рылды.	
	 Отбасының	 қоғам	

алдындағы	 маңыздылығы	
мен	 ролін	 жеткізу	
мақсатында	 8-9	 қыркүйек	
күндері	 1,10-11	 сынып	
оқушыларының	 ата-ана-
ларына	 арналған	 «ХХІ	
ғасырдағы	 Қазақстандық	
ата-ана:	
	 Өз	 балаңа	 үлгі	
бол!»	 тақырыбында	
республикалық	 кон-
ференция	 өткізілді.	
Конференцияға	 АББ-нің	
әдіскерлер	 кабинетінің	
меңгерушісі	 А.Т.Каримова,	
«Туған	 өлке»	 газетінің	 бас	
редакторв	 М.Мұхаметұлы	
және	 ІІБ-нен	 БҚҚ	 ин-
спекторы	 А.С.Склярова	
және	 барлық	 ата-аналар	
қатысты.	 Ата-аналар	 мен	 бала-

ларды	әртүрлі	 іс-шараларға	тарту	
жоспарымен	 1-4	 сыныптар	 ара-
сында	 «	 Анам	 және	 Мен»	 флеш-

моб	биі,	 	1-11	сыныптар	арасында	
«Менің	 отбасым»,	 «Ата-
ананы	 құрметтеу	 –әрбір	
адамның	 қасиетті	 боры-
шы»	 тақырыптарында	 сы-
нып	сағаттары	және	
		 «Мен	 өз	 отба-
сымды	 мақтан	 етімін»	
тақырыбымен	 	 фото-
коллаж	 галлереясы	
ұйымдастырылды.	 Фото-
коллаж	 галлереясы	 	 5-7	
сыныптар	берілген	тапсыр-
ма	болатын,	бұл	ретте	ата-
аналар	 мен	 балалардың	
белсенділігімен	 5-сы-
нып	 ерекшеленді,	 сынып	
жетекшісі	Д.М.Кубенова.	
	5-сынып	 оқушыларының		
бейімделу	 кезеңінің	
тұлғалары	 екенін	 ескер-
сек,	 өте	 белсенді,	

шығармашыл	 балалар	 екенін	
байқадық,	 оның	 дәлелі	 фото-кол-
лаж	 жұмысы	 түрлі	 бағытта	 бол-

ды,	 ерекшелігі	 «Менің	 отбасым»	
генелогиялық	 ағашы,	 кереметтей	
ізденіспен	жасалған.	
	 Орта	буын	оқушыларының	
көрікті	галлериясын	көрген	бастау-
ыш	сынып	оқушылары	мен	жоғары	
сынып	 оқушылары	 да,	 сынып	
сағаттарына	 өз	 отбасыларының	
фото-коллажын	жасап	әкелді.
	 Балаланы	 ата-ана-
ны,	 үлкендерді	 құрметтеуге,	
мейірімділікке	 тәрбиелеу	
мақсатында	үй	тапсырмасы	ретінде	
шығарма,	 өлең	 жазу	 берілген	 бо-
латын,	 шығармалардың	 үздіктері	
таңдалып,	 олардың	 ішінде	 4	 «А»	
сынып	оқушысы	Иманұлы	А.,	4	«Б»	
сынып	оқушылары	Қанапия	М.,	Му-
ратова	Г.,	Ибраева	Ж.айтуға	бола-
ды.	Апталық	бойынша	жоспарланға	
іс-шаралар	өз	мақсатына	жетті.

С.Сеилханова
Железин №3 ЖББ орта мектеп

ДТІЖ орынбасары

	 Мұхтар	Әуезов	атындағы	
№42	 орта	 мектебінде	 жазғы	 де-
малыс	 кезінде	 оқушыларды	
жұмыспен	 қамтамасыздандыру	
толығымен	 атқарылды.	 Жоғарғы	
сынып	 оқушыларының	 еңбек	
жасағы	 екі	 маусымнан	 құралды.	
Әр	 маусымда	 9	 оқушы	 және	
1	 жетекші	 болды.	 Бірінші	 мау-
сым	 жетекшісі	 қазақ	 тілі	 және	
әдебиет	 пәні	 мұғалімі	 А.	 Кусаи-
нова,	ал	екінші	маусым	жетекшісі	
жағрафия	пәнінің	мұғалімі	С.	Туле-
баева.	Еңбек	жасағының	мақсаты	
оқушыларды	 тазалықты	 сақтауға	

үйрету,	еңбекке	баулу,	Отан,	туған	
жерге	 деген	 сүйіспеншіліктерін	
арттыру.
Оқушылар	 Усолка	 шағын	 ауда-
нында	 орналасқан	 Н.	 Ә.	 Назар-
баев	 алаңын	 тазалап,	 арам	 шөп	
жұлып,	ағаштар	отырғызды.		Олар	
өз	 міндеттерін	 жоғары	 деңгейде	
орындап,	нағыз	еңбекқор	балалар	
екендіктерін	дәлелдеді.

А. Кусаинова 
қазақ тілі және әдебиет 

мұғалімі
М. Әуезов ат. №42 орта 

мектеп,

	 1	 тамыз	 –	 30	
қыркүйек	 	 аралығын	 қамтитын	
республикалық	 «Мектепке	 жол»		
акциясы	 жалғасуда.	 Күнкөріс	
төмен	 отбасыларда	 	 тәрбиеленіп	
жатқан	 	 балаларды	 қолдауға		
бағытталған	 	 акцияның	 көздегені	
–	әлеуметтік	жағдайлар		салдары-
нан		1	қыркүйекте	мектепке	баруға		
мүмкіндігі	жоқ		балаларды		сабаққа	
дайындау.
	 Акция	 жұмысына	Максим	
Горький	ЖОББ	мектептің	 	ұжымы,	
Иса	 Байзақов	 ауылдық	 округінің		
әкімшілігі,	 кәсіпкерлер	 қызу		
кірісті.	 Шараның	 өз	 деңгейінде		
ұйымдастырып	 	 өткізу	 үшін	 	 іс-
шаралар	 жоспары	 	 әзірленіп,	

Акция жалғасуда
ұйымдастыру		комитеті	құрылды.	
	 Акция	 аясындағы	 ша-
ралар	 жоспарында	 	 мектепке	
дайындығы	 	 жоқ	 балалар	 жай-
лы	 мәліметтер	 	 құрастыру	 	 да	
қарастырылған.	 Мектеп	 әкімшілігі	
жеке	 меншік	 басшыларына		
көмекке	мұқтаж	балаларға		қолдау	
сұрап	 хат	 жазды.	 Нәтижесінде	
3	 жеке	 кәсіпкер	 6	 балаға	 	 53000	
теңгеге	көмек	көрсетті.
	 	«МЕКТЕПКЕ	ЖОЛ»	акци-
ясы	жалғасуда.	Жүрегі	халқым	деп	
соғатын	 демеушілерді	 	 күтеміз,	
көппен	көтерген	жүк	жеңіл.		.

Г.Шопанова, 
Ертіс ауданы  

М.Горький ЖОББМ

Ұстаз- ұлағатты есім
	 Мектеп	 табалдырығын	
аттаған	 сәттен	 бастап-ақ	 қолына	
қалам	ұстатып,	білім	әлеміне	есік	
ашқан	абзал	жандар	–	ол	ұстаздар.	
Ұстаздық	 -	 өте	 ауыр	 қызмет.	 Ал-
дында	 отырған	 шәкірттерін	 өмір	
белестеріне	 жетелеу	 -	 	 қиынның-
қиыны	деп	ойлаймын.	
	 Бұл	мақалада	мен		сауа-
тымды	 ашып,	 білім	 мен	 тәрбиені	
ұштастыра	 отырып	 өмірге	 деген	
көзқарасымды	 қалыптастырған,	
дұрыс	 жолға	 үнемі	 бағыт-бағдар	
беріп	 отыратын	№25	 	 мектебінің		
ұстаздарына	 алғысымды	 жазғым	
келеді.	
	 Егер	 де	 10	 жыл	 бұрын	
мектепке	 келген,болашағына	
қатысты	 түк	 түсінігі	 жоқ	
бала	 қыздан	 қазіргі	 білімге	
құштар,өмірге	 деген	 	 көзқарасы	
өзгерген	 шәкіртке	 айналсам,ол	
тек	 ұстаздарымның	 арқасы	 деп	

білемін.Д.И.Менделеев:	 «Мұғалім	
ең	 жауапты	 міндет	 орындайды,	
ол	 адамды	 қалыптастырады»,	
-	 деген	 екен.№25	 ЖОМ-нің	
мұғалімдерінің	 оқушы	 өмірі	 үшін	
жасап	 жатқан	 еңбектері	 ұлан-
ғайыр.	Әр	ұстаздың	заман	талабы-
на	сай	беретін	сабақтары,	үлгі	мен	
өнегеге	 толы	 тәрбие	 сағаттары	
еліміздің	ертеңі	болар	толыққанды	
болашақ	 ұрпақтың	 келешекке	
нұсқар	 айқын	 бағыт-бағдары.	
Алдында	 тәрбиеленіп	 отырған	
шәкірттерін	 қалалық,	 облыстық,	
республикалық,	 халықаралық	
деңгейлердегі	 білім	 додасын-
да	 жүлделі	 орындарға	 дайын-
дап	 жүрген	 ұстаздарымды	 кәсіби	
мерекелерімен	 құттықтаймын!	
Алар	 асулары	 мен	 жемісті	
жетістіктері	көп	болсын!

Аида Тургунбаева №25 ЖОМ, 
10-сынып оқушысы

18	 қыркүйек	 күні	 Май	 Аудандық	
Оқушылар	үйінің	ұстаздары	мен	
т ә р б и е л е н у ш і л е р і н і ң	
ұйымдастыруымен	 «Тілдер	
мерекесі»	 аталып	 өтті.	 Бұлбұлдай	
дауысты	әншілер	ән	шырқап,	мың	
бұралған	қыздарымыз	би	билеп	
баршамызды	 қуантты.	 Тіл	 –	 та-
усылмайтын	 байлық.	 Қанша	 тіл	
білсең,өзгеден	

сонша	кез	биіксің.	Дегенмен,	ал-
дымен	туған	еліңнің	мемлекеттік	
тілін	білуге	
міндеттісің.	 Тілсіз	 қоғамның	
қандай	 түрі	 болса	да	 өмір	 сүре	
алмақшы	 емес,	 ол	 тілдің	 өзі	
қоғам	 бар	 жерде	 ғана	 пай-
да	 болып,	 өмір	 сүреді.	 Де-
мек,	 қоғамнан	 тыс,	 бөлек	 тіл	
жоқ.	 Тіл	 –	 қоғамның	 жемісі.	
Тіл	 әрбір	 адамға	 ана	 сүтімен	

бірге	 еніп,қалыптасады.1998	
жылы	 20	 қаңтарда	 елбасы-
мыз	 Н.Ә.Назарбаев	 Республика	
халықтарының	 ұлттық	 байлығы	
–	 Тілді	 қорғау	 мақсатымен	
22	 қыркүйекті	 «Қазақстан	
халықтарының	 тілдері	 күні»	 деп	
жариялаған	еді.	

Май Аудандық Оқушылар үйі
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Идущий в ногу со временем...
	 «Самым	 важным	 явлени-
ем	в	школе,	самым	поучительным	
предметом,	 самым	 живым	 при-
мером	 для	 ученика	 является	 сам	
учитель»,	 -	 говорил	 А.Дистервен.	
А	каким	должен	быть	современный	
учитель?	
Образованным,	 умным,	 толерант-
ным…	А	еще	он	должен	быть	чело-
веком,	идущим	в	ногу	со	временем,	
мобильным,	 ищущим;	 человеком,	
способным	научить	своих	подопеч-
ных	адаптироваться	в	жизни.
Современная	 система	 образова-
ния	 представляет	 массу	 интерес-
ных	 и	 новых	 возможностей	 для	
подрастающего	 поколения.	 Со-
всем	недавно	в	школах	появились	
курсы	 робототехники,	 позволяю-
щие	ребятам	развивать	навыки	мо-
делирования,	логическое	и	систем-
ное	мышление	и	даже	творческие	
способности.
Третий	 год	 в	 средней	 образова-
тельной	 профильной	школе	№	 11	
модульного	 типа	 города	 Павлода-
ра	 курс	 робототехники	 преподает	

Садыков	 Рустам	 Талгатбекович	 –	
учитель,	 которого	 по	 праву	можно	
назвать	 идущим	 в	 ногу	 со	 време-
нем.	А	иначе	как	увлечь	школьни-
ков	 интересным,	 но	 кропотливым,	

Я - СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ!
У ч и -

тельская	
п р о -
ф е с с и я	
–	 самая	
древняя	
и	 суще-
с т в у е т	
столько,	
с к оль к о	
веков	 и	
тысяче -
л е т и й	
ж и в е т	

школа.	А	поскольку		мир	меняется,	
то	и	атрибут	к	слову	«учитель»	на-
полняется	 все	 новым	 и	 новым	 со-
держанием.

Поделюсь	тем,		как	видится	мне	
личность	такого	учителя.

	 Во-первых,	 она	 должна	
быть	 адекватна	 той	 личности	 уче-
ника,	 которую	 он	 создает,	 творит	
всеми	отпущенными	ему	средства-
ми	и	рычагами	воздействия:	урока-
ми,	 беседами,	 собственным	 	 	 жиз-
ненным	 опытом.	 Если,	 например,	
наш	выпускник	школы	владеет	 ин-
формационной	культурой	и	функци-
ональной	грамотностью,	то	учитель	
должен	 быть	 на	 две	 головы	 выше	
–	не	только	решать	компетентност-
но	ориентированные	задания,	но	и	

составлять	их,	формулировать	про-
блему,	 владеть	 искусством	 вопло-
щать	идею	в	дело	и	передавать	это	
своим	ученикам.

	 Во-вторых,	 нет	 учителя,	
если	 он	 не	 умеет	 проектировать,	
организовать,	исследовать,	то	есть	
если	 он	 сам	 не	 владеет	 главными	
профессиональными	 компетенция-
ми.

	 В-третьих,	 современный	
учитель	–	это,	прежде	всего,	Чело-
век	с	большой	буквы,	человек,	уме-
ющий	 спрашивать	 сначала	 с	 себя,	
а	потом	с	других,		в	том	числе	уче-
ников.	 Он	 свято	 следует	 	 мудрым	
советам	 своих	 коллег	 	 прошлого	и	
настоящего.	Вот	они:

-	не	назидай,	а	помогай;
-	не	высмеивай,	а	смейся,	прибе-

гая	к	юмору;
-	 не	 «маркируй»,	 а	 давай	 шанс	

выпрямиться;
-	не	злорадствуй,	а	сопереживай;
-	 не	 только	 задавай,	 но	 и	 уча-

ствуй	в	выполнении	заданий.
В-четвертых,	 профессия	 совре-

менного	 учителя	 –	 самая	 много-
мерная,	 универсальная,	 это	 	 даже	
не	 три,	 а	 десять	 в	 одном.	 Он	 –	 и	
психолог,	 и	 дидакт,	 и	 менеджер,	 и	
художник-культуролог,	 и	 политик,	 и	
пропагандист,	 и	 затейник	 и	 многое	

Учителями славится страна
Школа	 -	 это	 не	 только	 учеба,	

но	 и	 настоящая	 дружба.	 Дружба	
взрослых	и	детей.	Учителя	прово-
дят	 много	 времени	 с	 детьми,	 по-
рой	забывая	о	своих	личных	делах	
и	 задерживаясь	 после	 уроков	 в	
школе.	Им	 так	много	 надо	 успеть,	
чтобы	 дети	 росли	 счастливыми	 и	
достойными	людьми!	

В	 Константиновской	 школе	 23	
года,	 всю	 свою	 педагогическую	
жизнь,		преподаёт	казахский	язык	и	
литературу	Сакауб	Молдыр	Теме-
шевна.	Она	имеет	от	природы	такт,	
доброту,	 терпение,	 чуткость,	 ум,	
душевность,	 отзывчивость	 и	 еще	
множество	 человеческих	 качеств.	
Как	же	нам	повезло,	что	наши	дети	
учатся	 у	 такого	 преподавателя.	
Только	такой	Учитель,	как		Молдыр	
Темешевна		-				учитель	с	большой	
буквы,	 может	 это	 сделать!	 Порою	
ученики	 	 неуправляемы,	 но	 она	 с	
блеском	справляется	 с	 этим	и	по-
могает	своими	мудрыми	советами.	
Молдыр	 Темешевна	 преподносит	
не	только	уроки	знания,	но	и	жизни,	

а	этому	не	научит	ни	один	учебник.	
Большинство			стремится	быть	по-
хожими	на	неё.	

Коллектив	 уважает	 и	 любит		
Молдыр	 Темешевну.	 Она	 всегда	
готова	 прийти	 на	 выручку,	 мило	
улыбнётся,	 поделится	 планами,	
разъяснит,	 какие	 нововведения	
в	 школьной	 программе	 ждут	 на-
ших	детей.	И	обязательно	успоко-
ит:	«Мы	со	всем	справимся.	У	нас	
умные	 и	 очень	 способные	 дети».		
Продолжает	 внедрение	 инноваци-
онных	методик,	что	даёт	отличные	
результаты		ЕНТ,	умеет		не	только	
дать	крепкие	знания,	но	и	привить	
интерес	 к	 учебе,	 родному	 языку,	
сформировать	 активную	 жизнен-
ную	позицию.	

		 Молдыр	 Темешевна	 	 уже	
достигла	больших	профессиональ-
ных	высот.	Имеет	высшую	квалифи-
кационную	 категорию,награждена	
многочисленными	 грамотами	 аки-
мата	 Равнопольского	 сельского	
округа,	 районного	 и	 областного	
отделов	 образования,	 эксперт	 по	

качеству	 об-
разования .	
Занимается	
переводче -
ской	 дея-
тельностью,	
что	 стиму-
лирует	 её	 в	
работе	 над	
собой	 в	 рит-
ме	 делопро-
изводс тва .	
Победитель	
районных	 и	
о бл а с т ны х	
олимпиад	 и	
к о н к ур с ов .	
Её	 ребята	
участники	 и	
призёры	 международных,	 респу-
бликанских	и	областных	конкурсов	
и	олимпиад.

	 Работа	 всегда	 была	 смыс-
лом	её	жизни,	дети	Ажар	и	Мират	
пошли	по	её	стопам	и	 тоже	стали	
успешными	преподавателями.	

Здоровья	Вам	и	радости,	благо-

еще	другое,	что	 	он	должен	уметь,	
проживая	 жизнь	 вместе	 с	 детьми.	
На	этом	стою	и	я,	современный	учи-
тель	физики.

	 Не	могу	не	назвать	и	пятый	
компонент	 	 («в-пятых»),	 которым	
характеристика	 современного	 учи-
теля	и	начинается,	и	 завершается.	
Это	 его	 мировоззрение,	 патрио-
тизм,	 верность	 идеалам	 народа	 и	
государства,	 которое	 открыло	 ему	
дорогу	к	любимому	делу,	 	одарило	
возможностью	 творить	 и	 созидать	
новое	поколение.

Ни	для	кого	не	секрет,	что	сегод-
ня	 идёт	 повсеместное	 обсуждение	
исторических	 государственных	 до-
кументов.	 От	школы,	 и	 от	 каждого	
учителя	 требуется	 	 не	 только	 да-
вать	знания	детям,	но	и	с	помощью	
этих	знаний	готовить	к	выполнению	
задач,	поставленных	перед	образо-
ванием:	учитьанализировать	ситуа-
ции,	принимать	решения,	работать	
с	информацией	и	вести	коммуника-
цию	на	разных	уровнях	и	т.д.

	 У	 меня	 три	 секрета,	 кото-
рыми	я	пользуюсь		в	повседневной	
педагогической	работе	и	 которыми	
хочу	 поделиться	 с	 коллегами.	 Со-
блюдение	их	 	обязательно	обеспе-
чит	успех.

Секрет	 1.	 Научитесь	 мыслить	

«сверху	вниз»,	т.е.	отталкиваться	в	
своём	 обдумывании	 и	 в	 своих	 по-
ступках	 от	 слоганов	 тех	 государ-
ственных	материалов,	которые	вы-
ражают	сущности	наших	действий	и	
планов.	Научитесь	сжимать	инфор-
мацию.

Секрет	2.	Не	растрачивайте	сво-
бодного	 от	 работы	 времени,	 на-
правьте	 его	 на	 самостроительство	
своей	собственной	личности	учите-
ля-профессионала.	Работайте	с	ин-
формацией,	рискуйте,	ищите	себя	в	
коммуникациях,	 умейте	 и	 показать	
себя	и	свою	работу.

Секрет	 3.	 Не	 оставляйте	 своих	
увлечений,	наоборот,	—	ищите,	раз-
вивайте	 своё	 «ХОББИ»,	 которое	
можете	 использовать	 в	 качестве	
главного	 воздействующего	 сред-
ства	 на	 своих	 учеников,	 на	 класс,	
на	новое	поколение	детей.	Это	мо-
гут	быть	самые	различные	увлече-
ния:	 наука	 (эксперимент),	 поделки,	
спорт,	 художественная	 самодея-
тельность,	 искусство,	 благотвори-
тельность,	 волонтёрство,	 туризм,	
коллекционерство,	 корреспондент-
ская	деятельность,	юмор.

 
Анатолий Билида, 

учитель физики лицея № 8 
города Павлодара

а	 подчас	 и	 трудным	 де-
лом?	Только	увлечься	им	
самому.
Рустам	 Талгатбекович	
–	 соавтор	 методических	
пособий	 «Рабочая	 те-
традь	 по	 информатике	
для	учеников	5	и	6	 клас-
сов»,	 участник	 республи-
канской	 дистанционной	
олимпиады	 учителей	 по	
информатике.	 Его	 учени-
ки	 -	 призеры	 Республи-
канской	 дистанционной	
олимпиады	 школьников	
по	 информатике,	 между-
народной	 игры-конкурса	
по	 информатике	 и	 ком-
пьютерному	 мышлению.		
В	 прошлом	 году	 пяти-
классники	Малых	Артём	и	
Сыздыкова	Айнара	стали	

призерами	областного	и	республи-
канского	 чемпионатов	 по	 робото-
технике,	 создав	 под	 руководством	
своего	 педагога	 робота,	 облегча-
ющего	 жизнь:	 он	 способен	 утром	

приготовить	оладьи,	а	значит,	сэко-
номить	человеку	время.	
Это	не	первое	достижение	ребят	и	
Рустама	Талгатбековича.	В	январе	
2018	 года	 они	 приняли	 участие	 в	
областной	выставке	робототехнике	
«Мы	из	будущего»,	где	представи-
ли	самостоятельно	разработанную	
и	созданную	«Парковку	будущего»	
-	 многоуровневую,	 экономящую	
придворовую	 территорию,	 прино-
сящую	городу	дополнительный	до-
ход.	Эта	работа	получила	высокую	
оценку	жюри	и	была	отмечена	ди-
пломом	«За	лучший	дизайн».
Поистине,	 верны	 слова	 В.О.	 Клю-
чевского:	 «Чтобы	 быть	 хорошим	
преподавателем,	 нужно	 любить	
то,	что	преподаешь,	и	любить	тех,	
кому	 преподаешь».	 Только	 учи-
тель,	 увлеченный	 делами	 своих	
учеников,	 может	 достигать	 боль-
ших	высот	и	всегда	идти	в	ногу	со	
временем.

 Брюховец О.Л., 
руководитель пресс-центра 

СОПШМТ № 11

получия	и	творческих	успехов.	

Учить	детей	-		что	лучше	может	
быть.

Г. Белоцерковец,
Павлодарская обл.

Успенский р.
Константиновская СОШ 
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6стр.
Кім боламын деп жүрген талапкердің 
Бойына дарын менен талап бердің 
№35-тің  мүмкіндігі мол еді ғой.
Ол туралы айтуға жарап келдім.

Шəкіртке бар білгенін аямаған,
Өзінің баласындай аялаған.
Біздерге қамқоршы болып жүретін,
Ұстаздар сол баяғы аяулы адам.
 
Оқушының айқындап қадамын нық.
Шығарған мына бізді саналы қып.
Қоғамда өздік орын табады деп,
Шығарған бізді қоғам адамы қып.

Жарты ғасыр тарихы жеткен 
уақыт.
Мен осында оқимын неткен бақыт.
Оқып жүрген баланың арманы жоқ,
Осылайша бұл қызың төккен ша-
быт.

Алима Кусманова, 
6 «ә» сыныбы

Əрдайым оқушыға жаны жақын. 
Сəл көрмесе шəкіртін сағынатын. 
Ұстаз деген керемет халық қой,
 Балаға білім беріп танылатын. 

Тоғыз ай бойы ұрысып алып, 
Үш айлық демалыста сағынатын. 

Оқушының жетістігіне қуанып, 
Керісінше қайғысына қамығатын. 

Оқушысы өз баласынан артық болып, 
Солар үшін уайымға салынатын. 
Ұстаздар жаны нəзік адамдар ғой, 

Бойынан бар махаббат табылатын

Айдана Жанабаева, 
6 «ә» сыныбы

№35 жалпы орта білім беру мектебінің 
оқушылары  жыр арнайды

Мұғалімдер – өмірдің жыр 
дастаны

Мұғалімдер – өмірдің жыр дастаны,
Мұғалімдер – тұнық білім бастауы,
Мұғалімдер – адалдықтың аспаны,
Мұғалімдер – адамдықтың асқары.

Мұғалімнің əр лебізі дуалы,
Оқушының белін бекем буады.
Мұғалімнің төрде құрмет тұрағы
Мұғалімдер – нұрлы күннің шуағы.

Ізбасарың білім алып тынығар,
Шыңға шығып, білімменен 
шынығар.
Ұстаздықтың таяғында тығылған
Ыбырайдың өшпейтұғын сыры бар.

Ұстазым деп ұлар көктен көшкен 
жыр,
Біздер едік сендер баптап өскен 
гүл.
Ұстазыма қарызбын деп өткен ғой
Жарты əлемді билеп кеткен 
Ескендір.

Елге арнаған бар саналы ғұмырын,
Алтын тарих төмендемес 
тұғырын.
Ұлағатты ұстаздарым жасасын 
Мəңгілікке ұмыттырмас ұғымын!

Оразбай Марлен, 
11 сынып Ы. Алтынсарин 

атындағы дарынды балаларға
арналған облыстық қазақ 

гимназия-интернаты

Ұстаз ұлағаты

Ұстаздар ұлағаты ұлық неткен,
Сəлем шашып тұрады тұнық көктен.
Балапандай балаға үміт сыйлап
Қанаты қатайғанша білікті еткен.

Шəкірт сыры шайырдың қаламында,
Сырың жатыр тарихтың алабында.
Таусытып көз майыңды қанша үңілдім
Сарқылмас сыр тұңғандай жанарыңда.

Жарқ етіп жарқын өмір жаң арыңнан,
Жалт етіп мен түсемін сабағыңнан.
Білімнің теңізіне сəуле шашпақ
Мұң көріп балаң шəкірт қабағыңнан.

Өмірдің арнасында толқын аққан,
Сол толқын келе жатыр өзің жақтан.
Толқын түгіл дауылың тұрсадағы
Шырағдан өше қоймас өзің жаққан.

Гүлнар Жанболат,
11 сынып Ы. Алтынсарин атындағы 

дарынды балаларға
арналған облыстық 

қазақ гимназия-интернаты

Қ.Бекқожин атындағы №12 жалпы орта білім беру мектебінің 
барлық ұстаздарын төл мерекелері, ұстаздар күнімен 

құттықтай отырып, қажырлы еңбектерінің еленіп жемісті 
болуын, отбасыларына бақ-береке, бақыттарының баянды 

болып, ұзақ ғұмыр кешулерін тілейміз. Біз, сіздерді жақсы 
көреміз! Мыңда бір алғыс СІЗДЕРГЕ!

Ұстазға тілек

Есімде балалық шақ балғын күнім,
Алғашқы ұстазыма алған гүлім.
Мейірімді жүзімен тарта білген
Санама сан ғылымнан берді білім.
 
Ұстаз –ана, ұстаз-актер, ұстаз-
пана
Күліп шығар алдыңнан дара, дана
Абыройың асқақтап арта берсін
Тілегі шəкіртіңнің сізге ғана!

Тина  Алтынбекова, 
9 «а» сынып

№2 ЖОМ

	 Менің	 атам	 мен	 әжем	
Ақтоғай	ауылында	тұрады.	Жазғы	
демалыста	 ата-әжеме	 барып	
демалғанды	 ұнатамын.Биыл	 де-
малыс	 ерекше	 болды.	 Өйткені	
ата-әжемнің	 барлық	 немере-
жиендері	 жиналдық.	 Міне,	 қызық	
деген	 осы!Ауылға	 барған	 күні	
атам	бізге	арнап	қой	сойды.	Апам	
ет	асып,	бешбармақ	пісірді.
Кешке	 барлығымыз	 өрістен	 кел-
ген	 малды	 қораға	 қамап,	 дастар-
хан	 басына	 жиналдық.	 	 Ас	 дай-
ын	 болды.	 Атам	 бізге	 ет	 турап,	
Дінмұхамед	 екеумізге	 қойдың	
құлағын	беріп:	
-	 Құлақтарың	 жақсы	 сөз	 естісің,	
көп	 тыңдасың,	 -	 деді.	Біз	мәз	бо-

лып	құлақты	жеп	алдық.
Ата-әжеміз	 бізге	 көп	 қызықтвы	
әңгімелер	айтып,	немере-жиендер	
бір-біріне	 қалай	 туыс	 екенімізді	
түсіндіріп	берді.	Дінмұхамед	маған	
жиен,	мен	оғаннағашы	болдым.
Ата-әжемізге	 көмектесіп,	 ой-
нап	 жүргенде	 екі	 аптаның	 тез	
өтіп	 кеткенін	 білмей	 қалдық.	
Ата-әжеізге	 көмектессек	 те,	 бір	
жағынан	шаршатқан	да	шығармыз.	
Ата-әжемізді	 қимай	 біз	 үйімізге	
кеттік.	Ата-әжеміздің	 бары	 қандай	
жақсы!	 Келесі	 демалысты	 асыға	
күтерміз	енді!

Иманұлы Алдияр
4 «а» сынып оқушысы

Железин № 3 ЖОМ

Атам мен әжем

	 Отан	 отбасыдан	 бастала-
ды,	өйткені	әр	адамның	қалыптасуы	
отбасыдан	 басталады.	 Отанға	
деген	 ыстық	 сезім	 жақындарына,	
туған-туысқандарыңа	 деген	
сүйіспеншіліктен	 басталады.	 Сол	
себепті	де,	біз	«Отбасы	-	Отанның	
кішкентай	 бір	 бөлігі»	 деп	 атай-
мыз.	Өз	отбасың,	өз	үйің	әрқашан	
жылу	 тартады.	 Жеке	 адамның	

бойындағы	 ар-ұятың,	 ақыл-ойын,	
адамгершілігін	 тәрбелеуіндегі	
алғашқы	 қадам.	 Не	 болса	 да,	
Отанның	 бір	 бөлшегі-отбасыңа	
ештеңе	 де	 жетпейді.	 Өйткені	 от-
басы,	 бұл	 әр	 адамға	 сыйлаған	
кереметі.	Соны	мәңгі	сақтау	керек.	

Жанель  Ибраева
Железин №3 ЖББ орта мектеп

4«б» сынып оқушысы 

Отан - отбасыдан басталады 

 
Мен	 отбасымды	 өте	 жақсы	
көремін.	Енің	отбасымда	бес	адам	
бар.	Олар:	Анам,	Әкем,	сіңілім,	інім	
және	 мен.	 Мен	 үйдің	 үлкенімін.	
Олар	 мені	 жақсы	 көреді.	 Мен	
анама	 ыдыс	 жууды,	 үй	 жинауды	
көмектесемін.	Менің	 сіңілім	 	 1-сы-
ныпта	 оқиды.	 Мен	 оған	 үй	 тап-
сырмасын	 жасауға	 көмектесемін.	

Менің отбасым
Демалыс	күндері	інім,	сіңілім	және	
мен	ата-әжемнің	үйіне	қонаққа	ба-
рамыз.	 Біз	 Ата	 мен	 Әжені	 жақсы	
көреміз.	 Олардың	 бізге	 деген	
сүйіспеншілігі		шексіз.

Муратова Гюзаль,
Железин №3 ЖББ орта мектеп

 4«б» сынып оқушысы 

Ұстаздарға мың алғыс

Аштыңыз көзін бұлақтың,
Жағаңыздағы құрақпын,   
Таптым сіздер арқылы,  
Жауабын сан сұрақтың.

Рахмет Сіздерге ұстазым!
Сіздермен  өтті қыс-жазым.
Тəрбие-тəлім барлығын.
Өзіңізден ұстадым.

Дұрыс жолға түссе деп,
Берген білім  біздерге. 
Бас иіп тағзым етеміз,
Алғысымыз шексіз  сіздерге.

Жапаров Әбілмансұр
№12 ЖОМ 

Қ.Бекқожин атындағы 
9 «а»  гимназия сыныбы 
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7стр. Жақсы ұстаз – мектептің жүрегі
	 «Жақсы	 ұстаз	 –	мектептің	
жүрегі»,	 -	деген	Ыбырай	Алтынса-
рин	 атамыз.	 Қай	 заманда	 болсын	
шәкірттерін	 білім	 нәрімен	 сусын-
датып,	 тәлім-тәрбие	 мен	 жақсы	
қасиеттерді	 бойына	 дарытып,	
адамгершілік	 рухта	 бағыт-бағдар	
беруде	ұстаздың	еңбегі	зор.	
	 Сондықтан	 өз	
мамандығына	 жан	 жүрегі	 мен	
берілген	 ұстаз	 шәкірттер	 үшін	
әрдайым	 үлгі	 тұтар	 тұлға,	 нағыз	
идеал	 ретінде	 есептеледі.	
Менің	 қызым	 үшін	 осындай	 жан	
–	 тәрбие	 беріп,	 білім	 нәрімен	
сұсындатқан	 алғаш	 ұстазы	 Жанат	
Қамысбайқызы	Әбілдинова.
	 Дарынды	 балаларға	
арналған	 Абай	 атындағы	 №10	
лицей-мектебінің	 табалдырығын	
аттаған,	 алғаш	 партаға	 отырған	
кезінен	бастап,	балапандарымызға	
қалам	 ұстатып,	 әліппе	 үйреткен	
Жанат	 апайы,	 оларды	 бірден-ақ	
өзіне	 баурап	 алды.	 Өте	 мейрімді	
жан,	тамаша	психолог	әр	баланың	
жүрегіне	 жол	 таба	 білді.	 Тала-
бы	 жоғары	 болса	 да,	 балаларға	
дауысын	 көтермей,	 сабырлы	
да	 салмақты	 көркем	 мінезімен	
шәкірттерін	 биікке	 жетеледі.	
Сондықтан	 болар,	 балаларымыз	
тек	 қана	 алға	 талпынып,	 жақсы	
нәтижелерге	қол	жеткізді.	
	 Жанат	 Қамысбайқызы	 –	

жаңашыл,	 қашанда	 тынымсыз	
ізденісте	 жүрген	 ұстаз,	 өз	 ісінің	
білгір	 маманы.	 Оқу	 үрдісін	 әрбір	
оқушының	 жеке	 ерекшеліктерін,	
ынтасын,	 бейімділігін,	 оқу	 мен	
еңбекке	 ұқыптылығын	 ескере	
отырып,	 жүргізеді.	 Әрине,	 бұл	
мақсатқа	 жетуде	 ұстаздың	 терең	
білімін,	 әдістемелік	 шеберлігін	
және	 жоғары	 мәдени	 деңгейін	
атап	 өткен	 жөн.	 Инновацияларға	
ұмтылу,	өзінен	және	оқушылардан	
талап	 ету,	 мақсатқа	 ұмтылу,	
жауапкершілік,	 жоғары	
ұйымдастырушылық	 қабілеті	 оны	
өзгелерден	 ерекшелендіреді.	
Оқушылары	 ұстазынан	 алатын	
үлгі	 -	 өнеге,	 тәрбиені	 қадірлеп,	
педагогтың	 әрбір	 үйреткен	 сөзін	
айтып,	ерекше	құрметтейді.	
Ұстаздар	 күні	 қарсаңында	
ата-аналар	 атынан	 біздің	
балаларымыздың	 сүйікті	
ұстазы	 Жанат	 Қамысбайқызы	
Әбілдинованы	мейрамымен	шын
жүректен	 құттықтаймыз.	 Сүйікті	
ұстазымызға	 зор	 денсаулық,	
шығармашылық	 табыс,	 отбасына	
амандық	тілейміз.	

Гүлназ Раздықова, 
дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы №10 лицей-
мектебі 

оқушыларының ата-аналары 
атынан 

	 Көптен	 күткен	 жазғы	 ка-
никул	 да	 өтті.	 	 Оқушылар	 алтын	
ұя	мектебін	сағына	жыл	құсындай	
қайта	 оралды.	 Жаз	 айлары	
оқушылар	 үшін	 ең	 бір	 қызықты	
да	 маңызды	 кезең	 екенін	 бәріміз	
жақсы	 білеміз.	 Бірі	 ауылда,	 бірі	
қала	сыртындағы	лагерде,	ал	бірі	
мектеп	 жанындағы	 лагерьде	 дем	
алып,	денсаулықтарын	нығайтып,	
күш	жинап	дем	алып	келді.	Айтай-
ын	дегенім,	биылғы	жаз	мен	үшін	
өте	қызықты	өтті.		Мен		биыл	мек-
теп	 жанындағы	 жазғы	 сауықтыру	
лагерінде	 болдым.	 Лагерьге	 кел-
ген	 оқушылардың	 таңы	 көңілді	
әуенмен	 	 жаттығудан	 басталды.	
Оқушылардың	 қуаныштарында	
шек	жоқ	мәре-сәре,	күнделікті	та-
ным	 жорықтар,	 бассейн,	 әртүрлі	
ойындар	 ұйымдастырылды.		
Осындай	іс-шараларда	жанымыз-

	 Ұстаздық	 –	 еңбегі	
ешнәрсемен	 	 өлшеуге	 келмейтін,	
адам	 бойындағы	 қасиетті	 ұғым.	
Менің	 алғашқы	 ұстазым,	 сынып	
жетекшім	 Олжаева	 Мырзагүл	
Олжақызының	 бойынан	 ұстаздық	
қасиеттерді	жазбай-ақ	табуға	бола-
ды.	Мұғалімнің	әр	сабағы	қызықты	
өтетіні	 соншалық	 сабақтың	
қалай	 аяқталып	 қалғанын	 білмей	
қаласын.	
	 Мұғалімнің	әр	сөзін	мұқият	
тыңдай	 отырып,	 менде	 есеп	
шығаруға	деген	қызығушылық	пай-
да	 болғанын	 өз	 бойымнан	 сездім.	
Мырзагүл	Олжақызы	шәкірттерінің	
терең	 білім	 алуына	 аянбай	 еңбек	
етіп	жүрген	жандардың	бірі.	Сынып-
та	әрқайысымыз	әр	түрліміз.	Біреуі	
–	біреудің	жалғызы,	оны	көпшілікке	
үйретіп,	 	 екіншісі	 –	 тентек,	 	 оны	

	 «Азбайтұғын	 адамның	
алтындығы»	 -	 деп	 ақын	
Ғ.Қайырбеков	 жырлағандай,	 сөзі	
маржан,	 үні	 ән	 ұстаздардың	 бар	
болғанын	мақтаныш	етемін.	Әрине,	
ұстаз	жүгі	–	ауыр	жүк.	Ұстаздардың	
әсерлі	 үнмен,	 асықпай	 мәнерлеп	
сөйлеген	 сөзінен	 әрбір	 оқушыға	
деген	 қамқорлықтың,	 аналық,	
әкелік	 сезімнің	 дана	 ойдың	 ыстық	
лебі	 есіп	 тұрғандай.	 Иә,	 адамның	
жан	 дүниесін	 түсініп,	 ренжітпей,	
қателігін	 сездіре	 білу	 –	 бұл	 нағыз	
шеберлік	 емес	 пе?!	 Осы	 ұстаздар	
жайында	 халқымыздың	 ұлы	 ба-
тыры	 Бауыржан	 Момышұлы	
“Ұстаздық	 -	 ұлы	 құрмет.	 Себебі,	
ұрпақтарды	 ұстаз	 тәрбиелейді.	
Болашақтың	 басшысын	 да,	 да-
насын	 да,	 ғалымын	 да,	 еңбекқор	
егіншісін	 де,	 кеншісін	 де	 ұстаз	
өсіреді.	 Өмірге	 ұрпақ	 берген	 ана-
ларды	 қандай	 ардақтасақ,	 сол	

	 Адам	 баласының	
жүрегінде	 қадір	 тұтатын,	
құрметтейтін	 екі	 ұғым	 бар,	
оның	 бірі:	 ата-анасы,	 екіншісі:	
ұстазы.	 Бар	 адамзат	 алғаш	 әріп	
танытып,	 өмірдің	 қыр-сырын	
білуге,	 табиғаттың	 сан	 қилы	
құбылыстарын	 терең	 түсінуге	
үйреткен,	 адамгершілікке	
баулыған	 алғашқы	 ұстаздарын	
есінен	еш	кетірмесі	анық.	Мен	да-
рынды	 балаларға	 арналған	 Абай	
атындағы		
	 10	 лицей-мектебінде	
оқимын.	Бүгінгі	таңда	осы	атаулы	
мектепте	сабақ	беріп	жүрген	аяу-
лы	 ұстаздарымызболмысындағы	
асыл	 қасиеттерін	 шәкірттерінің	

Алғыс айтқым келеді
дан	бір	елі	қалмай	біздің	сыныптың	
сынып	 жетекшісі	 Сәрсекеева	
Қарлығаш	Қайыртайқызы	анамыз-
дай	болып,	әр	жарыс,	байқауларда	
көмекшіміз,	 жанкүйеріміз	 бол-
ды.	 Жасы	 елулерден	 	 асып	 кет-
се	 де,	 біз	 не	 істесек	 соны	 істеуге	
тырысты.	 Кейде	 жетекшіміздің	
қатты	 шаршағанын	 көріп,	
мұғалім	 шаршадыңыз	 ба	 десек,	
жоқ	 балалар	 бәрі	 жақсы	 дейді.	
Қарлығаш	 Қайыртайқызы	 біз	 үшін	
теңдесі	 жоқ	 мұғалім.	 	 Осындай	
мұғалімге	 қалай	 алғыс	 айтпасқа.		
Сыныбымның	 атынан	 	 Қарлығаш	
Қайыртайқызына	алғыс	айтамын.

Ахметова Елдана
Қ.Бекқожин атындағы №12 

ЖОББМ
3 «а» гимназия 

сыныбының оқушысы 

Ұстаздық - ұлы құрмет 
ұрпақты	 тәрбиелейтін	 ұстаздарды	
да	 сондай	 ардақтауға	 міндеттіміз”	
деген.	 Бала	 бойына	 ата-анадан	
кейінгі	 ақыл-ой,	 адамгершілік,	
әдептілік,	 ар-ұят,	 ұлттық	 сана-
сезімді	 сіңіруші	 адам	 –	 мұғалім.	
“Ұстаздық	 еткен	 жалықпас,	
үйретуден	балаға”	-	деп	Абай	ата-
мыз	 айтқандай,	 ұстаз	 еңбегінің	
қыр-сыры	 мол,	 қиын	 да	 жауапты,	
шығармашылық	 еңбек	 екендігін	
баршамыз	 мойындаймыз.	 Мұндай	
мадақтауларды	 жалғастыра	
берсек,	 даналық	 сөздер	 тізбегі	
шексіздікке	 ұласады.	 Мерейлі	
мерекеде	 дендеріңізге	 саулық,	
отбасыларыңызға	 амандық,	 ұзақ	
өмір,	 қажымас	 қайрат,	 таусыл-
мас	бақыт,	 зор	денсаулық,	 талмас	
қанат,	істеріңізге	сәттілік	тілейміз.

№38 ЖНМ
әлеуметтік педагог, 

А. Бердмурат 

Ұстаздық еткен 
жалықпас, үйретуден 

балаға... 

бойына	 сіңіртіп,	 біліммен	 сусын-
дандырып		жүрген	тұлғалар.
	 «Ұстаз	 болу	 -	 өз	 бақытын	 аямау,	
өзгенің	 бақытын	 аялау»	 -	 деп	
Ж.Ж.	 Руссо	 айтқандай,	 уақытпен	
санаспай,	 балалардың	 болашағы	
үшін	аянбай	тер	төккен,	еңбек	ет-
кен	 ұлағатты	 ұстаздарымызды	
төл	 мерекелерімен	 өз	 атымнан	
және	 барлық	 шәкірттер	 аты-
нан	 құттықтаймын.	 	 Дендеріңізге	
саулық,	жемісті	еңбек	тілеймін!

Болат Дінмұхаммед
Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы  
10 лицей-мектебінінің 7 «А» 

сынып оқушысы

Менің сүйікті сынып 
жетекшім

тыйып,	 ал	 үшіншісі	 –	 момын,	 оны	
ортаға	 жарқылдап	 сөйлер	 шешен	
қылып	 тәрбиелеу	 ұстазымның	
батырлығы	деп	білемін.	Мырзагүл	
Олжақызы	 	 есіктен	 кіргенде	 жан	
жылуын	 бар	 оқушысына	 бірдей	
төгетін	 мейірімді	 мұғалім.	 	 Біздің	
сынып	 жетекшіміз	 білмегенін	 жа-
сырып,	 білгенін	 асыратын	 	 ұстаз.	
Сыныпта	 әр	 оқушыны	 жанын-
дай	 жақсы	 көріп,	 бізді	 жүрген	
жүрісімізден,	 тұрған	 тұрысымыз	
бен	қас-қабағымыздан	таниды.
	 Ұстаздар	 күніне	 арналған	
кәсіби	 мерекеде	 осындай	 асыл	
жанға	 әлемдегі	 бар	 жақсылықты,	
ана	 бақытын,	 ұстаз	 ұлағатын	
тілеймін!

Лунара Нұрмағамбет, 
 № 33 ЖОББМ-нің

2 «А» сынып оқушысы
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8стр.
Ұрпақ тәрбиесі – ұстазға байланысты

 Құрметті оқырман 
қауым, ұлағатты 
ұстаздар қауымының 
төл мерекесі алдыңда 
біздің «Қаламгер» 
баспасөз орталығының 
жас тілшілері Павло-
дар қаласының №37 
жалпы орта білім 
беру мектебінің ди-
ректоры Ләйлә 
Бажқызы Жүсіповамен  
сұхбаттасып, бұл 
мектептің тыныс-
тіршілігімен танысып, 
«Орта білім беретін үздік 
ұйым - 2018» облыстық 
конкурсының грант 
иегері аталымы бойын-
ша жеткен жетістіктері 
туралы біліп қайтты.

Осы білім шаңырағы нешінші 
жылы құрылды? Мектеп жайлы 
айтып берсеңіз? 
-	 2015	 жылы	 23	 желтоқсан	 күні,	
қаламыздың	 Зеленстрой	 шағын	
ауданында	 1200	 орындыққа	
арналған	№37	ЖОББМ	 ашылды.	
Мектебіміз	 тек	 қана	 мемлекеттік	
тілде	 білім	 береді,	 ал	 оқушылар	
алғаш	 рет	 мектеп	 табалдырығын		
2016	 жылдың	 	 9	 қаңтарында	 ат-
тады.	 Бірінші	 оқу	 жылында	 740	
оқушы	 білім	 алса,	 қазіргі	 таңда	
1145	оқушымыз	бар.	

Қай жылдан бері  №37 мектепте  
басшылық қызметін  атқарып 
келесіз?    
-	 	 Басшылық	 қызметімді	 2015	
жылы	 9	 қыркүйектен	 бастадым.	
Қазір	 есіме	 алсам	 алғаш	 жұмыс	
бастағанда	 мектеп	 қара	 топырақ	
болып	жатқан	 еді.	Мектептің	 есігі	
де,	 терезесі	 де,	 едені	 де	 болған	
жоқ.	Осы	мектептің	жұмыскерлері,	
ұстаздар	 ұжымы	 барлығымыз	
бірлесіп	 мектепті	 салдық,	
жудық,	 құрдық,	 	 жиһаздарын	
жайғастырып,	 шаңын	 сүрттік.	
Бұл	 мектептің	 мұғалімдері	
қаламыздың	 №4	 және	 №26	
мектептерден	 келген	 болатын.		
Ұстаздар	 қауымы	 аптаның	 жеті	
күні,	демалыссыз	қажырлы	жұмыс	
жасап,	 әркім	 өзінің	 кабинетіне	
жаңа	 жиһаз	 алып,	 аса	 зор	
құлшыныспен,	 	 қуаныш	 сезіммен	
жұмыстарын	бастады.		

№ 37 мектеп қала мектептерінің 
ішінде озық мектептердің бірі. 
Жуырда ғана ұстаздардың та-
мыз мәжілісінде «Орта білім 
беретін үздік ұйым - 2018»  атан-
ды.  Сол жетістік туралы айтып 
берсеңіз?   
-	 Әрине,	 аймағымызда	 365	 мек-
теп	 бар	 екен.	 Осы	 мектептердің	
ішінде	 біздің	 мектеп	 «Орта	 білім	
беретін	 үздік	 ұйым	 -	 2018»	 ата-
лымына	 қол	 жеткізді.	 Павло-
дар	 облысының	 әкімі	 Болат	
Бақауовтың	 қолы	 қойылған	
20741,000	ақшалай	сертификатқа	

ие	 болдық.	 Бұндай	 жүлдеге	 жету	
ол	 тек	 қана	менің	 ғана	 емес,	 осы	
мектептің	 жұмыскерлерінен	 ба-
стап,	 ұстаздар	 қауымының	 үлкен	
үлесі,	 осы	 кісілердің	 арқасында.	
Бұл	 бір	 күндік	 жұмыс	 емес,	

мектебіміздің	 үш	 жылдық	 тари-
хы	 бар.	 Осы	 аз	 ғана	 уақыт	
ішінде	 талмай,	 қажырлы	
жұмыс	 жасағандықтан,	
осындай	 үлкен	 табысқа	
жетіп	 отырмыз.	 Аталмыш	
үлкен	 жүлдеге	 ие	 болдық	
деп,	қолды	қусырып	отыруға	
болмайды,	 болашақта	 көп	
жоспар	 мен	 мақсаттарымыз	
бар.	 Мектебіміз	 бүгінгі	
таңда	 	«Цифрлы	Қазақстан»	
бағдарламасы	аясында	циф-
рлы	 мектеп	 болып	 атала-
ды.	 Біздің	 мектеп	 пилоттық	
жобаға	енгізілді.

 Осы жылдар арасында 
мектептің оң өзгерісіне 
тоқталып отырсаңыз, 
мектептегі жаңа ашылған 
кабинеттер өте көп, сол ту-
ралы білгіміз келеді. 
-	 Біз	 қазіргі	 таңда	 цифрлық	
режимде	 жұмыс	 жасап	 жа-
тырмыз.	 Өздеріңіз	 байқаған	
шығарсыздар,	мектебімізде	турни-
кет	орнатылған,	оқушылар	онлайн-
режимінде	 асханадан	 тамақтана	
алады.	 Бұл	 дегеніміз	 ата-ана-
лар	 кешке	 жақын	 үйден,	 ертеңгі	
күнге	 баласына	 тамаққа	 тапсы-
рыс	 жасай	 алады.	 Мектебімізде	
қазіргі	 заманға	 сай	 Teacher’s	
офис,	 ақпаратық-технологиялар	
кабинеті,	 «Рухани	 жаңғыру»	
кабинеті,	 IT-сынып,	 робототехни-
ка	кабинеті,	шахмат	үйірмесі	тағы	
да	 бар.	 Көштен	 қалмай	 ілесіп,	
заманауи	 жастарға	 қажет	 ететін	
дүниенің	бәрін	жасап	отырмыз.			

Сіз бірнеше жылдан бері мектеп 
басшы қызметіңдесіз, осы жыл-
да ең бір қуанышты күніңізді ай-
тып берсеңіз. 
-		Мектепте	оқу	жылы	қалай	баста-

лады,	әрі	 қарай	солай	жалғасады.	
Біздің	 ең	 қуанышты	 күнімізді	
есіме	 алсам,	 ол	 2016	 жылы	 осы	
мектептің	 алғаш	 түлектері	 ұлттық	
бірыңғай	 тестілеуден	 99,15	 пай-
ыз	 көрсеткішті	 көрсетті.	 Ол	 менің	

еңбегім	 емес,	 бұндай	 жетістік	 –	

ұжымның	 жетістігі.	 	 Тағыда	 бір	
қуанышты	 күн	 Республикалық	
пәндер	 олимпиадасынан	 осы	
мектептің	 екі	 оқушысы	 қазақстан	
тарихы	 және	 құқық	 пәндерінен	
Айдар	 Айдарханов	 мен	 	 Әдел	
Құттыбаева	 екі	 бірдей	 жүлдеге	
ие	 болды.	 Біз	 үш	 жылдың	 ішінде	
осындай	 жеңіске	 жетіп	 жатырмыз.	
Қала	көлемінде	төртінші	позицияда	
тұрмыз.	Мектепте	пән	мұғалімдері	
де	 өте	 жақсы,	 шебер	 ұстаздар.	
Мектепте	 потенциал	 бар.	 	 Бұл	
жетістіктермен	 тоқтап	 қалуға	 бол-
майды.

 Ұстаз болу сіздің 
арманыңыз болды ма? 
-	 Мектепте	 оқып	 жүрген	 шағымда	
ұстаз	 боламын	 деп	 армандаған	
емеспін.	 Ұстаздық	 жолға	 түсуімен	

себепкер	 болған	 -	 Әкем.	 Сол	 кісі	
маған	бағыт-бағдар	берді.	

Осы мектепке алғаш келгенде 
қандай көңілде болдыңыз?
-	 «Көз	 қорқақ,	 қол	 батыр»	 -	 дейді	
ғой.	Бұл	мектепке	мен	алғаш	келген	
сәтте	 қорқып	 кірген	 болатынмын.	
Әйнек,	 терезесі	 жоқ,	 жаңа	 ғана	
салынып	 жатқан	 мектеп.	 Жалғыз	
адамның	 ісі	 өңбейді	 ғой.	 Мен	
өзімнің	ұстаздар	ұжымына,	мектеп	
директорының	 орынбасарлары-
на	 алғысым	 шексіз.	 Мен	 өзімнің	
ұстаздар	 ұжыммен	 мақтанамын.	
Бір	ауыздан	бір-бірімізді	 түсінеміз.	
Олар	 мені	 керемет	 қолдайды,	
қорғайды,	 соңымнан	 ерген	
көмекшілерім.		

Алда келе жатқан ұстаздардың 
төл мерекесі сіз үшін қандай 
күн?
-	 Әрине,	 1	 қыркүйек	 білім	 күнінде	
және	 Ұстаздар	 күніңде	 адамның	
кеудесінде	 керемет	 шаттық,	
мақтаныш,	 қуаныш	 	 сезімдері	
кернейді.	 Осы	 оқушылардың,	 ата-
аналардың,	 қоғамның	 пейіліне	
қарап,	 көңіліміз	 толып	 жатады.	
Кез	 келген	 мұғалімнің	 арқасынан	
қағып,	 «сен	 жарайсың!»,-	 деп	
айтсаң,	төбелері	көкке	бір	елі	жет-
пей	қалады.	Ұстаздарды	үнемі	ын-
таландырып,	құлшыныстарын	арт-

тырып	отыру	керек.		

Жақсы мектеп басшысы атану 
үшін, не істеу керек? 
-	 Мен	 өзімді	 әлі	 жақсы	 басшы	
деп	 айта	 алмаймын.	 Үш	 жылдық	
қана	 тәжірибем	 бар.	 Кез	 келген	
басшының	 соныңда	 ұжым	 тұру	
керек.	 Мектептің	 оқушысынан	 ба-
стап,	 ұстазына	 дейін	 қамқоршы	
болу	керек,	жақсы	көру	керек.	

Жас ұстаз мамандарға айтар 
кеңесіңіз? 
-	 Шыдамдылық,	 төзімділік,	
сабырлық	тілеймін.	

Біздің газетіміз арқылы №37  
мектеп  ұжымың   мерекеге ар-
найы жылы лебіз,  құттықтау 
тілегіңіз! 
-	 Ұстаздар	 ұжымына	 жақсылық,	
ауызбірлік,	 отбасылары	 аман	
болсын!	 Әрбір	 ұстаз	 өзінің	 ұстаз	
болғаныңа	 өкінбей,	 мерейлері	
үстем	 болып,	 құзыреттері	 арта	
берсін!	Мерекелері	құтты	болсын!	
Ләйлә	 Бажқызы	 төл	 мерекеңіз	
құтты	 болсын!	 Сұхбатыңызға	 рах-
мет!	

Сұхбаттасқан: «Қаламгер» 
баспасөз 

орталығының тілшілері 
Айша Уахит,  

Шакира Шахмарданова, 
Арыстан Бекишев.  

	 Ұстаз	 деген	 	 қазақ	 бала-
сы	үшін	қашанда	қасиетті,	қадірлі	
болған.	
	 Алғаш	 әріп	 танытып	
өмірдің	 қыр	 сырын	 білуге,	 терең		
түсінуге,	адамгершілікке	баулыған		
мұғалімнің	орны		бөлек.		
	 Шәкірт	 үшін	 аянбай	
жұмыс	жүргізіп,	 білім	 дәнін	 сеуіп,	
оны	өмір	атты	ғаламға		ұшырады,	

Ұстаз туралы үзік ой
дәлірек	 	 айтса	 өмір	 сүре	 білуге	
тәрбиелейді.	
	 Бойындағы	 асыл	
қасиеттерін	 шәкіртеріне	 сіңіріп,	
тер	төгеді.	Бірақта	кез	келген	адам	
ұстаз	 бола	 алмайды.	 Ұстаздық	
өнер	–тағылымы	терең	өнер.	
	 Шын	 ұстаз	 болу	 үшін	
табиғи	 дарын,	 ізгілікті	 ізденіс	 пен	
ерен	 еңбек	 шарт.	 Ұстаз	 	 үнемі	

ізденіс	үстінде	болу	керек.	
	 Өмір	 бір	 орнында	
тұрмайды,	 үнемі	 алға	 жылжиды,	
осыған	 орай	 заманның	 жаңа	 ада-
мын	тәрбиелеу,	оқыту	үшін	ізденіп,	
білімін	 біліктігін	 арттырып	 отыру	
керек.		

Айым Адылбекова,
№37 ЖОББМ-нің 8-сынып



№№17-18
(276-277)

от 29 сентября
2018 года

С
Ы

Р
 С

Ұ
Х
Б
А
Т
 

9стр.
Культура – это визитная карточка страны

 Юнкоры област-
ного Дворца школьников 
побывали в музыкальной 
школе №1 им.Курмангазы. 
Они побеседовали с ру-
ководителем школы Бо-
бровской Ольгой Лео-
нидовной, обладателем 
нагрудного знака «Ы. Ал-
тынсарин». Об истории 
школы, о развитии твор-
ческих способностей де-
тей, обо всем, что узнали 
юнкоры, хотим расска-
зать своим читателям.

Расскажите о своем педагогиче-
ском пути. 
-	В	этом	году	исполнилось	30	лет,	
как	я	работаю	в	музыкальной	шко-
ле.	Все	свои	сознательные	годы	я	
преподавала.	 В	 1988	 году	 закон-
чила	 Павлодарский	 музыкальный	
колледж	имени	Чайковского.	Рабо-
тала	 сначала	 в	 Красноармейской	
музыкальной	 школе,	 в	 четвертой	
музыкальной	школе	 г.	 Павлодара,	
с	2005	года	в	первой	музыкальной	
школе	им.Курмангазы.	В	2009	году	
стала	руководителем	этой	школы.

Чем отличается ваша школа от 
других? 
		 -	Нашей	школе	17	декабря	
2018	года		исполняется	75	лет.	Ее	
открыли	в	1943	 году	эвакуирован-
ные	 ленинградские	 музыканты.	
Это	одна	из	старейших	музыкаль-
ных	 школ	 республики.	 С	 нашей	
школы	 началось	 музыкальное	 об-
разование	 в	 Павлодарской	 обла-

сти.	В	нашей	школе	богатая	исто-
рия,	 глубокие	 корни.	 Сначала	 в	
деревянном	здании	на	берегу	было	
3	класса.	В	1980	году	было	постро-
ено	типовое	здание,	в	котором	мы	
сейчас	находимся.	Наша	школа	за-
являет	о	себе	очень	ярко,	ее	знают	
в	республике.	Я	вхожу	в	республи-
канский	 координационный	 совет	
руководителей	музыкальных	школ,	
школ	искусств.	Я	считаю,	что	у	нас	
работают	 лучшие	 педагоги.	 Хочу	
отметить	 опытных	 педагогов.	 Это	
Зверева	Мира	 Борисовна,	Михай-
лова	Ирина	Владимировна,	Хазы-
рова	 Галина	 Бекбулатовна,	 Гуйо	
Евгения	 Яковлевна.	 Естественно,	
коллектив	 пополняется	 молодыми	
педагогами.	Каждый,	кто	приходит	
к	 нам	 работать,	 впитывает	 атмос-
феру	 школы.	 Мы	 проводим	 мето-

дические	 конферен-
ции	 для	 педагогов	
и	города,	и	области.	
На	базе	нашей	шко-
лы	 проводились	 ре-
спубликанские	 кур-
сы,	республиканские	
конкурсы.

Какие у вас есть от-
деления?
-	У	нас	7	отделений:	
казахских	 народных	
инструментов,	 рус-
ских	 народных	 ин-
струментов,	 струн-
ное	 отделение,	
ударно-духовых,	 от-
деление	 	 специаль-
ного	 фортепиано,	
отделение	 сольно-
го	 и	 ансамблевого	
пения	 и	 отделение	
теоретических	 дис-
циплин.		

Кто у вас занимает-
ся? С  какого воз-
раста?
-	 В	 подготовительный	 класс	 мы	
принимаем	 детей	 с	 6-7	 лет.	 Есть	
семилетнее	 	 и	 пятилетнее	 обуче-
ние.	

Дети бывают разные. Как вы на-
ходите к ним подход?
-	Все	педагоги	знают	детскую	пси-
хологию,	 	 но	 самый	 хороший	 учи-
тель	 –	 это	жизнь	 и	 опыт.	 Как	 –	 то	
после	 концерта	 наших	 педагогов	
спросили,	как	вы	достигаете	таких	
успехов.	 Они	 ответили:	 «Мы	 де-
тей	 просто	 любим».	 Музыкальное	
образование	 –	 это	 большой	 труд.	

Я	 сама	 прошла	 все	 этапы.	 Своей	
профессии	 музыканты	 учатся	 17	
лет:	 первый	 год	 –	 подготовитель-
ный	 класс,	 7	 лет	 в	 школе,	 музы-
кальный	 колледж	 –	 4	 года,	 после	
колледжа	3	года	в	институте	или	5	
лет	в	консерватории.	Дети,	которые	
занимаются	в	музыкальной	школе,	
-	 это	большие	трудяги.	Когда	есть	
контакт	 между	 педагогом	 и	 учите-
лем,	будет	хороший	результат.	

Какие есть достижения у ваших 
воспитанников?
-	У	нас	много	достижений.	Уровень	
подготовки	наших	детей	достаточ-
но	высок,	поэтому	мы	всегда	выби-
раем	сложные	конкурсы.	Прошлый	
учебный	 год	 был	 урожайным	 для	
нас.	Мы	заняли	180	призовых	мест	

в	республиканских	конкурсах.	Мне	
нравится	 фраза:	 культура	 –	 это	
визитная	карточка	страны.	Весной	
в	Санкт-Петербурге	прекрасно	вы-
ступили	дети	отделения	 казахских	
народных	инструментов.	Они	заня-
ли	нескольких	первых,	вторых	мест	
и	одно	третье	в	сольных	на	домбре,	
кобызе,	 жетыгене	 и	 ансамблевых	
выступлениях.	 Мы	 пропагандиру-
ем	 казахстанское	 национальное	
искусство.	 Жюри	 и	 зрители	 были	
очень	удивлены	виртуозности		му-
зыкального	исполнения.	Организа-
торы	конкурса	 	пригласили	нас	на	
конкурс	в	Абхазию.	

Насколь-
ко важно 
м у з ы -
кальное 
о б р а зо -
в а н и е 
для раз-
вития ре-
бенка?
-	 Пере-
оцени т ь		
м у з ы -
к альное	
о б р а з о -
вание	 не-
возмож -
но.	 У	 нас	
к о н к у р с	
на	 посту-
пление	-	2	
человека	
на	 место.	
Мы	 от-
бираем ,	
выявля -
ем	 самые	
я р к и е	
данные .	
Педагоги	
старают-
ся	 уви-

деть	в	каждом	ребенке	творческие	
способности.
У	 нас	 работает	 педагогическая	 и	
детская	 филармонии.	 Для	 обще-
образовательных	школ	мы	 сейчас	
готовим	 лекцию-концерт	 «Связь	
музыки	 с	 предметами	 учебного	
цикла».	 Считаю,	 что	 музыка	 при-
сутствует	 практически	 в	 каждом	
школьном	учебном	предмете.	

С какого возраста можно на-
чинать учить ребенка на музы-
кальных инструментах? 
-	Сейчас	существует	много	разных	
программ.	Даже	с	 трех	лет	можно	
обучать.	Для	этого	требуется	опре-
деленное	 оборудование,	 оснаще-
ние.

В ДМШ многие дети бросают 

учебу. Как сохранить интерес  у 
ребенка?
-3	 класс	 –	 это	 рубеж,	 после	 кото-
рого	 программа	 усложняется.	 Не-
обходимо	 постоянно	 трудиться.	
Ребенку	сложно	устоять	перед	со-
блазном	больше	 гулять,	общаться	
с	 друзьями.	 Легко	 что-то	 бросить,	
труднее	 довести	 до	 конца.	 Мы	
учим	 детей	 держать	 свою	 волю	 в	
кулаке,	 добиваться	 поставленных	
целей.

Некоторые дети от природы 
очень музыкальны, насколько 
важно им знать теорию (ноты и 
пр.)?
-Без	 знания	 теории	 невозможно	
прочесть	музыкальное	 произведе-
ние.	Этому	учат	на	сольфеджио.

Мы знаем, что вы в этом году по-
лучили большую награду, рас-
скажите нам про нее.
-Для	 меня	 было	 большим	 сюр-
призом	в	 августе	 на	 конференции	
получить	 нагрудный	 знак	 имени	
Ы.Алтынсарина.	 Это	 очень	 высо-
кая	 педагогическая	 награда.	 Для	
меня	она	очень	 важна.	Среди	му-
зыкантов	очень	мало	обладателей	
этой	 награды.	 У	 нас	 прекрасный	
коллектив,	 замечательная	 школа.		
Без	 поддержки	 всего	 коллектива	
я	бы	не	смогла,	как	руководитель,	
достичь	 таких	 результатов.	 Я	 гор-
жусь	нашей	школой.

Что в традиционной системе му-
зыкального образования вы хо-
тели бы изменить?
-Система	 преподавания	 в	 музы-
кальных	 школах	 идет	 с	 советских	
времен.	Она	очень	основательная,	
продуманная	и	грамотная.	Ее	мож-
но	усовершенствовать.	Дети	стали	
другими.	 Необходимо	 создавать	
условия	для	того,	чтобы	вам	было	
интереснее	 заниматься.	 Мы	 пока	
не	 имеем	достаточного	 современ-
ного	 оснащения	 для	 проведения	
инновационных	 интерактивных	
уроков.

Ваши пожелания  подрастающе-
му поколению.  
-Вы	 занимаетесь	 журналистикой.	
Это	искусство.	Вы	должны	завлечь	
читателя.	 Желаю	 вам,	 чтобы	 вы	
писали	 всегда	 интересно,	 чтобы	
ваши	статьи	искали	в	газетах.	Что-
бы	человек	мог	испытать	какие-ли-
бо	 эмоции:	 заплакать	 или	 засме-
яться.

Интервью брали:
Аңсағаным Адамова,

Айдана Коканова.
Пресс-центр «Қаламгер»,
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10стр.
Мы вместе

	 Хотелось	 бы	 напомнить,	
Президент	 страны	 неоднократно	
подчеркивал,	что	 государство	на-
чинается	 именно	 с	 семьи	 и	 важ-
но	укреплять	основы	и	семейные	
ценности	в	нашем	обществе.	Се-
мья,	как	основной	элемент	обще-
ства,	была	и	остается	хранитель-
ницей	 человеческих	 ценностей,	
культуры	 и	 исторической	 преем-
ственности	 поколений,	 фактором	
стабильности	 и	 развития.	 Благо-

даря	семье,	 крепнет	и	развивает-
ся	государство,	растет	благососто-
яние	народа.
		 С	 семьи	 начинается	
жизнь	человека,	здесь	происходит	
формирование	 его	 как	 граждани-
на.	Семья	 -	 источник	 любви,	 ува-
жения,	 солидарности	 и	 привязан-
ности;	то,	на	чем		строится	любое	
общество,	без	чего	не	может	суще-
ствовать	человек.
		 	 В	 Северной	 СОШ	 про-

ведена	 спортивная	 эстафета	 «Мы	
вместе»,	 посвященная	Дню	 семьи	
и	 Неделе	 физической	 культуры	
среди	учащихся	первых	классов	и	
их	 родителей.	 Мероприятие	 под-
готовили	 педагог-психолог	 школы	
Абигузина	Р.Н.	совместно	с	учите-
лем	физической	 культуры	 и	 спор-
та	 Амиржановым	 Б.С.	 и	 учителем	
начальных	 классов	 Аулабаевой	
Д.К.		Цель	мероприятия	-	развитие	
чувства	 солидарности,	 семейного	
творчества	 и	 сотрудничества	 се-
мьи	и	школы,	укрепление	интереса	
ребят	 и	 взрослых	 к	 совместному	
проведению	досуга.	
Хочется	отметить	семьи:	Қожахан,	
Ғабитжан,	Дзюба,	Ганзер,	Исембер-
линовых,	 Буриновых,	 Конюшенко,	
Темирхановых,	 Оралбай,	 Бакиба-
евых,	Семеновых,	 которые	в	 ходе	
мероприятия	 продемонстрирова-
ли	 сплоченность,	 воспитанность,	
уважение	и	взаимопонимание	друг	
друга.	Все	семьи	награждены	гра-
мотами	 и	 подарками	 за	 активное	
участие	в	празднике.	
Хочется	 пожелать,	 чтобы	 	 семьи	
были	 крепки,	 как	 гранит,	 а	 отно-
шения	в	них	были	бы	легки	и	при-
ятны.	Чтобы	никогда	не	возникало	
глупых	 ссор	 и	 тяжелых	 распрей,	
чтобы	 люди,	 составляющие	 одну	

семью,	 всегда	 любили	 и	 уважали	
друг	друга.	Пусть	ничто	на	свете	не	
будет	страшно	семье.	
С	праздником!

Р.Н.Абигузина, 
педагог-психолог Северной 

СОШ
Иртышского района

	 Вот	 и	 наступила	 осенняя	
пора	-	ребята	снова	сели	за	парты	
и	 завертелась	 карусель	школьных	
дел.	И	становится	немного	грустно,	
что	 закончилось	 лето.	Но	 ученики	
Береговой	 средней	 школы	 стара-
ются	 найти	 что-то	 интересное	 	 в	
каждом	времени	года.	

18	 сентября	 все	 учащиеся	школы	
приняли	участие	в	спортивном	ме-
роприятии	–	осенний	кросс	«Золо-
тая	 осень».	 Это	 мероприятие	 уже	
стало	 традиционным.	 В	 этом	 году	
забег	 был	 приурочен	 к	 90-летию	
района	Теренколь.	Многие	настро-
ились	только	на	лучший	результат,	
ведь	победители	примут	участие	в	
районном	 туре	 этого	 же	 конкурса.		
Ребятам	 предстояло	 пройти	 дис-
танцию	от	 200	 до	 3000	м.	 по	 раз-
ным	категориям.
По	 итогам	 забега	 были	 выявлены	
победители	 в	 младшем,	 среднем	
и	старшем	звене.	Так,	с	задором	и	
хорошим	 спортивным	 настроени-
ем,	 началась	 осень	для	 учащихся	
Береговой	средней	школы.
 Жантимирова М.Ж., 

зам.директора по ВР 
Береговой СОШ 

	 15	 сентября	 2018	 года	 в	
городе	Павлодар	проводилось	со-
ревнование	 по	 спортивному	 ори-
ентированию	бегом	на	кубок	обла-
сти.	В	соревновании	участвовали	
8	команд,	2	из	них	из	районов.	
	 В	 этом	 забеге	 приняла	
участие	команда	«Азимут»	район-
ного	 Дома	 школьников	 под	 руко-

День	здоровья	в	школе	–	это	весё-
лый	праздник,	праздник	хорошего	
настроения,	 спорта	 и	 здоровья.	
Он	в	нашей	школе	стал	традици-
онным	 спортивным	 праздником.	
Школьники	очень	ждут	его,	чтобы	
поучаствовать	 в	 спортивных	 со-
ревнованиях,	 порезвиться	 и	 по-
дышать	свежим	воздухом.
И	в	этом	учебном	году,	8	сентября,		
в	школе	№17	прошел	«Фестиваль	
здоровья	-	2018».	 	Учащиеся,	по-
лучив	задания,	с	задором	и	энту-
зиазмом	начали	выполнять	 усло-
вия	спортивных	конкурсов.
			 В	 рамках	 	 	 праздника		
Здоровья	 проходили	 соревнова-
ния	по	волейболу,	в	которых	при-
няли	участие	8-11	классы,	по		фут-

болу	 –	 участвовали	 5-6	 классы,	
по	 национальным	 подвижным	
играм	 -	 3-4	 классы,	 шахматам,	
тоғыз-құмалақ,		военно-	спортив-
ным	 состязаниям	 –участвовали	

5-7	 классы,	 	 «Весёлые	 старты»,	
«Папа,	мама,	я	–	спортивная	се-
мья»	 –	 участвовали	 4-5	 классы,	

родители,	классные	руководители.	
Атмосфера	 царила,	 как	 на	 каком-
нибудь	 ответственном	 турнире	
–	ребята		очень	старались	не	под-
вести	свою	команду,	отчаянно	«бо-
лели»	за	своих	ребят.
	Фестиваль	здоровья	прошел		орга-
низованно.	Он	подарил	всем	заряд	
бодрости,	 хорошее	 настроение	 и	
оставил	яркие	впечатления!	Побе-
дителей	 и	 проигравших	 не	 было.	
Каждая	команда	получила	свою	за-
служенную	номинацию.	Рады	были	
все.		Ведь	в	условиях	сегодняшней	
жизни,	день	здоровья	в	школе	–	это	
невероятно	нужное	и	важное	меро-
приятие.

 Шохалевич Л.В., Скляр О.В., 
учителя физической 

культуры СОПШДО №17

Фестиваль здоровья

	 Самое	 главное	 в	 жизни	
человека,	 безусловно,	 здоровье.	
Здоровый	человек	имеет	все	воз-
можности	 достигать	 новые	 высо-
ты,	развиваясь	постоянно.	Поэто-
му	и	неудивительно,	что	в	стране	
большое	внимание	уделяется	раз-
витию	 спорта,	 а	 школы	 способ-
ствуют	этому.
	 В	 сентябре	 в	 Трофимов-
ской	СОШ	прошел	традиционный	
Фестиваль	здоровья.	Торжествен-
ное	начало	мероприятия	продол-
жило	 выступление	 агитбригады.	
Ученики,	 подготовленные	 вожа-
той,	 показали	 интересное	 высту-
пление,	персонажи	сказок	призы-
вали	к	ЗОЖ.	
	 В	течение	дня	были	орга-
низованы	спортивные	состязания,	
эстафета,	 спортивные	 игры,	 уча-
стие	 в	 которых	 приняли	 все	 без	
исключения	педагоги	и	учащиеся.	

Шарипова Асель, 
ученица 8 «А»      

 Трофимовская СОШ район 
Теренкол

Спортивное ориентирование
водством	Кудайбергенова	Куанды-
ка	Каировича.	
	 Исабаев	Мирлан,	уступив	
кандидату	 в	мастера	 спорта	Дие-
ченко	 Виктору,	 занял	 почетное	 ІІ	
место,	был	награжден	медалью	и	
грамотой	Управления	физической	
культуры	 и	 спорта	 Павлодарской	
области.				

«Здоровому - 
все здорово!»
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11стр. Тахауи Ахтанов рухы биік жазушы 
	 Тахауи	 Ахтанов	 (1923—
1994).	 Қазақ	 әдебиетінің	 көрнекті	
өкілдерінің	 бірі	 Тахауи	 Ахтанов	
1923	 жылы	 Ақтөбе	 облысының	
Шалқар	 ауданындағы	 Шетырғыз	
ауылында	 туған.	 Орта	 мектепті	
тамамдаған	 соң,	 1940	жылы	Абай	
атындағы	 Қазақ	 мемлекеттік	
педагогикалық	 институтына	
түседі.	 Осы	 институттың	 фило-
логия	 факультетінің	 екінші	 кур-
сында	 оқып	 жүргенде,	 ел	 басына	
екіталай	 күн	 туғызған	 сұрапыл	
соғыс	 албырт,	 арманшыл	 жастың	
намысын	 оятып,	 қан	 майданға	 өзі	
сұранып	 аттанады.	 Сұрапылмен	
бетпе-бет	 келіп,	 өмір	 мен	 өлімнің	
арасында	от	 кешіп	жүрген	жалын-
ды	жауынгердің	алғашқы	әсерлері,	
ой-толғаныстары	 өлең,	 очер-
ктер	 арқауына	 айналып,	 майдан	
газеттерінде	жариялана	бастайды.	
1948	 жылы	 Тахауи	 Ахтанов	 әскер	
қатарынан	 қол	 үзгеннен	 кейін,	
елге	 оралып,	 әдебиетке	 сағынған	
құштарлықпен	 қызыға,	 қызу	 ара-
ласады.	 «Жастар	 даусы»	 деп	
аталатын	 жас	 ақындардың	 бала-
уса	 жырларының	 басын	 қосңан	
ұжымдық	 жинақта	 өзіндік	 айтары	
бар	 өлеңдері	 жарияланады.	 Біраз	
жыл	 әдеби	 сынға	 араласады,	
Ғ.Мүсірепов	 туралы	 сын-зерттеу	
еңбегі	 шығады.	 Тахауи	 Ахтанов	
мақалалары	 көркем	 шығарманың	
эстетикалық	 табиғатын	 тереңдеп	
тануымен,	 орнықты,	 ойлы	
пікірлерімен	 ерекшеленіп,	 оны	да-
рынды	 да	 талғампаз	 әдебиетші	
ретінде	 танытты.	 Кейін	 прозаға	
ауысып,	 біраз	 жылдар	 өткен	 соң	
драматургия	 саласында	 қалам	
тербеді.	 Тахауи	 Ахтановтың	
«Қаһарлы	 күндер»	 атты	 романы	
1956	жылы	басылды.	

Жазушы Тахауи Ахтановтың туғаныңа 95 жыл

	 Спандияр	 Көбейұлы	 –	
Ыбырай	 Алтынсарин	 үлгісіндегі	
педагог-жазушы.	 Өз	 ұстазының	
жолын	 үлгі	 тұтып,	 ағартушылық	
идеясын	педагогтік	қызметі	арқылы	
насихаттаған.	 Сол	 бағытта	 Спан-
дияр	 Абай	 мен	 өз	 ұстазы	 Ыбы-
рай	 Алтынсарин	 негізін	 салған	

келген.	 Спандиярдың	 әкесі	 Көбей	
–	 мұсылманша	 хат	 таныған,	 шын-
шыл,	қолөнерімен	күн	көрген	адам.	
Ол	 балаларын	 оқыту	 жағына	 көп	
көңіл	 бөлген.	 Анасы	 Айтбоз	 да,	
жазушының	 өзінің	 айтуынша,	 өте	
қайратты	және	есті,	ауылдың	ортақ	
анасы	сияқты	қадірлі	адам	болған.	

Жазушы, педагог Спандияр Көбейұлына - 140 жыл 
Жарастықты	 отбасының	 үлгілі	
тәрбиесі	 болашақ	 педагог-
жазушының	 мінез-құлқының	
қалыптасуына	 да	 әсер	 еткен.	
Болашақ	 педагог-жазушы	 өзінің	
өмірлік	 мұратын	 мұғалімдікпен	
ұштастырады.	 «Ыбырайдың	 өлімі	
менің	 оқытушы	 боламын	 деген	
ынта-ниетімді	 біржолата	 баянды	
етіп	 бекітті»,	 -	 дейді.	 Сол	 ниет-
пен	 Орынбордағы	 оқытушылар	
семинариясына	 түсуге	 талапта-
нады	 да,	 оның	 сәті	 түспей	 қалған	
соң	 Қостанайдағы	 екі	 жылдық	
педагогикалық	 курсы	 мұғалімдікке	
жол	 ашады.	 Курсты	 1901	 жылы	
бітіріп,	 бастауыш	 мектепке	
мұғалімдік	 құқық	 алады.	 Жүрегі	
надандық	 торына	 шырмалған	 өз	
халқына	 деген	 сүйіспеншілік	 пен	
оған	 білім	 шырағын	 жағу	 үмітіне	
толы	жас	жігіт	жердің	шалғайлығына	
қарамай	 Қостанайдан	 мың	
шақырымдай	 Ырғыз	 уезіндегі	
Толағай	 болысына	 қарайтын	
Кішіқұм	 деген	 жерге	 оқытушы	 бо-
лып	барады.	Арнаулы	салған	мек-
теп	үйінің	жоқтығы,	жабдықтар	мен	
оқу	 құралдарының	 жетпеуі,	 бала-
ларын	орысша	оқытуға	наразы	ел	
ішіндегі	 надан	 көзқарас	 –	 бәрімен	
жас	 мұғалім	 жалғыз	 күреседі.	
Сөйте	 жүріп,	 балаларға	 арнап	
«Үлгілі	 тәржімә»,	 «Үлгілі	 бала»,	
«Орындалған	арман»	секілді	асыл	
туындыларды	 дүниеге	 әкеледі.	
Осылардың	 ішіндегі	 1951	 жылы	
жарияланған	 «Орындалған	 ар-
ман»	 мемуарлық	 кітабының	 орны	
ерекше.	Кітап	өңделіп,	1954	жылы	
екінші	рет	басылды.	«Орындалған	
арман»	-	педагог-жазушының	өткен	
өмір	жолы,	қоғамдық	қызметі,	орта-
сы	мен	дәуірі	жайлы	шығарма.

қазақ	 әдебиетіндегі	 демократтық,	
ағартушылық	 идеяны	 әрі	 қарай	
жалғастырды	және	жаңа	жағдайға	
лайық	 дамытты.	 Спандияр	
Көбейұлы	 1878	 жылы	 1	 қазанда	
бұрынғы	 Торғай	 облысы,	 Ни-
колай	 уезі	 Обаған	 болысына	
қарасты	 №3	 ауылында	 дүниеге	
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12стр. Подскажите, как мне быть…

 В редакцию газеты «Твой мир» пришли пись-
ма с вопросами от наших читателей. Мы попроси-
ли ответить на них педагога – психолога СОШ№1 
г.Павлодара, психолога –консультанта  по семейно-
му воспитанию Толкын Букаеву.   

1 В этом учебном году я 
перешла в другую шко-

лу. Мои новые одноклассники 
меня не приняли. Со мной ни-
кто не хочет общаться.  Как мне 
наладить отношения с ними. 
Лиза, 6 класс

Лиза, в твоей ситуации  мож-
но попросить  помощи у  класс-
ного руководителя, ведь ты 
пришла в новый коллектив 
и очень многое зависит от 

одноклассников,нежели от тебя.
Учитель всегда может дать пра-
вильную установку классу, у нас 
новая ученица и нужно ей помочь 
быстрее адаптироваться на но-
вом месте, ведь в такой ситу-
ации может оказаться каждый 
из вас. А тебе, Лиза, быть ак-
тивной в учебной и внеклассной 
деятельности,чтобы проявить 
себя с положительной стороны 
и завоевать уважение однокласс-
ников. 

2 Я учусь в 9-ом классе. В 
последнее время я не на-

хожу общий язык с родителями. 
Они не разрешают мне вечером 
встречаться с друзьями, ходить 
в клубы.  Выходные заставля-
ют проводить дома.  Иногда я 
просто хочу уйти из дома. Под-
скажите мне, как быть
Анна, 9 класс 

 Анна, у тебя выпускной 
класс. Скорее всего, родители 

беспокоятся за твое будущее.
Постарайся откровенно погово-
рить с родителями о своих пла-
нах на ближайшее будущее и убе-
дить их,  что ты ответственно 
относишься к свой жизни. 
 По поводу друзей, мож-
но договориться с родителями, 
что ты хотела бы встречаться 
с ними в выходные, до опреде-
ленного времени, например, до 
21.00ч и  строго не нарушать 
это правило.

3	В этом году мне сдавать 
выпускные экзамены в 

11-классе и ЕНТ. На ответы дают 
ограниченное время. Я боюсь, 
что не успею ответить, хотя 
учусь очень хорошо. Родители и 
классный руководитель увере-
ны во мне, но я все - равно со-
мневаюсь. Посоветуйте, как мне 
преодолеть свой страх.   
Марат, 11 класс

Марат, как я понимаю, ты доста-
точно ответственный и успеш-
ный ученик. Твое волнение о буду-
щем нормально, но постарайся, 
контролировать свой страх, что-
бы это не помешало. А для этого 

нужно дать себе установку: « Все 
будет хорошо! Я смогу успешно  
сдать ЕНТ!» И начать работу над 
собой. Как говорится: «Без труда 
не вынешь рыбку из пруда». В дан-
ном случае, эта пословица кста-
ти. Занимайся дополнительно по 
предметам, спортом, соблюдай 
режим дня, рационально питайся. 
Верь в себя и свои способности! 
Тренируйся по времени, уклады-
ваться в определенный промежу-
ток времени ответить  на коли-
чество вопросов. По результату, 
сделай  анализ  правильных отве-
тов  и повышай свой результат. 

Удачи тебе!

4  Я впервые начала  встре-
чаться с парнем, но мы с 

ним постоянно ругаемся. У нас 
разные взгляды на многие во-
просы. Как мне начать разговор 
с ним, чтобы наладить отноше-
ния. 
Софья, 8 класс

Софья, тебе можно   попробовать 
поговорить с ним о том, как на 

его взгляд, кажется, почему вы  
не понимаете друг друга. Если вы 
действительно хорошие друзья и 
хотите продолжить вашу дружбу, 
может просто  вам поговорить, 
постараться услышать мнения 
друг друга и договориться, что 
о том, что взгляды могут быть 
разные, но уважать мнение друго-
го нужно и учиться считаться с 
ним тоже.

5	Я могу просто заплакать 
без причины. Громко сме-

яться, просто потому что мне 
смешно, но чаще мне становится 
очень грустно и от этого хочется 
плакать и умереть. Бывает бес-
причинный гнев неконтролиру-
емый. Я устала от себя самой и 
хочу все поменять. Что со мной 
не так?
Айнура, 10 класс
Айнура, в твоем возрасте воз-

можны такие проявления. Просто 
постарайся ответить на вопрос, 
что  тебе мешает, быть счаст-
ливой? Возможно, ты поймешь, 
ответив на этот вопрос, причину 
своего состояния. Самое главное, 
что ты хочешь измениться и это 
признание в твою пользу. Думаю, 
тебе можно обратиться за по-
мощью к психологу, который по-
может тебе быстрее исправить 
ситуацию.
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13стр.
Учитель - это призвание!

	 	 	 	Совсем	недавно	наступил	сен-
тябрь,	 прозвенели	 в	 школах	 пер-
вые	звонки,	стартовал	новый	учеб-
ный	 год!	 Каким	 он	 будет:	 лёгким	
или	 тяжёлым?	 Сказать	 трудно!	
Надежда	 на	 всё	 самое	 светлое	 и	
хорошее	теплится	в	душе	каждого	
ребёнка	 и	 его	 	 родителя.	Особен-
но,	 когда	 рядом	 умные,	 добрые,	
заботливые,	талантливые	учителя!	

						Нашим	деткам	очень	повезло	с	
учителем	русского	языка	и	литера-
туры.	Её	зовут	прекрасным	именем	
Надежда,	наша	любимая	Надежда	
Петровна,	 которая	 уже	 много	 лет	
передаёт	 свои	 бесценные	 знания,	
опыт,	мудрость	и	надежду	на	самое	
лучшее		своим	ученикам.
						Учитель	-	это	не	профессия,	а	
призвание!	Я	с	уверенностью	могу	
сказать,	что	Надежда	Петровна	Ра-
чинская	-	учитель	от	Бога!	Думаю,	
что	она	из	года	в	год,	изо	дня	в	день	
ставит	перед	собой	самые	смелые	
цели.	 Уверена,	 что	 её	 жизненный	

девиз	 звучит	 так:	 «Счастливый	
дар		-	учить	детей!»	А	это	означает:	
любить	своих	учеников,	научить	их	
любить	себя,	своих	близких	и	весь	
мир!	 Стараться	 найти	 к	 каждо-
му	 ребёнку	 ключик,	 раскрыть	 его	
индивидуальность,	 ведь	 всякий	
ребёнок	 от	 природы	 талантлив,	 а	
задача	 учителя	 -	 помочь	 таланту	
раскрыться.

Достучаться	до	каждого	сердца
Тех,	кого	ты	решился	учить,
И	откроется	тайная	дверца	
К	 душам	 тех,	 кого	 смог	 полюбить!	
-	высшая	награда	для	каждого	пе-
дагога.	
					Надежда	Петровна		-	ас	в	своём	
деле!	 Она	 не	 только	 прекрасный	
педагог,	но	и	хороший	друг	для	тех,	
кому	 повезло	 у	 неё	 учиться!	 Ког-
да	 Надежда	 Петровна	 объясняет	
урок,	то	даже	самый	равнодушный	
к	предмету	ученик	слушает,	затаив	
дыхание!	На	её	уроках	литературы	
дети	не	просто	изучают	авторов	и	

их	 произведения,	 они	 учатся	 по-
нимать	 и	 анализировать	 жизнен-
ные	 ситуации,	 представленные	 в	
книгах.	 Стараются	 находить	 при-
чины	поступков	тех	или	иных	геро-
ев.	 Надежда	 Петровна	 настолько	
хорошо	 знает	 свой	 предмет,	 что	
даже	самую	сложную	вещь	может	
объяснить	так,	что	всё	становится	
понятно	 и	 запоминается	 на	 всю	
жизнь!	 Она	 предоставляет	 шанс	
каждому	проявить	себя,	высказать	
своё	мнение.	Очень	ценит	нестан-
дартное	мышление,	 креативность.	
Надежда	 Петровна	 	 -	 инициатив-
ный	человек!	Своей	активностью	и	
ответственностью	 заражает	 окру-
жающих.	Детям	стыдно	не	выучить	
урок,	подвести	любимого	педагога.
					Большое	спасибо	хочу	сказать	
восхитительной	 Надежде	 Петров-
не	 за	 трепетное	отношение	 к	 рус-
скому	языку!	Величайший	писатель	
Александр	 Иванович	 Куприн	 пи-
сал:	«	Русский	язык	в	умелых	руках	
и	в	опытных	устах		-	красив,	певуч,	
выразителен,	гибок,	послушен,	ло-
вок	 и	 вместителен».	 	 Наше	 роди-
тельское	 сердце	 спокойно:	 наши	
дети	в	надёжных	руках!	
	 	 	 	 	 Ещё	 со	школьной	 скамьи	 мы	
все	 помним	 слова	 замечательно-
го	Ивана	Сергеевича	Тургенева:	«	
Берегите	 наш	 язык,	 наш	 прекрас-
ный	 русский	 язык	 	 -	 это	 клад,	 это	
достояние,	переданное	нам	наши-
ми	предшественниками!	Обращай-
тесь	 почтительно	 с	 этим	 могуще-
ственным	орудием;	в	руках	умелых	
оно	 в	 состоянии	 творить	 чудеса».	
Вместе	 с	 педагогом	 внушаем	 сво-
им	 детям,	 что	 хорошее	 знание	
родного	 языка	 открывает	 любые	
двери.	
					Моя	дочь,	возвращаясь	из	шко-
лы,	 всегда	 увлечённо	 рассказы-
вает	 именно	 об	 уроках	 Надежды	
Петровны,	 отмечая,	 что	 это	 ма-
ленькие	 спектакли!	 Здорово,	 что	
на	 уроках	 литературы	 можно	 по-
чувствовать	 себя	 грибоедовской		
Софьей,	пушкинской	Татьяной	Ла-
риной!	
					Надежда	Петровна,	можно	ска-
зать,	наш	семейный	педагог.	У	неё	

училась	 моя	 младшая	 сестра	 На-
дежда.	 Прошло	 уже	 немало	 лет	
с	тех	пор,	но	сестра	не	устаёт	по-
вторять,	 что	 Надежда	 Петровна	
её	любимый	педагог!	Отмечает	её	
тонкое	 чувство	юмора	и	любовь	 к	
поэзии.	
Никто	во	всей	окрестности	
Такой	урок	словесности
Не	 создавал,	 как	 маленький	 ше-
девр.
					Скажу	больше,	мне	посчастли-
вилось	 быть	 с	 Надеждой	 Петров-
ной	 коллегами.	 В	 далёком	 1991	
году	я	пришла	работать	в	среднюю	
школу	№17	учителем	русского	язы-
ка	 и	 литературы	 после	 окончания	
педагогического	института.	Надеж-
да	 Петровна	 стала	 моим	 настав-
ником,	щедро	делилась	секретами	
педагогического	мастерства.	Всег-
да	 отмечала	 моё	 умение	 владеть	
«педагогикой	 сотрудничества»	 -	
быть	 ученику	 другом	 и	 помощни-
ком.	Низкий	земной	поклон!	
					Совсем	скоро,	в	первое	воскре-
сенье	октября,	мы	будем	отмечать	
прекрасный	праздник	 	 -	День	 учи-
теля!	От	всех	родителей	и	от	себя	
лично	хочу	поздравить	всех	нерав-
нодушных	 к	 своей	 профессии	 пе-
дагогов.	Учитель	-	это	ангел-храни-
тель	детства!	Вы	несёте	детям	свет	
знаний,	щедро	 делитесь	 теплотой	
своей	 души,	 работаете,	 не	 жалея	
сил	 и	 времени!	 Своим	 личным	
примером	 вы	 вдохновляете	 детей	
быть	 	 честными,	 справедливыми,	
человечными	и	благородными.	Вы	
учите	 подрастающее	 поколение	
главному:	 уметь	 признавать	 и	 ис-
правлять	 свои	 ошибки,	 уважать	
чужое	 мнение,	 помогать	 людям,	
любить	Родину.	
				Желаем	Вам	неиссякаемой	энер-
гии,	 терпения	 и	 успехов	 в	 вашем	
нелегком	труде.	Счастья,	здоровья	
и	благополучия	Вам	и	вашим	близ-
ким!	С	праздником,	любимые	наши	
учителя!	

Л.В.Егорова, 
мама Лины Егоровой 

- ученицы 9»А»класса                                                                                                        
СОПШДО №17

Учителя - наставники
Каждый	 год	 в	 начале	 октября	 мы	
отмечаем	 День	 Учителя.	 Учитель	
-	одна	из	важнейших	фигур	в	жиз-
ни	каждого	человека,	ведь	от	него	
зависит	не	только	с	каким	багажом	
знаний,	 но	 и	 каким	 человеком	 ты	
войдешь	во	взрослую	жизнь.	
	 День	 учителя-	 это	 праздник	 осо-
бенный,	 потому	 что	 празднует	 его	
вся	 страна.	 Каждый	 человек,	 кем	
бы	он	ни	был,	прежде	всего,	чей-то	
ученик.	
Каких	только	испытаний	не	готовит	
учителю	беспокойная	жизнь!	Это	и	
ненормированный	 рабочий	 день,	
и	низкая	 зарплата,	и	 усталость	от	
бесконечной	суеты.	Это	радость	от	
вовремя	сказанного	теплого	слова	
и	 	 от	 успехов	 учеников.	 Но	 какие	
бы	трудности	не	стояли	перед	учи-
телями,	 они	 все	 всегда	 выдержат,	
вынесут	 любые	 испытания,	 при	
этом	сохраняя	доброту	и	чуткость,	
любовь	 и	 понимание.	 Настоящий	
учитель-это	«мастер,	чародей,	тво-
рец	и	верный	друг	детей».
Мы	хотим	рассказать	о	 тех	 учите-
лях,	 кто	 много	 лет	 	 стоял	 у	 руля	
корабля	 под	 названием	 «Школа».	
Это	 учителя-ветераны,	 отдавшие	
большую	часть	своей	жизни	служе-
нию	во	благо	общества.	
В	нашей	школе	издавна	существу-
ет	 традиция,	 по	 которой	 ни	 один	
школьный	 праздник	 не	 обходится	
без	 присутствия	 эти	 замечатель-
ных	 людей.	 Нам	 всегда	 приятно	
видеть	 их	 	 лица,	 сохранившие	

свою	привлекательность,	до-
брую	 улыбку,	молодой	 блеск	
в	 глазах.	 Нам	 нравится	 то,	
что	 у	 них	 всегда	 позитивное	
настроение,	что	они	не	забы-
вают	школу,	 что	 всегда	 гото-
вы	помочь	своим	коллегам	и	
учащимся	и	словом,	и	делом.	
Педагоги-ветераны	–	вот	они:	
Рачинская	 Надежда	 Петров-
на,	 Баринова	 Ольга	 Нико-
лаевна,	 Чернова	 Валентина	
Ивановна,	Горелова	Наталья	
Руслановна,	 Чайка	 Наталья	
Семёновна,	 Ахмарова	 Сау-
ле	 Данияловна,	 Машрапова	
Акмарал	 Темирбулатовна.	
Про	 каждого	 из	 них	 можно	
сказать,	 что	 это	 Учитель	 с	
большой	буквы,	ведь	они	от-
дали	 почти	 четыре	 десятка	
лет	делу	обучения	и	воспита-
ния	детей.	Нынешнему	поколению	
учителей	нашей	школы	удивитель-
но	повезло:	им	есть	у	кого	учиться	
педагогическому	мастерству.
				Справедливо	сказано,	что	писа-
тель	живет	в	своих	произведениях,	
художник-	в	картинах,	скульптор-	в	
своих	скульптурах.	А	 	учитель	жи-
вет	 в	 мыслях,	 поступках	 и	 делах	
своих	учеников.	Какое	же	огромное	
сердце	нужно	иметь,	чтобы	изо	дня	
в	день,	из	года	в	год	раздавать	его	
детям!	И	какой	должна	быть	душа,	
чтобы	привлечь,	заинтересовать	и	
выучить	 ребенка,	 чтобы	 потом	 из	
него	получился	достойный	во	всех	

отношениях	человек!	Значит,	наши	
уважаемые	 ветераны	 педагогиче-
ского	 труда	 все	 сделали	 правиль-
но,	раз	о	них	ученики	не	забывают	
даже	тогда,	когда	уже	сами	блестят	
сединами.	Они¬¬	-	настоящие	Учи-
теля!
				И	накануне	Дня	Учителя	мы	хо-
тим	поздравить	всех	педагогов-ве-
теранов,	всех	наших	учителей	с	их	
профессиональным	 праздником!	
Мы	благодарны	вам	за	ваш	неоце-
нимый	труд	и	желаем	успехов,	тер-
пения,	 здоровья	 и	 счастья!	Слова	
благодарности	 мы,	 выпускники	
2018	 года,	 хотим	 выразить	 дирек-
тору	 СОПШДО№	 17	 Маликовой	

Айгуль	 Каиртасовне,	 которая	 дер-
жала	подготовку	ЕНТ	под	постоян-
ным	контролем,	она	переживала	и	
волновалась	за	каждого	выпускни-
ка.	За	каждым	учеником	закрепила	
учителя-наставника,	 проводила	
собеседования	 с	 учениками,	 с	 их	
родителями.	 И,	 конечно,	 вся	 эта	
кропотливая	работа	дала	свои	ре-
зультаты.	 Выпускники	 нашей	 шко-
лы	хорошо	сдали	ЕНТ	и	многие	по-
лучили	 гранты.	Уважаемая	Айгуль	
Каиртасовна,	желаем	вам	крепкого	
здоровья,	сил,	творческих	успехов	
и	хороших	учеников

Выпускники  2018 года
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14стр. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің
	 Тамыз	 айының	 27-
нен	 қыркүйек	 айының	 22-
сі	 аралығында	 жарияланып	
отырған	«Қазақстан	халқы	тілдері	
айлығы»	 аясында	 және	 «Руха-
ни	 жаңғыру»	 бағдарламасын	
іске	 асыру	 мақсатында	 Ақсу	
қаласының	 мектеп-лицейінде	
түрлі	 іс-шаралар	 жоспарлан-
ды.	 Өтіп	 жатқан	 барлық	 мәдени	
іс-шаралардың	 бірі	 мектеп-ли-
цей	 кітапханасында	 өтті.	 Біздің	
өмірімізді	кітапсыз	елестету	мүмкін	
емес.	Кітап-рухани	азық.	Ол	адам	
өмірінің	 таусылмас	 қазынасы,	
дүниенің	 айнасы,	 ғылым-білімнің	
көзі,	 өнер	 мен	 	 тәрбие	 құралы.	
Өз	 халқының	 тарихын	 білмеген	
халық	 адамзат	 өркенімен	 бірге	
алға	баса	алмайтыны	белгілі.	Сол	
себепті,	 өз	 тарихыңды	 білу	 үшін	
кітап	оқу	 қажет,	 қазақ	 әдебиетінің	
көрнекті	 шығармаларын	 оқып,	
оларды	 талқылау	 қажет.	 Дәл	
осы	 кітап	 оқуды,	 кітапқа	 де-
ген	 қызығушылықты	 	 дәріптеу	
мақсатында	 «Бір	 ел-бір	 кітап»	
республикалық	 акциясы	 ба-
сталды.	 Осымен	 он	 бірінші	 жыл	
қатарынан	 бұл	 акция	 өзінің	
көптеген	 құрметтеушілері	мен	 та-

бынушыларын,	оның	 ішінде	біздің		
лицей	 оқушылары	 арасынан	 да	
тауып	отыр.		
14	 қыркүйекте	 лицей-
мектебінің	 кітапханасында	 осы	
республикалық	 акция	 аясында	
Шәкәрім	Құдайбердіұлының	поэзи-
ясына,	 Бауыржан	 Момышұлының	
«Ұшқан	 ұя»	 повесіне	 және	 Не-
мат	 Келімбетовтың	 «Үміт	 үзгім	
келмейді»	 хикаят-монологы-
на	 арналған	 әдебиеттік	 сағат	
ұйымдастырылды.	 Кітапхана	
меңгерушісі	 Татьяна	 Иванов-
на	 Кошелева	 «Бір	 ел	 –	 бір	 кітап»	
акциясының	тарихы	мен	маңызы	ту-
ралы	айтып,	аталған	авторлардың	
өмірі	 мен	 шығармашылығының	
қызықты	 сәттерімен	 таны-
стырды.	 Оқушылар	 Бауыржан	
Момышұлының	 «Ұшқан	 ұя»	
кітабын	 жан-жақты	 талқылауға	
тоқталды.	 Повесте	 автордың	
балалық	шағы	қамтылады,	демек,	
онда	 Бауыржан	 Момышұлының	
қалыптасуы,	шығармашылық	үрдісі	
көрініс	 тапқан.	 Аталмыш	 әдеби	
кешке	 8	 «М»	 сынып	 оқушылары	
қатысты.	 Іс-шара	 барысында	 ли-
цей	 оқушылары	 кітап	 жанрын,	
автордың	 стилі	 мен	 тілін	 талда-

ды,	 шығармадан	 үзінділер	 оқыды,	
шығармада	 көрініс	 тапқан	 отба-
сы,	 тәрбие,	 борыш	 пен	 адалдық	
тақырыптарына	 тоқталды.	 «Ұшқан	
ұядағы»	 әрбір	 кейіпкерге	 жекеле-
ме	 тоқталып,	 олар	 өмірдегі	 шы-
найы	 образдар	 екенін	 жан-жақты	
талқыға	 салды.	 Балалар	 отбасы	
мүшелерінің	 әрқайсысына,	 атап	
айтқанда	әжесі	Қызтумасқа,		анасы	
Разияға,	 атасы	 Имашқа,	 әпкелері	
Үбиән,	 Сәлима	 және	 Әлимаға	
мінездеме	 берді.	 Іс-шараның	

соңында	 шығарма	 бойынша	
сұрақтар	 қойылды.	 Қатысушылар	
әдеби	 кештің	 мазмұнды	 болғанын	
және	 осы	 шығарманы	 тереңірек	
біліп,	 мәнісін	 сезінуге	 мүмкіндік	
алғанын	 айтып,	 Т.И.Кошелеваға	
алғыстарын	білдірді.	

Д.Мырзабекова,
«Ақсу-қаласының мектеп-

лицейі» КММ 
қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімі 

	 13	 қыркүйек	 күні	 	 №17	
ЖОББСОБМ-ң	 шаңырағында	
«Тілдер	 күні»	 мерекесіне	
орай	 ата-аналар	 арасында	
«Қазақшаңыз	 қалай»	 атты	 шара	
ұйымдастырылды.	 Мерекені	
ұйымдастырған	 	 қазақ	 тілі	 пәні		
мұғалімдері
Ғ.	Сәрсенова	мен	Г.Болат.	Бірінші	
сынып	 оқушыларының	 ата-ана-
лары	 викторина	 сұрақтарына	
қазақша	жауап	беріп,	 қазақ	еліне	
деген	 отансүйгіштік	 сезімдерін	

«Ана тілің арың бұл
Ұятың боп тұр бетте,

Өзге тілдің бəрін біл
Өз тіліңді құрметте». 

Бұл	 эпиграфты	 алу	 себебім,	 әр	
адам	 өз	 ана	 тілін	 меңгермей	
тұрып,	 өзге	 тілге	 құмарланып,	
тілін	 шұбарламаса	 екен	 деген	
тілектен	туып	отыр.Әсіресе,	бұ	за-
манда	қазақшадан	шатасып,	орыс	
тілін	 зуылдатып	 сөйлейтіндер	
аз	 емес.	 Бұл	 біздің	 патриот	
азаматтарымыздың	 қоғамда	
әлі	 де	 аз	 екенін	 білдіреді.	 Егер	
де	 қазақ	 азаматтары	 кішкентай	
кезінен	 	 толық	 қазақи	 халықты	
көрсе	 бәлкім	 басқаша	 болар	
ма	 еді.	 Совет	 үкіметі	 кезінде	
туылған	 балалардың	 балалары	
да	 қазір	 орыс	 тілінде	 сөйлейді.	
Мұндай	 мәселеге	 себеп	 көп.	

Менің	ойымша,	жоғарыдағы	қазақ	
жанашырларының	 тілге	 қатысты	
үлкен	проблемалық	сұрағы	да	осы	
болып	 отыр.	 Мысалы,	 ертедегі	
қазақтар	 үшін	 	 басқа	 тілді	 білетін	
адамдар	 өте	 ақылды	 саналған.	
Өйткені,	 ондай	 адамдар	 әрқашан	
бастық	 болып,	 жетістікке	 жет-
кен.	 Бірақ	 олар	 өз	 тілін	 ешқашан	
ұмытпаған.	 Ал	 біздің	 заман-
да,	 тілге	 ықпал	 етушілер	 көп	
болғандықтан,	 адамдардың	 са-
насы	 	 енді	 ғана	 қазақшаланып	
келеді.	 Егер	 елімізде	 нағыз	 қазақ	
азаматтары	 көп	 болса,	 елімізде	
өзге	ұлт	өкілдерінің	біздің	тілімізге	
деген	құрмет	сезімі	артары	сөзсіз.	
Ел	 ішіндегі	 саяси-экономикалық,	
рухани-мәдени	 өзара	 қарым-
қатынасы	да	 толық	 қазақшаланар	
еді.	Бұл	әрекеттерді	орындау	үшін	
Елбасымыз	да	көп	еңбек	атқарып	

	 №17	 ЖОББСОБМ-де	
тілдер	 айлығына	 орай	 қазақ	 тілі	
мен	 әдебиеті	 апталығы	 өтті.	
Апталықта	 көптеген	 байқаулар,	
олимпиада,	 викториналар,	 шара-
лар	қызықты	да	мағыналы	болды.	
	 Осы	 сайыстарда	 5	 «б»	
сынып	 оқушылары	 өте	 белсенді	
қатысып,	 жүлделі	 орындарға	

Тіл менің мәңгілік 
тақырыбым

Тіл	менің	мәңгілік	тақырыбым,
Бұл	менің	өмірлік	ұстанымым.
Ана	сүті	арқылы	берілетін,

Төл		тіліміз	ешқашан	
ұмытылмасын.

Рухты	тәрбие	қуатты	қару,
Жаны	қазақ	тілді	ару.

Ұлт	мақтаны	тіл	байлығы,
Қазақ	тілі	өте	жайлы.
Тіл	халықтың	жаны,
Өшпес	шоқтай	оты.
Жан	дүниенің	сәні
Бар	тарихтың	басы.
Темирбулатова Сымбат 

№ 2 ЖОББМ
10 «А»  сынып

Тіл мерейі - ел мерейі
жатыр.	 ‘’Рухани	 жаңғыру’’	 атты	
бағдарлама	 аясында	 2020	 жылы	
әліпбиімізді	 латын	 әріптеріне	 ау-
ыстыру	 басты	 назарда	 тұр.	 Біздің	
болашағымызға	жасалынып	жатқан	
игі	істің	бірі	деп	қабылдаймын.	‘’Ру-
хани	жаңғыру’’	ол	өте	дұрыс	шешім	
деп	ойлаймын.
	 Байқап	 отырғанымыздай,	 жыл	
сайын	 қазақ	 мектептері	 көбеюде.	
Бұл	 да	 еліміздің	 айқын,	 кере-
мет	 көрсеткіштері.	 Күннен-күнге	
біздің	 әрқайсымыздың	 сөздік	
қорымыз	 көбеюде.	 Болашаққа	
деген	 осындай	 қадамдар	 елдің	
әл-ауқатын,	 сапасын,	 әлемдегі	
орнын	 жоғалтпайды.	 Сол	 себепті,	
көріп	 отырғанымыздай,	 барлық	
мәселелердің	 бірден-бір	 шешімі	
бола	 алатын	 ол	 біздің	 туған	 дана	
тіліміз-	қазақ	тілі.’’
	 «Тіл	 тас	 жарады,	 тас	 жармаса	

бас	 жарады’’	 деген	 мақалдың	 да	
түпкі	 мақсаты	 осыған	 ұқсайды	
деп	 ойлаймын.	 Қорытындылай	
келе,	 қазаққа	 тек	 қазақтың	 ғана	
жаны	ашиды.	Ал	ондай	болу	үшін	
қарым-қатынас	түрін	өзгерту	керек.	
Өйткені,	 жат	жерде	жүріп,	 өз	 тілін	
ұмытпаған	адам		да	өз	сана-сезімін	
жоғалтпайды.	 Өз	 бауырласына	
көмектескенде,	 өз	 тілі	 мен	 дінін	
ұмытпайды	 дегенді	 білдіреді.	 Бұл	
да	 болашақ	 ұрпақ	 үшін	 бір	 мұра	
деп	 есептеймін.	 Сол	 себептен	 де	
адамның	 туған	 тілін	 білуі	 елдің	
тұғырын	 асқақтата	 алады	 және	
биікке	 жеткізе	 алатынына	 күмәнім	
жоқ.	Тіл	мерейі	артса,	ел	мерейі	әр	
уақытта	үстем	болмақ...

Алтаева Амина  
№2 жалпы орта білім беру 

мектебі 
7 «А» сынып оқушысы

Тіл апталығы басталды

Тілдер апталығыңдағы жеңіс

көрсете	 білді.	 Сұрақтардың	
тақырыбы	 «Біздің	 Отанымыз-	
Қазақстан»,	 «Астана-бас	 қала»,	
«Туған	қалам»,	«Біздің	мектебіміз»,	
«Қазақтың	 салт-дәстүрлері»,	
«Еліміздің	 мерекелері»	 туралы	
болды.	 Женімпаздарға	 және	 де	
белсенді	 қатысушыларға	 шағын	
сыйлық		берілді.	

  №17 ЖОББСОБМ-нің 
қазақ тілі пәні ұстаздары

Ғ. Сәрсенова
Г.Болат.

ие	 болды.	 5	 сынып	 оқушылары	
арасында	 өткен	 «Өзге	 тілдің	
бәрін	 біл,	 өз	 тіліңді	 құрметте»	
атты	байқауында	5	«Б»	 сыныбы	 І	
орынға	ие	болды.	
	 «Тілдарын»	 олимпиада-
сында	 5	 «Б»	 сынып	 оқушылары	
Бондаренко	Тихон,	Катышев	Алек-
сей	-	І	орын	жүлдегерлері,	Габдул-

лина	Лейсан	ІІ	орын	және	Яновский	
Иван	-	 ІІІ	орын	жүлдегерлері	атан-
ды.	
Келешекте	 оқушыларыма	 сәттілік	
тілеймін!	

№17 ЖОББСОБМ, 
5 «Б» сынып жетекшісі 

Айтжамал  Оспанова 
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Наша классная - самая «классная»!

	 Наш	 классный	 руководи-
тель	с	нами	в	течение	пяти	лет.	А	
зовут	ее	Батаева	Ботагоз	Канашев-
на.	Все	эти	годы	учитель	ведет	нас,	
своих	подопечных,	по	нелегкому	и	
тернистому	пути	знаний.	И	от	него	
многое	зависит:	успеваемость	уче-
ников,	 заинтересованность	 их	 в	
учебе,	их	воспитанность,	достиже-
ние	таких	качеств,	как	трудолюбие,	
целеустремленность,	 упорство.	
Все	 это	 влияет	 на	 нашу	 будущую	
жизнь.	Она	преподает	русский	язык	
и	литературу.	
	 Видно,	 что	 Ботагоз	 Кана-
шевна	любит	свою	профессию.	Но	
главное,	 что	 она	 любит	 детей.	 А	
ведь	без	этого	в	профессии	учите-
ля	не	обойтись!	Ботагоз	Канашевна	
объясняет	 все	 просто	 и	 доступно,	
она	 умеет	 заинтересовать	 учени-
ков.	 Поэтому	 на	 ее	 уроках	 всегда	
интересно.	 Она	 делится	 с	 нами	

своим	 богатым	 жизненным	 опы-
том,	 полезными	 советами.	 А	 еще	
заставляет	 по-новому	 взглянуть	
на	прочитанное,	 переосмыслить	и	
найти	в	этом	что-то	полезное	лич-
но	для	себя.
	 Характер	 у	 нашей	 класс-
ной	 руководительницы	 золотой.	
Она	 очень	 добрая	 и	 отзывчивая!	
Доброта,	 чуткость,	 жизнелюбие	 –	
эти	 качества	 нечасто	 встретишь	 в	
людях.	 Благодаря	 этому	 человеку	
перед	нами	открывается	мир,	мно-
гогранный	и	многоцветный.	Только	
надо	 уметь	 во	 всём	 его	 многооб-
разии,	позитиве	и	негативе,	выде-
лить	самое	ценное.	Помогает	нам	
сделать	 правильный	 выбор	 наша	
Ботагоз	Канашевна.
Ботагоз	 Канашевна	 –	 замечатель-
ный	 классный	 руководитель	 и	 за-
мечательный	человек.

9 А класс СОШ№15

	 На	 мой	 взгляд,	 учитель	
должен	быть	человеком,	несущим	
другим	 людям	 знания,	 радость	 и	
вдохновение.	
	 Я	 люблю	 алгебру	 и	 гео-
метрию.	У	нас	эти	предметы	ведет	
Назгуль	 Сапаргалиевна,	 а	 также	
она	наш	классный	руководитель.
	 Назгуль	 Сапаргалиев-
на	 добрый	 учитель,	 веселая,	 но	
и	 	чуть-чуть	строгая,	она	нас	учит	

	 Моя	 первая	 учительница	
Гульнара	 Сериковна.	 Она	 добрая	
и	 строгая,	 в	 любой	 ситуации	 ста-
рается	 найти	 компромисс.	 	 Гуль-
нара	 Сериковна	 очень	 светлый	
человек.	 Когда	 приходишь	 к	 ней	
на	урок,	сам	заряжаешься	положи-
тельными	эмоциями,	хочется	всем	
улыбаться.	Гульнара	Сериковна	из	
каждой	трудной	ситуации	старает-
ся	выйти	с	улыбкой	и	только	хоро-
шим	 настроением.	 Она	 помогает	
найти	 тот	 путь,	 который	 поможет	
нам	открыть	 свои	 самые	 хорошие	
качества,	 дарит	 нам	 тепло	 души,	
радость	 встреч,	 доброту,	 лучезар-
ную	и	светлую	улыбку.

Ахмет Мансур,
ученик 2 Б класса

СОШ №15

Мой любимый учитель

Уважаемая	Айгуль	Кубешовна!	Поздравляю	
Вас	 с	Днем	Учителя	 и	 посвящаю	 вам	 этот	
стих:

Всю жизнь мы будем вспоминать,
Как, не тая улыбки,

Вы возвращали нам тетрадь,
Где не было ошибки.

Как были вы огорчены,
Когда, хотя и редко,

Поставить были вы должны
Плохую нам отметку.

Детьми мы были и подчас,
Шаля, не замечали

Во взгляде Ваших добрых гла
Заботы и печали.

Имран Медов,
ученик 4 «В» класса

СОШ № 33

	 У	меня	есть	сестра		Катя.	
Она	 очень	 любит	 животных,	 осо-
бенно	котят.	Но	у	нее		не	было	ко-
тенка.	И	вот	однажды	на	день	рож-
дения	 ей	 папа	 с	 мамой	 подарили	
сразу	двух	котят.		
	 Серого	 котенка	 Катя	 на-
звала		Мурзиком,	а	черного	–	Мар-
кизом.	Они	замечательные.	Мурзик	
ласковый	и	добрый.	Любит	поспать	
на	солнышке.	А	черненький		такой	
шустрый	 и	 любит	 пошкодничать.	
А	 еще	 они	 кроме	 молочка	 любят	
огурцы.	 Так	 интересно	 наблюдать	
за	ними	за	этим	занятием.

Любимый учитель есть у каждого

Моя первая учительница

		 Катя	со	своими	котятками	
разговаривает,	 доверяет	 им	 свои	
тайны.	 Она	 говорит,	 что	 когда	 с	
ними	 разговариваешь,	 есть	 чув-
ство,	что	тебя	слышат	и	понимают.	
На	душе	становится	легче	при	раз-
говоре	с	ними	и	успокаиваешься.	
	 Вот	такие	у	котов	волшеб-
ные	свойства.

Рита Бисинг 
2 класс

Константиновская СОШ 
Успенского района

Павлодарской области

Катя и котята

знать	математику.	
	 Еще	 я	 люблю	 предмет	
«Самапознание».	 Его	 ведет	 Лю-
бовь	 Николаевна.	 Она	 добрый,	
честный	 человек,	 она	меня	жизни	
научила,	как	познавать	мир.	
Самая	лучшая	школа	СОШ	№15

Данил Истомин, 
ученик 8 В класса 
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Құттықтаймыз!

Учительнице
За то, что научила нас
Читать, считать, писать.
За то, что научила нас
Быть честными, не врать,
Жить весело и дружно,
И понимать что – либо,
Учительнице нашей
Скажем мы спасибо!

Ахмет  Мансұр 
2 «Б» класс

школа № 15. г. Павлодар

Тамаша мереке - Мұғалімдер 
күні қарсаңында өзіміздің сүйікті 
ұстаздарымызды осы бір айтулы 
оқиғамен шын жүректен құттықтаймын. 
Құрметті Ұстаздар, бүгін сіздердің 
мерекелеріңіз! Шəкірттеріңіз биік 
шыңдардан көрініп, еңбектеріңіз ақтала 
берсін!

Адель Балышкова, 
5 «ә»,

№ 35 мектеп 

«Мұғалім өзінің білімдігімен, жүріс 
– тұрысымен, жайдары мінезімен, 
тіпті сырт пішіні, киген киімімен 
де оқушысына жақсы мағынада 
қатты əсер етеді,» - деп М. 
Ғабдуллин айтқандай, біздің  
Кенжекөл мектебінде керемет 
ұстаздар жеткілікті. Соның бірі 
жас та болса, көп білетін ізденіс 
үстінде жүретін ұстаз – Гамал 
Қайыргелдіұлы Күлжанов. Осы оқу 
жылында Гамал Қайыргелдіұлы 
«Жыл мұғалім – 2018» байқауына 
қатысты. Екі айналымнан да 
өзінің тапқырлығы, ақылдығы, 
парасаттылығы, ізденімпаздығы 
арқасында сүрінбей өтті.Ол 

Ұстаз деген – ұлағатты адам ғой,
Ұстаздарсыз мына ғұмыр қараң ғой.
Білім-біліктің  ірге тасын қалатып,
Болашаққа жол сілтеген адам ғой.

Мамандықтың құдіреттісін іздесең,
Ең биігі ұстаздық маман ғой.
Қиыны мен қызығына төзе білген,
Ұстаздардың орны əр кез бөлек қой.

Талай жылдар өз ғұмырын арнаған,
Тамылжымай білім нəрін  танытқан.
Шəкіртінежүрек нұрын сыйлаған,
Ұстаз есімі мəңгілікке жасасын!

Дабылхан Әлішер
Дарынды балаларға арналған Абай 

атындағы
№ 10 лицей-мектебінінің 7 «А» 

сынып оқушысы

ұстаздың сабағына барсаң, ке-
ремет əсер алып шығасың. Өз 
пəнінің шебері. 7 «В» сыныбының 
сынып жетекшісі. Сынып 
оқушылары да өз ұстаздарын 
пір тұтып, мақтан етеді. Біз 
Кенжекөл мектебінің ұстаздары 
Гамал Қайыргелдіұлы, сізді  төл 
мерекеңізбен құттықтаймыз! 
Осы «Жыл мұғалімі» байқауында 
биіктен көрінетініңізге сенеміз! 
Сіздей ұстаз, тек бізде ғана! 
Жаса, үнемі алға, Гамал ұстаз!

Тілек білдірушілер:  
Кенжекөл мектебінің 

мұғалімдер ұжымы

М.Әуезов атындағы № 42 орта мектеп 4 «Ә» сынып оқушылары 

Любимый учитель есть у 
каждого
В моей школьной жизни со 
второго класса появился 
новый учитель - Мадина Бе-
риковна – учитель англий-
ского языка. Она добрая, 
красиво разговаривает, за 
ней интересно и легко по-

вторять новые слова. 
Мой брат дополнительно занимается ан-
глийским, ему тоже нравится его учитель.   
У него все легко получается с изучением 
языка.
Если учитель интересный и любимый зна-
чит, и я буду получать хорошие оценки. Мне 
нравится быть на ее уроках.  

Мансур Мустафин,
ученик 2 Е класса 

СОПШДО №17

Құрметті ұстаздар!

Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын. Зор денсаулық 
тілеймін. Еңбектеріңіз биіктерден көрінсін. 

Радима Нургалиева

Ұстаз деген – күн шуағын шашады.
Ұстаз деген – білім нəрін ашады.
Құрметтеңдер ұстаздарды барлығың,
Ұстаз деген – бар адамның анасы.

Мырзакәрім Дәкен 

Тыңдаған көңілдегі талғамымды,
Шыңдаған тəрбием мен талғамымды.
Өмірдің маған сыйы деп білемін,
Өзіңдей жанға шəкірт болғанымды.

Мансұр Сансызбай 

Менің апайым əдемі
Үйретеді əрқашан.
Білім алып жүреміз
Оқып, жазып, күлеміз.
Ұстаздарым менің ардақты
Құттықтаймыз сіздерді.
Мұғалімдер күнімен
Сүйеміз біз сіздерді.

Айсана Аипова

Ұстаздарды құрметтейміз
Ұстаздарды сыйлаймыз
Шын жүректен сіздерді
Мерекемен құттықтаймыз.

Адия Сүйындык 


