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2стр. Дар Музею
Семь лет существует в сред-

ней общеобразовательной школе 
№14 города Павлодара уникаль-
ный Музей Боевой Славы име-
ни И.В.Панфилова. Он создан 
благодаря деятельности бойцов 
поискового отряда «Панфилов-
шылар» и кропотливой работе со-
трудников школы. Фонды Музея 
постоянно пополняются новыми 
экспонатами, среди которых ар-
тефакты, найденные на местах 
прошедших боев Великой От-
ечественной войны, документы, 
письма, фотографии, книги…   

С момента своего образования 
Музей стал центром патриотиче-
ского воспитания школьников и 
местом встреч учащихся с бойца-
ми поисковых отрядов, ветерана-
ми Великой Отечественной войны 
и родственниками наших соот-
ечественников, историю жизни и 
подвига которых по крупицам вос-
станавливают поисковики. 

За прошедшие годы работы 
Музея его посетили гости из Рос-
сии, Белоруссии, Украины. Они не 
только знакомятся с экспонатами, 
но и преподносят в дар Музею 
ценные материалы.

Одним из друзей Музея стал 
Шерхан Абдиевич Абилов – из-
вестный актер, журналист и пи-
сатель, член Гильдии Актеров 
кино России и Международной 
федерации журналистов, доктор 
философии в области театра и 
киноискусства Международного 
Университета Фундаментального 
Обучения. С 1998 года Шерхан 
Абдиевич оказывает содействие 
поисковикам Павлодарского При-
иртышья в проведении поисковых 

Достижения Независимости

В школах района Аққулы были 
организованы открытые уроки на 
тему «Достижения Независимо-
сти», посвященные 30-летию ка-
захстанского суверенитета. 

Тематический урок для уче-
ников школы-гимназии провели  
акимы сельских округов, главные 
специалисты,  руководители отде-
лов, почетные граждане района. 
В ходе занятия в формате диало-
говой площадки гости урока  на-
помнили учащимся об основных 

достижениях государственного 
строительства за годы независи-

мости, а также об исторической 
роли Первого Президента Ре-

спублики Казахстан – Елбасы 
Н.А.Назарбаева в укреплении не-
зависимого государства.

С большим интересом школь-
ники восприняли рассказы о до-
стижениях и перспективах разви-
тия нашего района  и советы по 
выбору будущей профессии.

В открытых уроках на тему 
«Достижения Независимости» 
также приняли участие депутаты 
районного маслихата, активисты 
партии «Nur Otan», ветераны пе-
дагогического труда, почетныe 
гости.

Асем Оспанова 
отдел образования 

района Аққулы

работ на территории Ленинград-
ской области, установке памят-
ников на местах гибели наших 
соотечественников. 

Накануне 9 Мая Шерхан Аб-
диевич представил  поискови-
ков-волонтеров Павлодарской 
области к медали КПРФ «75лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Кроме того, он по-
дарил школьной библиотеке 
уникальные книги о горьких и 
славных страницах прошедшей 
войны. Шерхан Абдиевич при-
нес в дар Музею форму контр-
адмирала ВМФ СССР Монастыр-
шина Владимира Михайловича. 

Владимир Михайлович служил 
на первых атомоходах Северного 
флота и прошел путь от команди-
ра электронавигационной группы 
штурманской боевой части до 
заместителя командира этого со-
единения. С отличием окончив 
Военно-морскую академию в Ле-
нинграде и Военную Академию 
Генерального штаба в Москве, 
командовал дивизией атомных 
подводных лодок Северного 
флота. Позже стал учредителем 
и директором Международной 

Мы  - лучшие!!!

Каждая школа, областная, го-
родская или сельская,  живет 
насыщенной жизнью. И на сегод-
няшний день по - другому школа 
жить и  работать  не сможет. Уроки 
и онлайн - курсы, онлайн - семи-
нары, вебинары, мероприятия, 
подготовка к итоговой аттестации 
и ЕНТ – все эти вопросы успешно 
решаются в течение года. 

Все, уверена, с нетерпением 
ждут наступления лета. А лето 
дарит  долгожданный отдых как 
ученикам, так и взрослым. Лет-
ний отдых, занятость учащихся - 
это очень важные вопросы, и их 
решение нельзя откладывать на 
потом.  

Очень важна и работа на при-
школьном участке. Сплоченная 
работа педколлектива,  коллек-
тива работников школы, мини - 
центра,  учащихся 5- 8,10 классов  
привела к отличному результату. 
Наша школа приняла участие 

в  двух областных  конкурсах: 
«Летний отдых» и «Пришколь-
ный учебно — педагогический 
участок». И дело не в докумен-
тации, а в том, что результаты 
работы на участке, грядки с 
растущими овощами, зеленью, 
урожаем ягод клубники, кра-
сочно оформленные клумбы 
можно было увидеть воочию.

Мы рады, что наш труд при-
нес такой высокий результат. 
Школа получила сертификат 

на 150000 тенге и ноутбук. Денеж-
ный приз пополнит   материаль-
ную базу участка. 

Павловская СОШ  признана  
лучшей  по итогам двух област-
ных конкурсов. Ноутбук,  по обще-
му решению педколлектива,  по-
лучил ЗДВР школы Кушмагулова 
Д..Б. Полученный  ноутбук  станет 
добрым   помощником воспита-
телей в работе с детьми в при-
школьном лагере.

Желаем всем работникам шко-
лы творческих успехов в работе с 
детьми.

Важно сохранить  и преумно-
жить добрые традиции хорошей 
организации летнего отдыха и 
работы на пришкольном учебно - 
педагогическом участке. 

  Варава Р.П.,
 учитель русского языка и 

литературы
 Павловской СОШ

Тәуелсіздік 
жетістіктері

Все мы любим нашу страну и 
ценим нашу Независимость. 

В рамках празднования 30 - 
летия Независимости Республи-
ки Казахстан в школах прошел 
единый республиканский час 
«Тәуелсіздік жетістіктері».Уча-
щиеся школы имени Музафара 
Алимбаева приняли активное 
участие в этих мерприятиях.

Эти просторы, горы и реки,
Это наша с тобою страна.
Да, независимость эта навеки,
Предков великих родная 
земля.
Шёпот пшеницы, звон 
колыбели,
Звуки домбры и степей 
дальних тишь
Нам завещали великие предки,
Ты поколенью её сохранишь.
Кровью и потом, долгим сраже-

ньем,
Путь независимости был 
непрост.
Эти мгновения и лица
 в гранитах
Стали как символ без тысячи 

слов.
Видишь свободно парящий 

беркут 
В небе над нашей землёю 
кружит,
Мир и свободу земли озаряет.

Мы - счастливые дети  страны!
С авторских строк  педагога 

Сабитовой АйнагульТулегеновны 
начался единый республиканский  
классный час, посвященный глав-
ному празднику нашей страны – 
Дню Независимости Республики 
Казахстан!

Гостем  мероприятия стал 
председатель общественно-
го объединения «Қағандық» 
Еркеғали Жанғазы. 

На встрече шла речь о том, 
что такое независимость, о до-
стижениях страны, ее столице, 
важности Ассамблеи народа Ка-
захстана и системе образования. 
Он отметил патриотизм учащихся 
и всех поздравил с 30-летием Не-
зависимости. 

Айнагуль Тулегеновна отмети-
ла памятные даты страны, вели-
ких  казахстанцев и знаменитых 
земляков-павлодарцев. Учащие-
ся вместе с учителем исполнили 
песню «Здравствуй, столица!», 
автором которой является павло-
дарский  певец и композитор Се-
рик Мусалимов.

Сабитова А. Т., 
учитель русского языка и 

литературы
Школа имени М.Алимбаева 

г.Павлодара

ассоциации общественных орга-
низаций ветеранов ВМФ. Жизнь 
контр-адмирала Монастыршина 
может стать ярким примером на-
стойчивости и мужества для на-
ших подростков. 

Мы выражаем огромную бла-
годарность Шерхану Абдиеви-
чу Абилову за столь значимые и 
ценные подарки, которые внесут 
огромный вклад в дело патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения нашего города. 

В.Грыцай,
пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара
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3стр. Удивительное лето
Лето – это удивительная пора. 

Это время приключений, беско-
нечных прогулок, душевных раз-
говоров и интересных идей. 

Каждое лето мы выезжаем на 
отдых в разные детские лагеря 
со своими сверстниками, где раз-
влекаемся, знакомимся с новыми 
людьми и даже влюбляемся. 

Но это лето было особенно 
удивительным. Хочу поделиться 
впечатлениями от самых ярких 
моментов за эти летние каникулы. 

Я занимаюсь баскетболом со 
второго класса. Вместе с коман-
дой СДЮШОРмы поехали на 
чемпионат Казахстана в город 
Алматы, где среди шестнадцати 
команд наша команда заняла пя-
тое место. В городах Уральск и 
Алматы мы провели 10 дней. Кро-

ме подготовки к соревнованиям и 
самих соревнований мы знакоми-
лись с новыми людьми, гуляли в 
парках и скверах.

Во время поездки, у меня по-
явилось отличное хобби - чте-
ние. Не сказать, что это всегда 
великие художественные произ-
ведения (чаще всего, мне сложно 

Мое лето

Всем привет. Меня зовут Бей-
сиков Алихан. Я учусь в школе 

имени М.Ауэзова, перешел во 2 
«Е» класс. Я закончил первый 
класс и поступил в гимназический 
класс, и дедушка мне купил сото-
вый телефон, а мама и папа купи-
ли гироскутер. 

Я все лето катался на гироску-
тре со своим младшим братиш-
кой и с друзьями. Еще я ездил на 
речку купаться со своей семьей. 
Летом я пошел на футбол и мне 
очень нравится играть в футбол.  

Мне очень понравилось мое 
лето.

Бейсиков Алихан, 
2е класс

СОШ им.М.Ауэзова

понять главных героев), но, на-
пример, на «Ромео и Джульетта» 
я посмотрела по-другому. Также 
познакомилась с зарубежным ав-
тором Джоджо Мойес. 

После соревнований мы 
с девочками уехали в Усть-
Каменогорск в лагерь «Балакай», 
который находится на базе отды-

ха «Голубой залив», где отдыхали 
все наши ребята из детской де-
ревни. Мы здесь были несколько 
раз. Но и в это лето было много 
интересных моментов, которые 
навсегда останутся в моем серд-
це. У меня остались только свет-
лые и хорошие воспоминания о 
каникулах, ведь я проводила их с 
удовольствием и пользой. 

Не будем огорчаться, ведь нас 
ждет встреча с друзьями, с кото-
рыми мы обменяемся своими впе-
чатлениями, планами на будущее 
и вместе будем ждать новое лето. 

Архипова Милена,
воспитанница 

детской деревни 
семейного типа 

города Павлодара 
дом «Карылгаш»

Каникулы
В свои летние каникулы я езди-

ла в город Нур-Султан с родите-
лями. 

Мы ходили в аквапарк, в игро-
вые, ездили в парк. Мне очень по-
нравилось купаться в аквапарке и 
кататься на горках. А еще мы ез-
дили в Баянаул.

 Там я лазила по горам и купа-
лась в озере. Мы каждый вечер 
веселились, кушали мороженое, 
играли в догонялки. 

Этим летом я пошла на заня-
тие по гимнастике.

Брыкова Адия, 
2 е класс

СОШ им.М.Ауэзова

Махонька
Летом я всегда в де-

ревне у абики. Я просы-
паюсь рано. Знаю, что 
меня ждет мой друг Ма-
хонька.

 Я тихо беру вкусняшку 
и угощаю своего друга. 

Махонька - мой вер-
ный друг. 

Мы ходим в магазин, в 
гости, за коровами вдво-
ем. 

Я жду лето, чтобы сно-
ва увидеть друга.

Назмутинов Расул, 
2е класс

 СОШ имени М.Ауэзова

Любимый город
Меня зовут Иванна, я ле-

том занималась экологией.\ 
Экология - это наука о живой 
природе. Я сажала розы и уха-
живала за ними. 

Также мы считали деревья 
в нашем городе, и вносили 
их в электронную базу.  Мне 
очень нравится изучать при-
роду. 

Мама говорит: «Ты вносишь 
вклад в благоустройство на-
шего города – Павлодар».

Я очень люблю свой город!

Мельник Иванна, 
2е класс

СОШ имени М.Ауэзова

Летние занятия

Это лето я провел хорошо и 
даже здорово! 

Мы с мамой, папой и малень-
ким братиком ездили на рыбал-
ку на озеро, которое называется 
Тяпка. Там мы поймали огромного 
окуня. А еще я помогал бабушке 
на даче. Я поливал грядки, сажал 
горох. А самое интересное - это 
прогулка на теплоходе. Там я ви-
дел много интересного, как утки 

ловили рыбу, ныряя за ней в воду. 
Когда теплоход проплывал под 
мостом, по нему шёл поезд. Было 
страшно. 

Жалко, что лето быстро про-
шло. Но осенью тоже много ин-
тересного. Например, можно со-
бирать грибы и бегать по лужам.

Молчанов Эмиль, 
2е класс

СОШ  имени М.Ауэзова

Посвящение 
Учителю

Уважаемый, любимый, добрый учи-
тель!

Вы и друг, и товарищ! Вы - второй наш 
родитель!

Спасибо за всё, что Вы в годы познаний
Вложили в наше детское сознание.

Когда познаём увлекательный мир,
Грызем мы гранит науки,
Учитель даёт нам верный ориентир,
Протянув к нам помощи руки.

Вы учите нас, как трудиться на благо.
Как в жизни не сделать плохого нам шага.
Ключ к ответам нам как нужно искать, 
По-доброму к миру всегда поступать.

Благодарю Вас, Учитель, за радость ученья.
За знания, успехи, за все наши умения!
Пусть счастье всегда рядом идет,
И радость от нас – как жизни оплот!

Семья дома «Нурканат»
Детская деревня семейного 

типа города Павлодара 



№№17-18
(348-349)

от 30 сентября
2021 года

Ұ
С
Т
А
З
 Т

У
Р
А
Л
Ы

 С
Ы

Р
 

4стр. Ұстаз туралы сыр 
Тамаша мереке - Мұғалімдер 

күні қарсанында Бауыржан 
Момышұлы мектебінің барша 
ұстаздар қауымын құттықтаймын! 
Сіздерге денсаулық, бақ-
береке тілеймін. Шәкірттерініз 
шыңдардан көрініп, еңбектерініз 
ақтала берсін. Ұстаздарымыз 
бізді білім тұнғиығынан нәр ал-
дырып, қаржылыққа ізгілікпен 
адамгершілікке баулыды, 
табандылық пен еңбек етіп, 
алдымызға биік мақсаттар қоюды 
үйретті. 

Алтынгуль Сабыр 
Облыстық көпсалалы да-

рынды балаларға арналған 
лицей-интернатының барша 
ұстаз қауымын шын жүректен 
құттықтаймын! Ұстаз жүгі ауыр 
жүк, олар бізді білім тұңғиығынан 
нәр алдырып,ізгілік пен 
адамгершілікке, онымен қоса ты-
нымсыз еңбек етуге, алдымызға 
мақсаттарды қойып,оларға жете 
білуді үйреткен. Лицейіміздің 
құрметті ұстаздары сіздерге ең 
басты зор денсаулық тілеймін, 
шәкірттерінізді биіктен көре 
беріңіз, барша жақсылық пен 
молшылықты тілеймін.

Дана Абеева
Дүниедегі көп мамандықтардың 

ішінен жан-жақты, білімді, 

шебер,ерекше мейірімділікпен 
қажет ететің ол ұстаз мамандығы. 
Ұстаз ол біздің екінші анамыз. 
Өйткені ұстаз жақсы мен жаманды 
ажыратуды үйретеді.Үнемі жақсы 
болуға бағыт беріп отырады. Менің 
сүйікті ұстазым Әсем Серікқызы. 
Ол өте ұлағатты, мейірімді ұстаз. 
Өзі білген бар білімді үйреткен 
жан. Ол бізге ақылды және әдепті  
болу керек екенің үйретеді. Бізге 
ақыл кенстерді айтып береді. 
Ұстазымның арқасында мен 
кішкентай журналист болдым. 
Мен өз ұстазыма алғыс айта-
мын. Білім көшін жылжытып келе 
жатқан ұстаздар қауымына үлкен  
рахмет. Ұстаз –жер деген әлемнің 
бетін көркейткен шәкірттеріне 
шуақ төккен - Күн ана. Менің әлі 
де болса Әсем Серікқызынан  
үйренерім көп.  Ұстаз деген - 
ардақты, киелі үлкен құрметпен 
айтылатын сөз. Болшаққа жол 
көрсететін, анаңдай әлпештеп, 
маңдайыңнан сипайтын мейірімді 
жандар!

Ержан Елдана
Ұстаз деген әлемдегі бар адам-

дар мұқтаж мамандық. Ұстаздар 
кішкентай балаларды да, үлкен 
адамдарды да сауаттылыққа, 
өмірлік сабақтарға үйретіп, білім 
нәрін құятын жандар. Адамның 

тұлға болып қалыптасуына 
үлкен үлес қосатын осындай 
ардақтыларды төл мерекелерімен 
құттықтаймын. Әсіресе өзімнің 
оқып жатқан Қалижан Бекхожин 
атындағы мектептің мұғалімдерін 
құттықтағым келеді. Барша 
ұстаздарға еңбектерінің жемісті, 
денсаулықтары мықты болсын 
деп тілеймін.

Камила Бейсенбай 
Мен екінші сыныпта оқимын. 

Мен барлық ұстаздарды жақсы 
көремін. Өйткені олар бізді 
оқытады, білім, тәрбие, үлгі 
өнеге береді. Менің ең сүйікті 
ұстазым Айнаш Думашқызы. 
Мен ұстазымды сыйлаймын. Үлгі 
тұтамын. 

 Тукебаева Нурия 
Мен барлық ұстаздарды 

мерекемен құттықтаймын. 
Ұстаздар асыл жандар. Балалар 
ұстаздарды ренжітпендер. Олар 
сендердің екінші аналарын. 

Набиев Алимжан
Құрметті Айнаш Думашқызы! 

Мерекеңіз құтты болсын! Ешқашан 
ауырмаңыз, аман болыңыз! Менің 
сізге алғысым шексіз! Сізден 
көп тәлім алдық! Әріп үйрендік! 
Сізбен болашаққа қадам баса-
мыз! Өнегелі оқушыларыңыз көп 
болсын! 

Санжар Даулетқали 
Мен 5 сынып оқушысымын. 

Ұстазымның есімі Дина 
Төлегенқызы. Ол кісі әдемі, 
ақылды, әділ жан. Ұстазыма 
денсаулық, бақыт, ұзақ өмір 
тілеймін. Ұстазым әрқашан 
күлімдеп жүрші. Біз сізді жақсы 
көреміз. 

Аяулым Сұлтанбек
Менің екінші анам - ол ұстаз. 

Біз екінші сыныпта оқимыз. 
Ұстазымызды жақсы көреміз. 
Менің ұстазым Айнаш апай 
өзінің ұқыпты, салмақты, білімді 
қырларымен таңқалдырады. 
Ұстаздарды сыйлау керек, 
айтқандарын орындау керек. 

Айша Кенжебай 
Ұстаздар мереке құтты болсын. 

Ұстаздар асыл жандар, ұлағатты 
адамдар. Мен ұстазымды сый-
лаймын.  Балалар ұстаздарды 
ренжітпендер. 

Сұлтанбек Ғанибек

Әйелдің сырға тағу 
дәстүрі

Бибісара анамыз жасы 
тоқсаннан асса да, құрсақ 
көтермеген соң Ыбырайым 
пайғамбар Бибіажар есімді күңіне 
үйленеді. Көп ұзамай Бибіажар 
анамыз құрсақ көтереді. Тоқалдың 
жүкті екенін білгенде Бибісарада 
қызғаныш пайда болады. Осыны 
сезген Ібіліс:

– Ей, Сара, еріңе қанша адал 
қызмет етсең де, Құдайың Ажар-
ды сенен артық көрді. Бұл – 
әділетсіздік. Оны өлтіріп, өшіңді 
ал, – дейді. Қызғанышын жеңе 
алмаған Бибісара «Ажарды екі 
жерден жаралаймын» деп ант 
ішеді.

Сол түні Бибісара анамыз 
түс көреді. Түсінде алып шынар 
ағашын егіп жатыр екен. Шы-
нар тез өсіп, айналасына саясын 
төгеді. Ояна салып, түсін күйеуіне 
жорытады.

– Ұзамай ұлды боласың. 
Ұлың пайғамбар болады, – дейді 
Ыбырайым. Бибісара анамыз 
қатты қуанады. Алайда «Ажарды 
өлтіремін» деген анты есіне түсіп:

– Қызғаныштан Ажарды жара-
лаймын деген антым бар еді. Енді 
не болады? – деп сұрайды.

– Іштарлық – Ібілістің сипаты. 

Ол адамның дәрежесін көре ал-
май, Алланың дәргейінен қуылған-
тын. Көңіліңді қызғанышқа би-
летпе. «Ақ та болса, ант ішпе, 
айрандай жұғар үстіңе» деген. 
Енді антты шартты түрде болса да 
орындау керек. Ол үшін Ажардың 
құлағын ғана жараласаң жетер, – 
дейді Ыбырайым.

Бибісара анамыз қолына 
қанжар алып, Ажардың екі 
құлағының сырғалығын тесіп 
жарақаттайды. Екі құлағынан қан 
сорғалап, Ажардың көркі қашады. 
Сара қанды көріп, шошып кетеді. 
Сол кезде Алланың әмірімен 
Жебірейіл періште пейіштен екі 
сырға әкеліп, Ажар анамыздың 
қос құлағына тағады. Жәннаттың 
лағыл тасын тағынғанда Ажар 
хор қызындай сұлу болып шыға 
келеді. Әйелдерге сырға тағу сол 
кезден бастап сүндет боп қалған 
екен.

әзірлеген
Бегімхан КЕРІМХАНҰЛЫ

Ақсу қаласының 2№ ЖОББ 
мектептің қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі
Павлодар облысы

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі 

Ұстаз – ұлағатты ұғым 

Мектеп – әрбір адамның 
өміріндегі ең жарқын кезеңдердің 
бірі. Оның табалдырығын 
алғаш басқаннан ересек 
өмірге жетелейтін, сенің жас 
қанаттарынды шыңдайтын, 
бірге әрқилы кезеңдерді өтетін 
ұстаз емес пе? Екінші анаңдай 
мәселелеріңді ашық айтып, 
қол ұшын созатынына күмән 
келтірмейтін жан. Ата-анаңнан 
бөлек әдеп пен тәрбиеге үйрететін 
де ұстаз. Қаншама нұрың жау-
дырып, өз өмірін біздердей өсіп 
келе жатқан буынды айналамен, 
табиғатпен, адамдармен таны-
стырумен өткізеді. Ұстаздықпен 
кез келген адам бетпе-бет келеді. 
Балабақшадағы тәрбиешілер, 

кейін 11 жыл мектептегі 
мұғалімін, яғни қайда барсаң да 
дұрыс жолға нұсқап, таңдаумен 
көмектесетін адам бар. Егер жер 
бетінде ұстаз мамандығы болма-
са, әлдеқайда қиынырақ болар 
еді. Білім деп аталатын кемеге 
жеткізер де, таныстырар да жан-
сыз әлем надандық күйге түседі. 
Қоғамдағы мұғалімнің рөлі де 
зор. Білім алу мекемесімен оның 
жұмысы аяқталып қалмайды, 
себебі ұстаздар айналадағы 
жайттарға немқұрайлы 
қарамайды. Жұрттың игілігі үшін 
әр жерде, әр уақытта қызмет ету-

ге дайын. Адамға тән тек жақсы 
қасиеттерге баулып, жамандықтан 
ары сақтануға көмектеседі. 
Шәкірттерінің биік белестерді 
өткеріп, жетістікке жеткенде, 
нәтижеге шыққандағы қуанышын 
сөзбен айтып сипаттай алмас-
сын. Тура бір адамыңдай уай-
ымдап, тек жақсылықты тілейді. 
Бесіктен белі шықпаған әртүрлі 
балалардың ебін табатыны үшін, 
төзімділігі үшін, мейірімділігі 
үшін, жанашырлығы үшін барша 
ұстаздарға мың алғыс. Жастарға, 
болашақтың жасаушыларына үлгі 
бола білгені үшін мың алғыс! 

Маралбаева Арай 
11-сынып

№ 25 ЖОББМ 

ДЕГЕН ЕКЕН...
Сәбден 1800 жылы қазіргі 

Ақмола облысының Алексеевка 
ауданына қарасты Ереймен тау 
ауылында туған. Қанжығалы қарт 
Бөгенбай батырдың шөбересі. 
Шежіреде Арғынның Қанжығалы 
руынан Өлдекүн одан Ақша. 
Ақшаның Тұраналысынан Бапан 
би туады.

Сол Бапан би бір жиында 
жастарға оның ішінде отырған 
Сәбден баласына «ел дегенің не-
мене», «ер дегенің немене?» де-
ген сұраққа былай деп термелей 
жауап беріпті:

 
Суы түщы болмаса,
Мал-жаның бәрі сусындап,

Мейірі оның қанбаса,
Көл дегенің немене?!
Ынтымақ, бірлік болмаса,
Елдікке мойын бұрмаса,
Үлкеннің айтқан сөздерін
Кішісі қолдап тұрмаса
Ел дегенің немене?!
Еліне құрбaн болмаса,
Абырой бедел қонбаса,
Ағайын-туыс, ел-жұрты.
Батырым-ау деп тұрмаса.
Ер дегенің немене?!

Шайырлы шөп бомаса,
Түлігін жайлап толмаса,
Қатар өсіп мал мен бас
Қуанын елің қонбаса,
Жер дегенің немене?!
Желден пана болмаса,
Қарды бөгеп тұрмаса,
Аңдары қойдай өрмейтін,
Қадірі жоқ қырқалы
Бел дегенің немене?!
Адал жүрек болмаса,
Сөзіне опа қылмаса,
Түзулікті бұрмалап,
Өтірікті шыңдаса.
Кең дегенің немене?!
Атан түйе атамай!
Ат-айғырды матамай,
Шын икемге келмесе,

Түзу-жөнді білмесең.
Төл дегенің немене?!
Арыңды сатпа, малынды сат,
Жалған айтып болма жат.
Жалған айтып жандассаң,
Жүрегімде қалар дат.
Тегінде жөнді білерсің,
Түзулікке келерсің.
Бекер айтты деп жүрме.
Түбінде бір сенерсің.

әзірлеген
Бегімхан КЕРІМХАНҰЛЫ

Ақсу қаласының 2№ ЖОББ 
мектептің қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі
Павлодар облысы

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі 
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5стр. ТАРИХТЫ ТЫҢДАУ – ҰЛЫ ҒИБРАТ
ЖҮСІП БАЛАСАҒҰН (шамамен 

1017/1021-1075 ж.ж.)
Толық аты Жүсіп Хас-Хажыб. 

Шу бойындағы ескі қаланың бірі 
– Баласағұнда туған. ХІ ғ. 70-
ж. дейін өмір сүріп, есімі күллі 
Шығыс елдеріне мәшһүр болған 
дарынды ақын, данышпан-ой-
шыл ғалым, мемлекет қайраткері. 
Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» 
(«Құтадғу білік») дастаны әлемдік 
әдебиет тарихындағы мәңгілік 
өшпес бірден-бір әдеби мұра 
болып табылады. Бұл дастан 
қазіргі түркі тілдес халықтардың 
орта ғасырдағы тарихи және 
қоңғамдық-саяси өмірі мен 
тұрмыс-тіршілігінен, ғылымы мен 
әдебиетінен, мәдени деңгейінен, 
әдет-ғұрпы мен наным-сенімінен 
мағлұмат беретін бірегей туынды. 
«Құтты білік» дастанының біздің 
заманымызға дейін үш көшірме 
нұсқасы жеткен. Ақынның, 
сондай-ақ толғамы терең өзге де 
рубаилары белгілі. 

Халық бүлінсе – саясат түзейді,
Халық тарықса – үкімет 

жұтайды.

* * *
Кімде-кім халқынан алмаса 

тәлім,
Оны үйрете алмас ешбір 

мұғалім.
* * *
Жай халықсыз болмайды іс те, 

ештеңе – жайлап сөйлес, жөнсіз 
билеп-төстеме.

* * *
Қылыш қан төксе – иесі ел 

билейді.
* * *
Бек қызыққа құмар болса – 

қалған елдің күні қараң.
* * *
Сараң бек ел билей алмайды.
* * *
Елшісі епсіз басшының бағы 

жанбас.
* * *

Тіл – елшінің қылышы.
* * *
Ақылсыз адам – мәуесіз ағаш 

секілді.
* * *
Көңіліне қарай – дос таңда, 

күшіне қарай – жүк таңда.
* * *
Бала нені білсе жастан, ұядан,
Өле-өлгенше соны таныр 

қиядан.
* * * 
Қатты тәртіп көрсе бала 

күнінде,
Өнерімен қуантады түбінде.
* * * 
Ел билеу үшін ақыл, жүрек, ой 

керек.
* * * 
Ұлық болсаң – кішік бол.
* * *
Қылыш – ел шауып, қазына 

құрайды,
Қалам – қазына тауып, қайыр 

сұрайды.
* * *
Қара халық ханы кетсе, басы-

нан айырылар.
* * *

Халықтың хақы әкімде.
* * *
Халық бүлінсе, саясат оны 

түзейді.
* * *
Көш басы қайда барса, соңы да 

сонда барады.
* * *
Қара халық қызмет етсе, бек-

тер биіктеп кетеді. 
* * *
Қылыш елді күзейді,
Қалам елді түзейді. 

әзірлеген
Бегімхан КЕРІМХАНҰЛЫ

Ақсу қаласының 2№ ЖОББ 
мектептің қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі
Павлодар облысы

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі 

Ұлттың Ұлы ұстазы 

Тіл-әрбір ұлттық бүгіні мен 
ертеңі. Тіл бар жерде ұлт бар.  Әр 
халық өзінің тәуелсіздігін баянды 
болуын тіл есе тілге үлкен мән 
беру керек.  Елімізде қыркүйек 
айының 5-де «Тілдер күні» аталып 
өтіп жатыр. Бұл тілдер күні белгілі 
ақын, ұстаз Тіл білімінің атасы-Ах-
мет Байтұрсынұлының туған күні 
қарсаңына ұйымдастырылған.  

Тілдер күнін атап өту он күндігі, 
не тілдер айлығы болып өткізіліп 
келеді. Тілдер мерекесіне орай 
мектебімізде түрлі шаралар 

ұйымдастырылуда. Соның бірі 
қазақ тілі мен әдебиеті әдістемелік 
бірлестігі мұғалімдерінің 
ұйымдастыруымен өткен А. 
Байтұрсыновқа арналған 
«Ұлттың Ұлы ұстазы»  
тақырыбындағы әдеби кеш. Кеш 
барысында А. Байтұрсынұлының 
өмірі мен шығармашылығы 
таныстырылып, оқушылар 
Ахмет Байтұрсыновтың 
өлеңдерін оқыды. Сонымен 

қатар тіл тақырыбына байла-
нысты викториналық сұрақтар 
арқылы оқушылардың білімдері 
толықтырылды.  

Әрине, тіл мәселесі бірнеше 
шарамен шектеліп қалатын 
мәселе емес. Тілдің дамуы-
на, өмір сүруіне жылдап еңбек 
ететініміз анық. Себебі тіл біздің 
болашағымыз. 

Шақат мектепішілік 
баспасөз орталығы

Мектептегі шаралар 
жайлы

Тілдер мерекесі аясында 
мектебіміздің айлық жоспа-
ры құрылып, сол жоспарға сай 
жұмыстар өз ретімен жүргізіліп 
келеді. Ең алғашқы шараның бірі 
Тілдер күніне арналған сынып 
сағаттарының өткізілуімен бастал-
ды. Әр сыныпта өз тақырыптары 
алынып сол тақырып аясында сы-

нып жетекшілер сынып сағаттарын 
өткізді. Қазақстан халықтарының 
Тілдер күніне арналған өзге ұлт 
өкілдеріне жалпықазақстандық 
диктант ұйымдастырылған. 
Осы диктантқа мектебіміздің 
8-11 сыныптарында оқитын өзге 
ұлт өкілдері болып табылатын 
оқушыларымыз да белсенділікпен 
қатысты. Тілдер мерекесіне орай 
мектебіміздің оқушылары тіл 
тақырыбына арналған өлеңдерді 
мәнерлеп оқуға қатысты. Бұл 
оқу онлайн түрінде өткізілді.  
Мектебіміздің қазақ тілі, орыс тілі, 
ағылшын тілі мұғалімдері 8-11 
сынып оқушылары арасында үш 
тілде тіл тақырыбына арналған 
эссе байқауын ұйымдастырды. 

Шақат мектепішілік
 баспасөз орталығы

Білім күні  
Шақа жалпы орта білім 

беретін мектебінде 2021-2022 
оқу жылының басталуына орай 
алғашқы қоңырау 1-сынып 
оқушыларына арналған  мерекелік 
салтанатты жиыны болып өтті. 
Алғашқы қоңырау мерекесі 1-сы-
нып   оқушыларын салтанатты 
түрде ортаға шақырумен бастал-
ды. Оларға « Әліппе» - алғашқы 
оқулықтары табысталды. 
Мерекелік іс шараны мектеп ди-
ректоры Гульмира Нуранова мек-
теп табалдырығын аттап отырған 
бүлдіршіндерді мен ата-аналарды 
құттықтау сөзімен бастады. Мек-
теп директоры өз сөзінде қазіргі 
таңда жас ұрпаққа сапалы білім, 
саналы тәрбие беру - ұстаздар 

алдындағы үлкен міндет екенін 
атап көрсете отырып, биылғы 
оқу жылынын барлық мектептер 
штатты форматта оқитынын еске-
ре кетті. Үш тұғырлы тіл саяса-
тын іске асыру мақсатында қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін дамытуға 
баса мән берілетіндігіне тоқталды. 
Сондай-ақ, 1- қыркүйек -Білім күні 
мерекесімен оқушылар мен мек-
теп ұжымын құттықтап ата-аналар 
сөз сөйледі. Салтанатты жиын 
оқушылардың мерекелік сазды 
бағдарламасымен жалғасты. 
2-11 сыныптар  «Тәулсіздік 
жетістіктері»» атты алғашқы білім 
күні сабағына қатысты.

Жанар Мурсалимова
Шақа мектебі

Қазақ тілі
Қазақ тілін білемін,
Сөйлеп,жазыпжүремін.
Қазақтілінбағалап,
Өлеңайтыпберемін.
Ана тілімен шаттанам,
Тілім барда қуанам.
Қазақтілітұрғанда,
Қазақболыпмақтанам.

Орындаған: 
1а-сынып оқушысы

Кенжекалиева Амина
№ 17 ЖОМ 

Crossword in English 

Across
1 A member of the same class at 

school.
3 A person who teaches, 

especially in a school.
6 something that is to be learned
8 it’s used for drawing straight 

lines
9 an electronic device for storing 

and processing data
Down

2 a place or building used for 
learning and education.

4 physicist who developed the 
theory of relativity.

5 sheets of paper bound together 
between two covers

7 someone who is learning at a 
school

№37 ЖОББМ
Искак Милана 7 «Б»сынып 

оқушысы

 1 2 

3 4 

6 7 

5 

8 

9 
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6стр. СЫР-СҰХБАТ

Інжу: Әлемдегі ең ұлы қызмет, 
ол-ұстаздық ісі. Теңдесі жоқ, беделі 
жоғары, әрі ұлағатты істердің 
бірі деп санаймыз. Ұстаздардың 
төл мерекесі қарсаңында 
№37 мектептің ұстазы, сынып 
жетекшім Шахманова Рысты 
Капсаттарқызымен сыр шертіп, 
сұхбаттасуды жөн көрдім. Рысты 
Карсаттаровна, осы ұстаздық 
жолға қалай келдіңіз?              

Мұғалім: Інжу, шыны керек 
ұстаздық жолын мен о бастан 
оқушы кезімде армандаған бо-
латынмын. Маған сабақ бер-
ген мұғалімдерге қарап бой 
түзеп, оларға еліктеп өскенмін. 
Болашақта мен де ұстаз бола-
мын деп армандайтынмын. Та-
рих пәнінен мектеп директоры 
Қорған ағайдың дәрістері менің 
арманыма деген ойларымды 
тіптен ұшқыр етті. Әсіресе, мате-
матика мұғалімі Зиба апай, орыс 
тілі мұғалімі Күләш апай, биоло-

гия мұғалімі Шаймұрат ағайларға 
қарап, шіркін ай, менде осы адам-
дар сияқты болғым келеді деген 
көкейдегі арман мені болашаққа 
жетеледі. Ұстаздарымның киген 
киімдері, жүріс-тұрыстары, айтқан 
сөздері әлі күнге дейін менің көз 
алдымда. Сөйтіп, бойжеткен Ры-
сты Капсаттаровна арманына 
жетіп, мұғалім болды.      

Інжу: Рысты Капсаттаровна, 
ең алғашқы еңбек жолыңызды 
қашан және қайдан бастадыңыз?                                                                                          
МҰҒАЛІМ: Алғашқы еңбек жолым-
ды 1980 жылы Павлодар ауданы 
Достық ауылында математика 
мұғалімі болып бастадым. Со-

дан міне, қырық жылға татитын 
жылдар өтсе де мен ұстаздық 
қызметіме берік болдым. Бала-
ларды оқытып, тәрбиелеу мен 
үшін үлкен іс. Қай жерде, қай 
уақытта болмасын «Ұстаз» атты 
мәртебелі есімге кір келтірмей, 
абыроймен қызмет  жасауға ты-
рыстым.                                                                 

Інжу: Ұстазым, бастауыш 
сыныптарға сабақ беру сіз үшін 
қиын емес пе?

Мұғалім: Жоқ, әрине. Ұстаз 
үшін балаға ілім, білім беру 
ұлы іс қой. Әсіресе, мектеп 
табалдырығын енді аттаған 
балдырғандар үшін сауат ашу 
үлкен қызмет. Оқып, жазуды 
үйрету, оларды түзу жолға салып, 
бағыт- бағдар беру мен үшін мәр
тебе.                                                                             

Інжу: Ұстаздықтан жеке 
қандай қырыңыз бар?                                  
МҰҒАЛІМ: Педагогикалық коллед-
жде оқып жүргенімде домбыраны 

жіті меңгеріп алдым. Бұл маған 
отбасымнан дарыған болатын. 
Отбасы мүшелері шығармашыл 
адамдар еді. Солардан маған 
қалған дарын.  Нағыз қазақ 
қазақ емес, нағыз қазақ домбы-
ра демекші, меніңше, домбыра 
шертпейтін қазақ жоқ ау сірә! Дом-
быра  шерткеннен ләззат аламын, 
шаршағанымды басамын.

Інжу: Рысты Капсаттаров-
на, тың ақпараттармен бөлісіп, 
сұхбат бергеніңізге мың алғыс 
сізге! Өте қызықты әрі ой салатын 
сұхбат болды. Келе жатқан төл 
мерекеңіз-Ұстаздар күнімен Сізді 
шын жүректен құттықтаймыз. 
Деніңізге саулық, отбасыңызға 
амандық тілейміз! Саналы, зияты 
жоғары, ақылды шәкірттеріңіз көп 
болғай!

Сұхбаттасқан:  
 №37 жоббм 

3 «Д» сынып оқушысы 
Дүйсенбай Інжу 

ҰСТАЗДЫҚ-ҰЛЫ ІС

Білімді ұстазға жарқын 
істер жарасады 

Болашағымыз 
– жастар. Еліміз 
өз Тәуелсіздігін 
алған күннен 
б а с т а п , 
а й т а р л ы қ т а й 
өзгерістер мен 
өркендеу, өсу, 
алға қарай 

ұмтылу тәрізді игі жетістіктер 
мен жақсылықтар нышаны анық 
байқалады. Жастардың білім 
деңгейлерін көтеруге, білім алуға, 
қызмет етуге толық мүмкіндіктері 
бар.

Біздің, яғни №37 жалпы орта 
білім беру мектебінде де осын-
дай «Үздік педагог, болашақ бала 
білімін жетілдіруде жана техноло-
гияны қолданып, іс-тәжірибесімен 
облыс, республика көлемінде 
көзге түсіп жүрген ұстазымыз 
Алия Егінбайқызы Қасымжанова 
туралы айтуға болады.

Алия – қазіргі заманға сай 
ең үздік, тәжірибелі өз пәнің 
жетік білетін маман иесі.Тарих 
пен құқық пәндерін терең мен-
герген ұлағатты ұстаздың бірі.
Ол әр сабағын нәтижелі етіп, 
ұйымдастырып, шәкірттерінен де 
нәтиже тосатын білікті маман. 

Тарихты оқытудың ең үздік 
шебері,  мектебіміздің да-
рынды балаларымен жұмыс 
жасаудың тиімді жүйесін 
қалыптастырған ұстаздардың 
бірі. Оқушылары қалалық, 
облыстық, республикалық 
зияткерлік және шығармашылық 
жарыстарда жоғары нәтижелерге 
қол жеткізген мықты ұстаз. Ол 
өз іс-тәжірибесімен қала, об-
лыс деңгейінде бөлісуде. Бұл 
ұстазымыз жайлы облысымыздың 
білім беру саласына қосқан үлесі 
туралы ақпарат,  облыстық және 
жергілікті баспаларда, теледидар-
да, «Табыс» қалалық білім беру 
бөлімінің кітабында жарияланды.

Алия Егінбайқызы  өзінің 
педагогикалық шеберлігін үнемі 
жетілдіріп отырады. Осындай 
өнегелі ұстаз туралы көп жазуға 
да, айтуға да болар еді, әр 
сабағы жастар үшін үлгі-өнеге.  
Қорыта келе айтарым, алдымызға 
қойылған міндеттерге әр ұстаз 
осындай жауапкершілікпен 
қараса, еліміздің болашағы 
жарқын боларына кәміл сенемін.

   Кенжебаева Бақытқайша 
     №37 ЖОМ

 бастауыш сынып мұғалімі

Өз ісінің шебері-іскер 
басшы

Павлодар қаласындағы №37- 
ші мектебінің ашылғанына да 5-6 
жыл болып қалыпты. Осы жылдар 
ішінде ғасырлық тарихы бар мек-
тептермен терезесі тең, үзеңгілес 
болып, үздіктер қатарында келе 
жатқан мектептің бірі. Соны-
мен қатар өтіп жатқан мемле-
кет аралық бақылау тестілеу 
мен болып жатқан олимпиялық 
қорытындылары бойынша да 
бұл мектеп алдыңғы қатарда. 
Әрине,осындай жоғарғы нәтижеге 
қол жеткізуде мектеп басшысының 
алатын орны ерекше. Іскер-
басшы, барлық жағынан талап 
қоя білетін Ләйлә Бажқызының 
осы мектепке деген еңбегі зор. 
Ләйлә Бажқызы еңбек жолын 
Павлодардың педагогикалық ин-
ститутында бастап, 2015 жылдан 

атаулы №37 мектептің ди-
ректорына дейін көтерілді. 
Өз ісінің шебері,үлкен та-
лап қоя білетін ұстаз. 
Нарықтық экономикаға 
көшу, мектептерді де ай-
налып өткен жоқ. Осындай 
табандылықтың арқасында 
қыруар іс тындырды. Әр жыл 
сайын оқушыларымыз ең 
үздіктер қатарында. Олимпиа-
дадан барған оқушылар үнемі 

жүлдемен оралады. Бұның ішінде 
Л.Бажқызының да шәкірттері 
бар. Ләйлә Бажқызының басты 
мақсаты: ұлағатты ұстаз, шебер 
басшы болу. Бәсекелестікте жеке 
тұлғаны тәрбиелеу. Бойымдағы 
бар күш -жігерімді, білімімді осы 
жолда жұмсау. Өмірдің талабы 
да осы.Жақсы адам ғана жақсы 
басшы бола алады- деген баба-
ларымыз. Жаңа ғана бой көтерген 
жас мектеп болса да,ғасырлық 
тарихы бар мектептердің алды 
десек артық емес. Л.Бажқызының 
басқарып отырған мектебіне 
үлкен сәттілік тілеп, мектебінің 
алар асулары көп деген ойдамыз! 

№37 ЖОББМ 
бастауыш сынып мұғалімі

Кенжебаева Бақытқайша 

Мектепке керегі-жақсы 
оқыта білетін мұғалім

Дарынды баланы сапалы 
білімге, адамгершілікке, руха-
ни бай күшпен қаруландыратын 
ол ұстаз.  Жаңа мазмұнды білім 
беру,тек сабақ беріп қана қою 
емес, бұл үлкен тәжірибенің 
озық үлгілерін көрсету. Осы 
мақсатта біздің   бастауыш сынып 
ұстаздарының білім беру жүйесі 
дұрыс жолға қойылған десек артық 
емес.   Мектеп баланың жалғыз 
білім алатын орны емес,сонымен 
қатар әр баланың бейіміне қарай 

түрлі шараларға да қатысады.
Осының барлығына да ұстаздың 
ықпалы зор. Мектебіміздің 
шаңырақ көтергеннен бастап 
ерен еңбегімен көзге түсіп жүрген 
ұстаздарды атап кетсек те артық 
болмас еді. Мысалы: Нургалиева 
Г.Ө. АдамбаеваС.С, Ербол А.С, 
Қайырбаева А.Г, Досмағамбетова 
Г.Ш, Сагымбаев Р.Б деген 
ұстаздарды атап өтуге болады. 
Ұстазға жүктелетін міндет өте 
ауыр,тек өз ісінің шебері ғана 
ұстаз бола алады.Шәкіртінің 
жанына нұр құятын осындай 
ұстаздарға қандай алғыс айтылса 
да көп емес.

Талай шәкірттерді 
қанаттандыратын №37 
ұстаздарының алар белесі де биік.

№37 ЖОМ-нің әкімшілігі 

Ақ тілек
Еңбек жолын сан белестен өткенмін
Парасатпен білім нәрін төккенмін.
Сапалы ұрпақ тәрбиелеп өмірге
Зейнет жасқа абыроймен жеткенмін.

Болашаққа мен тілерім амандық ,
Көрмеңіздер еш уайым жамандық.
Аман болсын өскен мынау ұрпақтар,
Бейбіт күнде өмір сүрсін барша жұрт.
                                                

№37 ЖОББМ бастауыш сынып мұғалімі
Кенжебаева Бақытқайша 
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7стр. Тіл- ұлттың жаны 
Қырық рулы қазақ елі тілі, діні, 

ділі бір ұлт болып,  Ұлы даланы 
ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа 
жалғастырып, асқан мәрттік 
пен иемденіп келеді. Қазақ елі 
егемендігін алғаннан бері тіл 
мәселесіне көп көңіл бөлінді. Өз 
анна тілімізді қорғайтын «Тіл тура-
лы заң» қабылданды. Халқымыз 
әр жыл сайын тілдер мерекесін 
атап өтетін болды. Осындай 
іс-шара Казы орта білім беру 
мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімдерінің бастау-
ымен өткізілді. Қазақ халқының 
еліне, жеріне, өз туған анна тіліне 
деген сүйіспеншілігін арттыру 
мақсатында қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі - Касымканова 
Ү.Б. 5,6,7 қазақ сыныптарының 
арасында «Тіл- ұлттың жаны « 
атты зияткерлік сайыс өткізді. 6 

кезеңнен тұратын бұл 
сайыста оқушылар 
2 топқа бөлініп, 
өзын талары мен 
білімін көрсете оты-
рып, отан сүйгіштік, 
патриоттық сезімге 
деген жігерін жанды-
рып, дүниетанымын 
байытты.

«Мемлекет бас-
шысы Қ.К. Тоқаев 
«Егемен Қазақстан» 
газетіне берген 
сұхбатында: «...

Ана тілімізді, салт-дәстүрімізді, 
ұлттық сана-сезімді, қоғамдағы 
татулық пен келісімді, береке-

бірлікті сақтай алмасақ, келер 
ұрпақ бізді кешірмейді. Әсіресе, 
мемлекеттіктілдің мәселесі өте 
маңызды. Тіл – ұлттың тұғыры, 
ұрпақтың ғұмыры. Қазақ тілі 
қазақты әлемгетаныта ала-
ды. Халықтың тілі –халықтың 
төлқұжаты. Мұны әрдайым есте 
ұстау керек. Біле білсек, ұлттық 
қауіпсіздік тілімізді қадірлеуден 
басталады» — деген болатын. 
Түйіндей келе, бұл шаралар осы 
мерекемен ғана шектеліп қалмай, 
әрі қарай өз жалғасын табады деп 
ойлаймыз.

Үміт Қасымқанова
Қазы мектебі,

Аққулы ауданы 

«Жеңгелер»  мектебі 
ашылды

Аққулы ауданының Тлек-
тес жалпы орта білім беретін 
мектебінде Білім күніне орай 
Қазақстан Республикасының 
30-жылдығы аясында, 
республикалық «Өркендеу» жо-
басын іске асыру  мақсатында 
«Жаны жайсаң жеңгелер» 
мектебі  салтанатты түрде ашыл-
ды. «Жаны жайсаң жеңгелер» 
мектебінің негізгі мақсаты - 
о т б а с ы л ы қ қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы 
сақтау, қыз тәрбиесіне деген 
жауапкершілікті арттыру, ата-
аналардың жасөспірімдер ара-
сында ертежүктіліктің, құқық 

бұзушылықтың алдыналу шара-
ларын ұйымдастырудағы рөлін 
арттыру болып табылады. Өз 
қызметінде жеңгелер мектебі 
келесім індеттерді шешеді: 
тәрбие процесін ұйымдастыруда 
және басқаруда мектепке көмек 
көрсету; отбасылық тәрбиенің 
жақсы жақтарыннасихаттау; 
өскелең ұрпақты тәрбиелеуде 
және білім беру мекемелерінде 
балалардың қауіпсіздігін сақтау 
шараларын ұйымдастыру.

Сулушаш Рахметова
Тлектес мектебі

Аққулы ауданы 

«Мирас» ұлдар клубы 
ашылды

Аққулы ауданының Ле-
нин негізгі мектебінің негізінде 
Білім күніне орай Қазақстан 
Республикамыздың 30- жылдығы 
аясында, республикалық 
«Өркендеу» жобаны іске асыру 
мақсатында «Мирас» ұлдар клу-
бы салтанатты түрде ашылды. 
«Мирас» ұлдар клубының негізгі 
мақсаты: құқық бұзышылықтың 
алдын алу болып табылады. 

Сонымен қатар, діни экстре-
мизммен терроризмнің алдын 
алу, өзге дінге енген оқушыларды 

анықтау жұмыстарын жүргізу; мек-
тепте әлеуметтік жағдайы төмен 
ұлдарды анықтау, қылмысты 
болдырмау, тәртіп бұзуға бейім 
оқушылармен жеке жұмыс жүргізу. 
Бекітілген  жылдық жоспары ая-
сында ұлдар клубының жетекшісі 
мен тағайындалып,  клубтың 
мүшелеріне таныстыра отырып,  
негізгі мақсаттарымен танысты-
рып өттім.

Сұраған Берікбол
Ленин негізгі мектебі

Аққулы ауданы 

«Аталар өсиеті» 
мектебі ашылды

Аққулы ауданының Лебяжі 
орта мектебінің базасында 
Білім күніне орай Қазақстан 
Республикамыздың 30- жылдығы 
аясында, республикалық 
«Өркендеу» жобаны іске асы-
ру мақсатында «Аталар өсиеті» 
мектебі салтанатты түрде 
ашылды. «Аталар өсиеті» 
мектебінің негізгі мақсаты: 
құқық бұзышылықтың алдын 
алу болып табылады. Соны-
мен қатар, діни экстремизммен 
терроризмнің алдын алу, өзге 
дінге енген оқушыларды анықтау 
жұмыстарын жүргізу; мектеп-
те әлеуметтік жағдайы төмен 
ұлдарды анықтау, қылмысты 
болдырмау, тәртіп бұзуға бейім 

оқушылармен жеке жұмыс 
жүргізу. Мектепішілік бұйрығымен 
«Аталар алқасы» кеңесінің 
құрамы бекітіліп, жылдық жоспар 
құрылып, бірінші отырыс өткізілді. 
Төрағасы – Балтабаев Садри-
ден атамыз тағайындалып, жо-
спар бойынша оқуға құштар мек-
теп жобасы аясында  «Атамның 
әңгімесі» әр жұма сайын өтетінің 
хабарлап, сонымен қатар, «Әкем, 
анам және мен, біз спортшы от-
басы» спорттық сайыстарды 
өткізу, ұлдар арасында «Ал, қәне,  
ұлдар!»,  «Жігітке жеті өнерде 
аз...»  тағы да басқа сайыстар 
ұйымдастыру.

Мира Шыңғысова
Лебяжі мектебі

Ұстаз болу әрбір жанның 
арманы

Жалықпаған үйретуден балаға 
Әр шәкірті санайтұғын анаға 
Ұстаз шіркін, алып тұлға арқалы 
Ұстаз болу әрбір жанның арманы 
Ұстаз деген - ғажап адам, биік шың, 
Әр саналы сыйлайды оны, сүйіп шын. 
Ұстаз деген әр шәкірттің тынысы, 
Сол Ұстазбен тар мектептің іші кең. 
Адалдықтың жолына бастайтұғын ол – Ұстаз, 
Құпиясын баланың ашпайтұғын ол – Ұстаз. 
Қиындықты жеңуден қашпайтұғын ол -Ұстаз, 
Адамдықтың шегінен аспайтұғын ол – Ұстаз. 

Камесхан Шұғыла,
 11-сынып оқушысы,

№ 25 ЖОББМ 
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Ұстазым өзің едің шырағым,
Сөніп қалсам жағып берер 

шырағым.
Шабытымды оятқан 

шалқарымсыз,
Шаттандырар әрдайым шабы-

тымсыз.

Құлыны едім өсер елдің ұрпағы
Үйреткенсіз ақылменен ынта-

ны.
Мен мойысам жігер берген ая-

улым
Жылама ма деп жеңіс әлі алда 

деп.

Мойымаймын сіз болғанда жа-
нымда

Жұлдыз болам аспандағы 

айдың да.
Жер сергі ай  демекші қашанда,
Сіз де менің серігімсіз әмәндә.

Мұрат Дина
Павлодар ауданы

Шақат ЖОББМ
9 сынып оқушысы.

Ұстаз деген - ұлы есім
Ұстаздық – ұлы нәрсе. Ұстаздық 

ету өзіңнің уақытыңды аямау. 
Жарық дүниеде бұдан асқан қиын 
қызмет жоқ шығар. Бар білгеніңді 
адам баласына үйрету басты 
міндеттердің бірі. 

Ақырын жүріп, анық бас,
 Еңбегің кетпес далаға, 
Ұстаздық қылған жалықпас, 

Үйретуден балаға. - деп Абай 
атамыз айтқандай мұғалімдер 
балаға барлық уақытын арнап, 
оған бәрін үйретеді. Олар адамды 
рухани байытатын тұлға. 

Ғалым да, шахтер де бас иетін,
Ұстазым, бар сенің қасиетің.
Білім берген, ой берген, ақыл 

берген,
Көз алдымда кетпейді асыл 

бейнең... деген өлең жолда-
рына қарасық, ұстаздың еңбегі 
жоғары екенін көруге болады. 
Себебі ол болмаса басқалары 
білімсіз болушы еді. Сондықтан 
ұстаздарымызға бас иіп, алғыс ай-
туымыз керек. Мұғалімдеріміздің 
арқасында барлығымыз осындай 
жетістіктерге жетіп отырмыз. Егер 
біздің осы ұстаздар болмаса, біз 
әріп танымай, оқи алмай, ештеңе 
білмей жүрер едік. 

Ұстаз біздің ұлы тұлға ардақты
Ұстаз біздің анамыз ғой аяулы
Құрметтейік, пір тұтайық 

әрдайым
Осынау бір ұлы есімді мәңгілік.
Ұстаздар біздің екінші анамыз-

дай. 11 жыл бойы екінші анамыз-
бен уақыт өткіземіз. Білім нәрін су-
сындап, оқу оқып, мұғалімдердің 
үмітін ақтауға тырысамыз.Мен 
үшін мұғалім болу бұл қиын әрі 
жауапкершілікті талап ететін 
жұмыс.Әр оқушының көңілін 
таба білу, оның жақсы жағын 
ұштап жандыра білу оңайлыққа 
соқпайды. Соған қарамастан 
біздің мектептің ұстаздары бар 
еңбектерін балаларға жұмсап, 
олардың өмірде өз орында-
рын табуға көмектесуде. Мен 
өз ұстаздарыма шын жүрекпен 
алғыс білдіремін!

Мақсұтхан Динара
Павлодар ауданы

Шақат ЖОББМ
11 сынып оқушысы

Менің сынып жетекшім
Мен Шақат мектебінің 9 сы-

нып оқушысы Аяна боламын. 
Біздің сынып 5 сыныпқа орта 
буынға келгеннен бері бізге сы-
нып жетекші болып мектебімізге 
келген жас маман, ағылшын 
тілінің мұғалімі Марина Кондыба-
евна бекітілді. Ол-өте мейірімді 
ұстаз, адал. Біз оны сыйлай-
мыз, құрметтейміз. Бізге олбір 
көргеннен ұнады. Жылдың 365 
күннің 270 күн ұстазбен өткіземіз. 
Ол біздің екінші анамыздай дейін 
десем жас, сондықтан әпкеміздей 
болды дегенім дұрыс болар. 
Біздің сынып оқушылары бір-
бірімен өте тату. Біз барлығымыз 
сынып жетекшімізге құрметпен 
қарап, ол кісінің айтқанын екі ет-
пей орындауға тырысамыз. Қазір 
9 сыныпқа келдік. Біздің алдымыз-
да екі жол тұр.Бір жартымыз оқуға 

түсеміз деп отырсақ, бір жартысы 
мектепте әріқарай білім алмақшы.  
Бұл жерде айтқым келгені 
ұстаздарыңды бағалаңдар, 
сыйлаңдар, құрметтеңдер. 
Мектептен кейін сіздер өз 
ұстаздарыңды сағынасыңдар. 
Мектептен кетіп оқуға түскеннен 
кейін сіздерге сынып жетекшідей 
сіздерді жұбататын, қиын кезде 
кемектесетін ұстаз болама екен!?. 
Сондықтан да өз ұстаздарынды 
қадірлеңдер. Біздің ең әдемі, 
мейірімді ұстазымыз Марина 
Кондыбаевна біз сізді жақсы 
көреміз. Сізді  ұстаздар күнімен 
құттықтаймыз!!!

Джусупова Аяна
Павлодар ауданы

Шақат ЖОББМ
9 сынып оқушысы

Ұстазыма мың алғыс
Ұстаз деген өте керемет жан. 

Мен өзімнің ұстазымды сыйлай-
мын.  Оның есімі- Омарова Ами-
на Хабибулловна. Ол кісі бізге 
1 сыныптан сабақ беріп келеді. 
Қазір біз 4 сыныпта оқимыз. Сы-
ныпта қыздарға қарағанда ұлдар 
көп. Келесі жылы біз 5 сыныпқа 
барғанда бізде басқа мұғалімдер 
болады. Ол кісілер бізге Амина 
мұғалім сияқты болады ма екен?! 
Біздің мұғалім мектепте өте көп 
жылдар жұмыс жасап келеді. Ол 
өте білімді, сабырлы адам. Біздің 
әрқайсымызды бес саусағындай 
біледі. Әрқашан бізбен бірге 
жүреді. Біздерді қосымша сабаққа 
қалдырып, білмей қалғанымызды 
үйретеді. Ол кісінің сабырлығы 
мен шыдамдылығына таң 
қаламын. Мен де өскенде 
ұстазымның осы қасиеттерін өз 
бойыма алсам деймін. 

Сарыбай Мадияр
Павлодар ауданы

Шақат ЖОББМ
4 сынып оқушысы

«Ұстаздық - ұлы 
құрмет»

Небір данышпан адамдар, 
қарапайым еңбеккерлер де бәрі 

бір адамға қарыздар. Ол-алғашқы 
ұстаз. Әрбір адамның алғашқы 
ұстазы болады. Менің алғашқы 
ұстазым мектеп табалдырығын 
қорқынышпен аттаған кезімде, 
өз мейірімділігін көрсетіп, ең 
алғаш қолыма қалам ұстатты. 
Біздің білім алатын ұямыз- мек-
теп екенін түсіндіріп,мектеп 
ережесімен таныстырыпты.Енді 
оқушы болдыңдар дегенде өзімді 
ерекше сезіндім.

Алғашқы ұстаз былайша 
айтқанда, мектептегі екінші ана-
мыз. Менің сүйікті де алғашқы 
ұстазым - Назгуль Сериковна 
анамдай болып кетті. Ал ана 
әрбір адам баласына қымбат 
жан. Ананы қалай ардақтасақ, 
ұстазды да солай ардақтаймыз.
Ұстазымыз әрдайым бізді 
жылы жүзімен қарсы алатын.
Ұстазымды алғаш көргенде, 
бірденнен биік шеберлігімен, 
қ а р а п а й ы м д ы л ы ғ ы м е н , 
адамгершілігімен бізді баурап 
алды. Назгуль Сериковна  бізге 
білім беруге бар күшін салып 
ат салысты Көңілі пәк,ойы нәзік 
шәкірттерінің жүрегіне ақыл дәнін 
септі. Бізді оқуға, есеп шығаруға, 
ойымызды айтуға үйретті. 
Ұстазымыз біздің тәртібімізге, 
тазалығымызға қатты мән беретін. 
Барлық сабақтарын тартымды әрі 
қызықты өткізетін. Ол әр уақыт ке-
рек кезде көмегін аямай, ақылын 
айтып, жол көрсетіп отыратын 
дана адам. Мен ұстазым сияқты 
алға қойған мақсатыма жеткім 
келеді. Ал менің мақсатым - Абай 
атамның сөзімен айтсам, осы 
дүниеге кірпіш болып қалану. 
Сондықтан да мен Назгуль Сери-
ковнаны мақтан тұтамын. Ойыма 
ой қосып,бізге бар ықыласымен 
білім берген алғашқы ұстазым 
Назгуль Сериковнаға алғысым 
шексіз. Менің жарқын 
болашағыма нұр сепкен ұстазыма 
зор денсаулық, қажымас қайрат, 
ұзақ ғұмыр тілеймін!

Рыспекова Ляззат
Павлодар ауданы

Шақат ОЖББМ
11 сынып

Ұстазға арнау
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9стр. Ата-анаңды құрметте
Бірде Мұса пайғамбар Алла 

тағалаға:
– Уа, Тәңірім! Маған жұмақта 

көрші болатын кісіні көрсетші, – 
деп өтінеді. Жаппар Хақ:

– Базарға барып, ет сататын 
қасапшыны іздеп тауып ал. Сенің 
жұмақтағы көршің сол болады, 
– дейді. Мұса дереу базарға ба-
рып, қасапшыны тауып алады. Ол 
ынты-шынтысымен еңбек етіп, ет 
сатып тұр екен. Кешке қасапшы 
үйіне қайтады. Жол бойында 
Мұса оны қуып жетіп:

– Бауырым, жүзің жылы, 
қайырымды жан екенсің. Кімсің, 
қайда асығып барасың? – дейді. 
Жігіт:

– Менің кәрі сырқат шешем бар. 
Оны бағып-қағу менің мойным-
да. Күнде үйге қайтарда малдың 
жылы-жұмсағын, өкпе-бауырын 
алып барып, оған ас әзірлеймін. 
Шешем ауқаттан кейін күнде 
маған: «Балам, Тәңір жарылқасын! 

Маған қылған қызметің Құдайдан 
қайтсын! Ертең жұмақта Мұса 
пайғамбардың көршісі бол!» деп 
үнемі дұға қылатын, – дейді.

Мұса жігітке риза болып: «Уа, 
Тәңірім, ата-анасын сыйлаған 
жанның бәрін менің көршімнен 
қыл!», – деп дұға етіпті.

Бұл туралы миғраж сапа-
рында да айтылады. Мұхамбет 
пайғамбар миғражда бір топ адам-
дарды көреді. Олардың түрлері 
сондай ұсқынсыз, ауыздарында 
бір тіс жоқ, құлақтары жырық, 

мұрындары пұшық, 
көздері қысық, қол-аяғы 
шидей жіңішке, бірақ 
қарны қампиып кеткен. 
Өз бетінше жүре ал-
майды. Тырнақтары со-
яудай, жезтырнақтың 
кейпіне енген. Шаштары 
алба-жұлба. Пайғамбар 
олардың түрін көріп шо-
шып кетеді.

– Бұлар кімдер? – 
деп сұрайды. Жебірейіл:

– Бұлар – өмірде ата-анасын 
ренжітіп, Құдайдың рахымынан 
құр қалғандар. Кім ата-анасын 
сыйламай, олардың көңіліне қаяу 
салса, сол адамның Құдай алдын-
да сүйкімі болмайды. Қияметте 
түрлері осы қалыпта тіріледі, – 
дейді. Пайғамбар: «Ата-анасын 
ренжіткен мұндай сұрықсыз адам 
менің үмбетімнен болмасын!» – 
деп дұға қылған екен.

Осы сапарында пайғамбар 

бір топ періштенің пырақ аттар-
ды жетектеп, қолдарына тон-
жамылғы алып, бір жаққа кетіп 
бара жатқанын көреді. Ол:

– Бұлар қайда бара жатыр? – 
деп сұрайды. Жебірейіл:

– Құдайдың сүйікті достары келе 
жатыр екен. Соларды қарсы алуға 
бара жатыр, – дейді. Пайғамбар 
қызығып, оларға ілесіп барады. 
Періштелер бір топ адамды күтіп 
алып, оларға оқалы тон кигізіп, 
астарына пырақ ат мінгізеді. 
Пайғамбар Жебірейілден:

– Бұлар кімдер? – деп сұрады.
– Дүниеде ата-анасын сыйлаған 

адам – Алланың сүйікті құлы. Кім 
ата-анасына құрмет көрсетсе, 
Құдай оларға да осылай құрмет 
көрсетеді, – дейді. Пайғамбар:

– Ата-анасына құрмет көрсеткен 
адамға мен де ізет көрсетемін, – 
деп, олармен сәлемдесіпті. Олар 
да пайғамбармен құшақтасып, 
қауышқан екен.

81-Қадам: қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласыңыз

Жұрт ісіне жаны ашып, жұрт 
намысына қаны қызатын қазақта 
адамдар аз, жұрт жұмысы деген 
қазақтың әдетінде болған емес, 
сондықтан жұрт жұмысы, ұлт 
намысы деген қазақтың көбіне 
түсініксіз нәрсе.

Ахмет Байтұрсынов
Қоғамдық жұмыстарға бел-

сене араласыңыз. Қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласқан 
сайын адамның рухани дүниесі 
жаңарып, көпшілік адам мен 
қарым-қатынас орнатып, өз ойын 
еркін жеткізетін сапалы тұлғаға 
айналады.

Қоғамдық жұмыстарға алғаш 
араласу ол мектеп кезден баста-
лады. Сол мектеп кезден бастап 
қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласып, концерттерге, мей-
рам болғанда, т.б. нәрселерде өз 
өнерін көрсетіп немесе қолынан 
келген ісімен қоғамдық істерге, 
белсене араласатын адамдардың 
даму жағы ерекше болады. 

Олар кейін жоғары оқу орнына 
барғанда қоғамдық істерге белсе-
не араласады.

Қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласу адамның дамуына ерек-
ше әсер етеді.

Себебі қоғамдық істерде 
көпшілік адамдардың ал-
дында өнер көрсету немесе 
қызмет жасағандықтан, адамда 
жауапкершілік пен дайындықты 
талап ететіндіктен, адамның 
өзіндік дамуына ерекше әсер 
етеді.

Сізге де қоғамдық жұмыстарға 
қолдан келгенше қатысуға кеңес 
береміз. Сіз студент болсаңыз да, 
кәсіпкер болсаңыз да, қызметкер 
болсаңыз да қоғамдық істерге 
араласып, өз ықпалыңызды 
тигізсеңіз, өзіңізге де, қоғамға да 
пайда тигізген боласыз.

Қоғамда қоғамға пайдасын 
тигізетін адамдардың саны 
артқан сайын, ол қоғамның дамуы 
өрлейді.

Қоғамның дамуы ол 
мемлекеттің дамуы деп білеміз. 
Сол үшін де әрқайсысымыз 
қоғамдық жұмыстарға белсе-
не араласып, өз ықпалымызды 
көрсете білейік. Сонда ең жақсы 
қоғам біздің қоғам болмақ.

Қоғамда қоғамға пайдасын 
тигізетін адамдардың саны 
артқан сайын, ол қоғамның дамуы 
өрлейді.

Ғалым Үсен

Ұрпаққа мәңгі тіл қатшы, далам...
ШАЛГИІЗ ТІЛЕНШЕҰЛЫ (1465-

1560 ж.ж.)
Қазақ поэзиясындағы 

философиялық бағыттың негізін 
салушы Шалгиіз жырау ноғайлы-
қазақ дәуірінде Орақ, Мамай, Би 
Темірдің тұсында өмір сүрген. 
Өз заманының ең жетік суырып 
салма ақыны болған қадірменді 
жыраудың ғибратнамалық ше-
шен сөздері мн жырларынан 
бізге жеткені 600 жолдың шамасы 
делінеді. 

Осы азғантай мұрасының өзі-ақ 
оың сирек кездесетін дарын иесі 
екенін айғақтайды. 

Жыраудың ой-
толғаныстарында ел билейтін 

басшының қауым, әлеумет 
өміріндегі орнына да өзіндік баға 
берілген. 

Шалгиіз елдің бірлігі мен 
ынтымағын аңсаған ақын. Оның 
шығармалары орыс тіліне де 
аударылған.  

Малыңды бер де, басцң қос,
Басыңды қос та, бек сыйлас.
* * *
Есендікте малыңды бер де, ба-

тыр жи, 
Басыңа қиын-қыстау іс түссе, 
Дұшпанның қолы жете алмас.
* * *
Алтау болар, бес болар,
Ішінде абаданы бір болар.
Абаданынан айырылса,

Олардың әрбіреуі
Әрбір итке жем болар.
* * *
Шағырмақ бұлт – жай тастар, 
Әділ жігіт – ел бастар.
Шешен жігіт – жол бастар, 
Батыр жігіт – қол бастар.
* * *
Айдын сулар, аймақ көл – 
Тасыса дөңбек келтірер.
Көп өтірік, жаман сөз – 
Басыңа бәле келтірер.
* * *
Бір жақсымен дос болсаң – 
Азбас-тозбас мүлкі етер.
Бір жаманмен дос болсаң – 
Күндердің күні болғанда
Бар ғаламға күлкі етер.

Толқынды көпір деген не?

«Хендерсон толқындары» де-
ген атқа ие көпір Сингапурда. 
Бұл Фабер және Телок Бланга 
Хилл саябақтарын жалғап тұрған 
өкпір толқынға ұқсас. Сан түрлі 
жарықтардан нұр тарап, көз жа-
уын алады. Көпірге адамдардың 
тынығуы үшін демалыс орындары 
да қоса салынған. 

ӘЛЕМНІҢ СЕГІЗІНШІ 
КЕРЕМЕТІ ҚАЙДА?

Ол Францияда. Бұл – Мон 
Сен-Мишель тауы. Шамамен 
диаметрі 1 шақырымдай, биіктігі 
92 метр келетін гранитті түзіліс. 
Сырт қарағанда кіші көрінгенімен 

бұл көлемді әрі сәулетті қала-
қамал 709 жылы салнған екен. 
Бір ерекшелігі: мұнда әрбір 
25 сағат сайын су көтеріліп, 
қайтып оытруы орын алады. Бір 
түннің өзінде су 10 метрге дейін 
көтерілетін көрінеді. Жылына екі 
рет бұл жер кіші аралға айнала-
ды. 

БАЙЫРҒЫ КЕРЕМЕТ 
ТАС КОЛОННАЛАР 

ҚАЙДА?

Әлем кереметтерінің қатарынан 
орын алған, ешбір адам қолы ти-
мей, техника жұмсалмай, жараты-
лыс құдіретімен жасалған табиғи 
түзіліс – алып тас колонналар – 
Солтүстік Ирландия жерінде.

Бұл колонналар осыдан 50-60 
млн жыл бұрын, жанартаулық ба-
зальт лавасы жер бетіне шыққанда 
пайда болған. Лава суыған соң 
шытынап, жарылып, бір-біріне иық 
тірестіре жалғасқан, 40 мыңнан 
аса небір қалыптағы қырлы колон-
наларды құраған.

Бегімхан КЕРІМХАНҰЛЫ
Ақсу қаласының №2 ЖОББ мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
Павлодар облысы

Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі
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10стр. Моя профессия – воспитатель!
Есть такая профессия – лю-

бить детей. Всегда с гордостью 
произношу: «Я - воспитатель!» 
Быть воспитателем – это не толь-
ко большая ответственность, но и 
огромное счастье. Суть профес-
сии – дарить. Дарить ребенку этот 
красочный мир. Воспитатель дол-
жен уметь всё - играть, рисовать, 
клеить, мастерить, петь, танце-
вать. Могла ли я предположить, 
что смогу научиться всему этому. 
А теперь знаю точно - чем больше 
я знаю и умею, тем легче и инте-
реснее мне работать с детьми. 
Воспитатель - это не профессия, 
не работа, это – призвание, состо-
яние души, образ жизни.

Считаю, что воспитатель инте-
грирует в себе несколько профес-
сий. Хороший воспитатель - это 
врач, для которого главный закон: 
«Не навреди!». Без приборов и 
инструментов всегда наблюдаем 
за психическим здоровьем наших 
детей. Без микстур и уколов мы 
лечим словом, советом, улыбкой, 
вниманием. Хороший воспита-
тель - это мудрый судья. Мы, как 
настоящие миротворцы, сглажи-
ваем противоречия и конфликты, 
чтобы прийти к мировому согла-
шению и гармонии. Воспитатель, 
как Фемида, на весах правосудия, 
взвешивает добро и зло, поступки 
и действия, но не карает, а стара-
ется предупредить.

Главная составляющая нашей 
профессии –это любовь, забота 
и понимание детей. Необходимо 
понимать и чувствовать ребен-
ка, принимать его таким - какой 
он есть, не подавляя личности, 
самостоятельности, активности, 
одним словом, уважать право ре-
бенка оставаться самим собой. 

У каждого ребенка в глуби-
не души спрятаны «серебряные 
колокольчики». Воспитателю 
необходимо их отыскать, затро-
нуть, чтобы они зазвенели до-

брым и веселым звоном. Глядя 
в детские глаза, понимаешь, что 
именно ты закладываешь рост-
ки будущего, поддерживаешь их 
своей любовью, вселяешь уве-
ренность и надежду, стараешь-
ся привнести в их жизнь всё то, 
чего они были лишены в родной 
семье. 

Дети, лишенные опыта се-
мейной жизни и семейной под-
держки, испытывают огромные 
трудности во взрослой жизни. 
За годы работы в детском доме 
стало понятно, что осуждать 
матерей и отцов легче всего. В 
жизни бывает всякое. Нужно по-
мочь оступившимся родителям 
осознать происходящее, под-
няться над ситуацией и вернуть 
ребенка в их любящие руки. А от 
нас главное - дать детям тепло, 
доброту, ласку. И это я говорю с 
полной уверенностью.  За семь 
лет работы в детском доме су-
мела стать другом и наставни-
ком для своих воспитанников. 

Каждый раз, приходя на ра-
боту, я задаю себе вопрос: «Ка-
ким будет этот день для меня 
и моих ребят? Чего они ждут?» 
Любви! Тепла! Доброты! Пони-
мания! Это - мои дети! Я читаю 
во взглядах, устремленных на 
меня, детские мысли и чувства, 
улавливаю их настроение, за-
глядываю к ним в душу. Они все 
такие разные: крикуны, шалуны, 
забияки, молчуны, говоруны, 
скромники. К каждому надо най-
ти свой подход: понять, посове-
товать, выслушать, утешить, на-
конец, помочь раскрыть себя со 
всех сторон, а это непросто.

Испытываю чувство нежно-

сти, умиления и гордости, когда 
приходят в гости выпускники. Ка-
кие они взрослые, рассудительные 
и востребованные. Они делятся 
своими новостями, достижениями, 
спрашивают совета. За чашкой чая 
мы вспоминаем их детские прока-
зы, смеемся. А уходя, они всегда 
говорят слова благодарности за 
всё, чему мы их научили. Поверь-
те - это дорогого стоит. В такие ми-
нуты думаешь: какое счастье быть 
значимым и полезным в судьбе 
свои воспитаников и сознавать, что 
выбор моей профессии - правиль-
ный.

За годы работы мы выпустили 
много ребят, о которых всегда вспо-
минаем.

В нашей детской деревне семей-
ного типа города Павлодара осо-
бое отношение к спорту и здоро-
вому образу жизни. В учреждении 
проводится множество мероприя-
тий, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья воспитан-
ников. Особое внимание заслужи-
вают чемпионы – ребята сборной 
команды по баскетболу. Хочется 
отметить капитана команды - Ку-
лешова Кирилла, который всегда 
отличается целеустремленностью 
и волей к победе. Сдетства Ки-
рилл любил заниматься спортом, 
посещал секции и тренировки по 
баскетболу. С самого начала он 
поставил себе цель - стать Чемпи-
оном. Все это время его путеводи-
телями были мама - опекун Кари-
мова Г.Е., Бугамбетова З.Ж. и его 
тренер Шугабаев М.Е и я. Кирилл 
неоднократный призер городских, 
областных и республиканских со-
ревнований по баскетболу. Имеет 
множество грамот, дипломов, ме-
далей и кубков. В июне 2019 года 
сборная команда по баскетболу во 
главе со своим тренером Шугабае-
вым М.Е. стали чемпионами среди 
баскетбольных команд Казахста-
на, заняв 1 место. Вскоре Кириллу 

был присвоен разряд - «Канди-
дат в мастера спорта». Кулешов 
Кирилл, целеустремленный, тру-
долюбивый и перспективный па-
рень. Сегодня он тренируется в 
составе сборной Павлодарской 
области с участием чемпионов 
Казахстана среди молодежи. Мы 
гордимся нашим воспитанником и 
желаем ему дальнейших высоких 
спортивных достижений и только 
побед.

Миндров Алексей пред-
ставил конкурсную работу на 
Республиканском конкурсе 
«Выразительное чтение», органи-
зованном интеллектуальным пор-
талом «Абырой» в январе 2021 
года и занял первое место.

Я люблю свою профессию и 
горжусь ею. Она заставляет меня 
забыть все огорчения и обиды, 
дает вечную молодость. Горжусь 
тем, что я нужна детям, что они 
меня любят. Счастливая сияющая 
улыбка на лице ребятишек - выс-
шая награда за мой труд! И поэто-
му я буду для них делать всё, что 
умею. Как бы трудно и тяжело ни 
было, никогда не жалела о том, 
что выбрала эту профессию. Я 
очень люблю свою работу и вы-
полняю ее с радостью, достойно, 
так, как считаю нужным, так, как 
подсказывает мне мое сердце. 

Тот, кто предан своей профес-
сии, меня поймет!Мое професси-
ональное кредо «Быть всегда ин-
тересной для детей и научить их 
главным ценностям».                       В 
своей работе придерживаюсь 
следующих принципов: давать 
больше самостоятельности и пра-
ва выбора во всех делах, уметь 
вставать на позицию ребенка, 
видеть в нем личность, помогать 
емустать успешным. 

Пучкова Оксана Михайловна,
 Детская деревня 

семейного типа 
города Павлодара 

Сердце, отданное 
школе

«Ты помнишь, было вокруг 
море цветов и звуков. Из теплых 
маминых рук учитель взял твою 
руку…» И не только руку, но и ма-
ленькое доброе сердечко своего 
ученика. И целых четыре года он 
будет бережно вести его по жизни, 
проявляя нежную материнскую  
заботу, учить юное создание азам 
науки и культуры, воспитывать из 
него будущего гражданина своей 
великой страны, заполняя акку-
ратным учительским почерком 
чистые странички его начинаю-
щейся человеческой биографии. 
А через четыре года все начнется 
сначала. Снова все с чистого ли-
ста. Это удел учителя начальной 
школы. И призвание. Делу обра-
зования и воспитания детей по-
святила свою жизнь Исагалиева 

Айгуль Сабыржановна, учитель 
с большой буквы, замечатель-
ный и внимательный классный 
руководитель и вторая мама для 
своих учеников. 

Айгуль Сабыржановна – 
опытный учитель, настоящий 
профессионал, мудрый, та-
лантливый педагог, учитель по 
призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Ее от-
личают прекрасные  душевные 
качества: любовь к детям, своей 
профессии, честность, готов-
ность всегда прийти на помощь 
коллегам. Она всегда старается 
быть для детей другом, настав-
ником. 

Асем Оспанова,
методист 

отдела образования 

Тусупханова 
Асия Машраповна

Как часто быва-
ет, встретишь чело-
века, поговоришь, 
и сразу становится 
ясно, что посвятил 
он свою жизнь своей 
любимой профес-
сии, применил свои 

способности в том деле, которое 
ближе всего к сердцу, и этим по-
лезен обществу. К таким людям от-
носится  Тусупханова Асия Машра-
повна, учитель английского языка 
и с многолетним стажем завуч по 
воспитательной работе средней 
школы имени Б.Уахатова. Сделав 
свой выбор в педагогический путь, 
не пожалев о своем выборе, научи-
ла многих детей любить  иностран-
ный язык. Ее спокойствие, урав-
новешенность, интеллигентность, 

«умные» уроки притягивают и 
вызывают чувство уважения и 
признательности среди учеников 
и коллег. Для нее характерны не-
иссякаемая энергия и неумение 
сидеть без дела. 

Прекрасный педагог, знаток 
детских сердец, развивает в уча-
щихся творческие способности. 
Асия Машраповна – всегда на 
подъеме, на высоте. С ней учени-
кам поучительно и познаватель-
но, весело и задорно. Сколько 
любви, сил, доброты, упорного 
труда потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать 
прочные, глубокие знания своим 
ученикам.

Асем Оспанова,
методист 

отдела образования 

Гулоева Анна Игоревна
«Призвание  - это маленький 

росточек таланта, превративший-
ся в крепкое, могучее древо. Но 
без трудолюбия, без самовоспи-
тания этот маленький росток мо-
жет засохнуть на корню» именно 
так, можно сказать о Гулоевой  
Анне Игоревне, учителе Ямышев-
ской средней школы. 

Трудовая деятельность ее на-
чалась в должности старшей во-
жатой и учителя начальных клас-
сов. Она с легкостью совмещает 

должность учителя и завуча в 
данный момент. Своим трудо-
любием, упорством, ответствен-
ностью и доброжелательностью 
она быстро влилась в педаго-
гический коллектив. Большую 
работу ведет с учащимися,  как 
завуч, вместе с детьми участву-
ет во всех конкурсах, слетах, 
видеороликах и занимает при-
зовые места. Она воспитывает 
в каждом ребенке чувство па-
триотизма, любовь к Родине. 

Творчески организовывает инте-
ресную, познавательную внеуроч-
ную деятельность после занятий и 
в каникулярное время детей. О ней 
можно сказать: «Она живет миром 
детей, ей не скучно, умеет зажечь 
искру пламени и повести за собой». 

Она систематически подводит 
итоги работы на заседаниях обще-
го сбора и совета  объединения, 
участвует в педагогических советах 
школы, где выступает с сообщения-
ми о работе и деятельности детско-

го объединения, заседания  мето-
дического объединения классных 
руководителей, заседания обще-
школьного родительского коми-
тета. Постоянно совершенствует 
свои профессиональные знания 
через курсовую переподготовку, 
самообразование, практическую 
деятельность. 

Асем Оспанова,
методист 

отдела образования 
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11стр. Мой любимый предмет
В преддверии праздника  

«Дня  учителя» учащиеся 4 
«Б» класса школы № 27 города  
Павлодара  рассуждали о том, 
какой школьный предмет у 
них самый любимый. Мнения 
ребят были разными. 

Самый любимый  мой предмет 
– музыка. Мне нравится музыка, 
потому что я люблю петь.  На уро-
ках мы узнаем много интересного 
о композиторах и музыкантах раз-
ных времен, об исполнителях и 
музыкальных инструментах.

Я горжусь тем, что имею такого 
замечательного учителя музыки – 
Асемгуль Мендыбаевну!

Засько Аня
Мой любимый предмет – это 

математика. Потому что мы ре-
шаем примеры, задачи. Я люблю 
решать уравнения. У меня всегда 
повышается интерес, когда я на-
чинаю решать.  Я люблю уроки 
математики, поэтому считаю этот 
предмет самым лучшим.

Темирова Ляйсан
Самый любимый школьный 

предмет у меня – ИКТ. Во-первых, 
мне нравится учитель. Во-вторых, 
мы сообща работаем на компью-
терах. В – третьих, мне нравится 
кабинет. Я радуюсь, когда в рас-
писании есть урок информатики.

Дичкова Алина
Мой любимый урок – физкуль-

тура. Этот урок нравится мне, по-
тому что можно играть, а также 

повышать физическую 
подготовку. С классом мы 
выходим на улицу поды-
шать воздухом, размять-
ся. Я люблю физкультуру, 
потому что полезно зани-
маться спортом.

Склярова Валерия
Самый лучший пред-

мет – математика. Во 
- первых, мне нравится 
решать примеры. Во- вто-
рых, учитель очень хоро-
шо объясняет. Я обожаю 
решать примеры на умножение и 
деление. А еще я люблю решать 
задачи.  Я считаю этот предмет 
самым интересным.Велина  Да-
рья

Старшая вожатая 
Смагулова А. Е.

Кл.руководитель 
Жапарханова М. К.

СОШ №27 

Учитель  самая древняя про-
фессия, издавна она считается 
самой сложной. Быть учителем – 
очень ответственно. Ведь именно 
от него мы получаем наши пер-
вые знания, которыми пользуемся 
в дальнейшем.  

Меня зовут Гергерт Кира, я 
хочу поздравить своего классного 
руководителя  Даукенову Айман 
Абдугалымовну. С первого клас-
са мы получаем  от нее  заботу  и 
внимание,  она  готова прийти на 
помощь в трудную минуту,  уте-

шить и ободрить, подсказать вер-
ное решение, помирить тех, кто в 
ссоре, пожурить тех, кто прови-
нился и все это от чистого серд-
ца.  В  эти теплые осенние дни 
мне хочется пожелать ей крепкого 
здоровья, успехов в работе, оста-
ваться всегда такой же доброй и 
отзывчивой. 

Я уверена,  что все ученики, 
когда - либо учившиеся у неё, лю-
бят, помнят и уважают Айман Аб-
дугалымовну  как  замечательного 
и искреннего педагога.  

Ведь учитель - это не про-
фессия, учитель - это призвание.  
Спасибо вам за ваш труд.   

 Гергерт Кира, 
2 «Б» класс 

Береговая СОШ 
района Тереңкөль

Поздравляем наших любимых 
учителей - замечательных людей, 
которые посвятили своей рабо-
те всю жизнь, подарили нам не 
только знания, но и свою любовь. 
Ваша работа - это не просто труд, 
это самое настоящее призвание, 
к которому нужно подходить толь-
ко с открытым сердцем и всей 
добротой души. Спасибо вам 
за ваше душевное тепло, за му-

дрость, за честность и огромное 
терпение. Желаем вам счастья 
и здоровья, неугасаемого пыла и 
страсти в вашей работе, чтобы вы 
воспитали еще не одно достой-
ное, умное и образованное поко-
ление. С Днем учителя!

Учащиеся 2-х классов 
СОШ№27

 г.Павлодар

Мой любимый учитель
Мой любимый учитель – это 

мой прошлый классный руково-
дитель. Звали её Майгуль Ора-
ловна. Она прекрасный учитель! 
Познакомились мы с ней в пятом 
классе. Она вела у нас английский 
язык. Майгуль Ораловна относи-
лась к нам, как к своим родным 
детям. Она знала о нас даже боль-
ше, чем  родители. Мы часто с ней 
разговаривали на разные темы, 
как с другом, а не как с учителем. 
Скорее всего она мечтала о рабо-
те учителя с детства, потому что 
чтобы быть таким замечательным 
учителем, нужен талант, которому 
нельзя обучиться в институте или 

на курсах. 
Благодаря 
моей учи-
тельнице 
я много 
чему на-
училась . 
Я увере-
на, что 
каждый учитель желает, чтобы 
его ученик добился успеха в бу-
дущем. Я буду с улыбкой на лице 
вспоминать веселые моменты с 
ней. Она мой любимый учитель.

Карамендинова Диана, 
8 В СОШ № 27 

г.Павлодар

Это гордое имя -
 учитель

Поздравляем самого лучшего 
учителя, который, вместе с тем, 
является просто хорошим и до-
брым человеком, готовым всегда 
помочь, подсказать и выручить в 
трудной ситуации. Желаем Вам 
всегда быть такой же понимаю-

щей, открытой и отзывчивой. 
Ваша открытость всегда при-
влекает учеников и позволяет 
им верить и доверять Вам. 
Желаем всегда оптимистично 
относиться к жизни, не нерв-
ничать по пустякам и никогда 
не терять самообладания. 
Желаем огромного здоровья 
и энергии, чтобы Вы всегда 
были с нами на одной ноге, в 
нашей «теме» и в нашей жиз-

ни. С днем учителя!
9 «Б» класс

 школы-лицея № 8
 для одаренных детей города 

Павлодара

СПАСИБО
Хочу сказать СПАСИБО 
всем учителям!
Вы столько сделали для нас.
Спасибо вам за ваши знания.
За доброту, за понимание. 
За каждый день и каждый час.
Спасибо вам, дорогие наши учи-

теля!
В благодарность учителю 
Как много он в жизни значит.
Учитель самый первый -
Он мир переиначит.
Он путь укажет верный!
Улыбкою одарит,
И прочь уходит бремя.
Пускай же не состарит 
Вас, Педагоги, время!
Уроками живете,
И счастливы Вы этим 
А сердце отдаете 
Кому?
Известно - детям!
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!

Жаркумбаева Айсара,
5 «А» юнкор СОШ№43

Дорогая 
Оксана Владимировна!

Александр Николаевич!
Вы учитель физики
Просто первоклассный,
С вами каждый нам процесс
И простой, и ясный.
В день учителя желаем
Счастья, радости, добра,
Интересных лишь уроков
И сердечного тепла.

9 «В» класс 
школы-лицея № 8 

для одаренных детей
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12стр. Родной язык - богатство человека

Родной язык… Как это тепло и 
ласково звучит, как греет душу и 
успокаивает! 

Почему? Наверное, потому, что 
слышится в этой фразе легкий 
говор ручейка и шепот листьев, 
ощущается ласковое прикосно-
вение солнечных лучей… Будто 
мамины руки коснулись лица. 
Родной – значит связанный с Ро-

диной, с отчим домом, с бабушки-
ными сказками… 

Родной язык всегда самый ла-
сковый и звучный. Я помню, как в 
раннем детстве мама убаюкива-
ла меня, напевая колыбельную. 
Нет, даже не помню – чувствую, 
эта песня живет в моей душе раз-
мытыми образами и ощущением 
любви и счастья. 

Помню, как бабушка читала 
мне «Царевну-лягушку». А всякие 
шутки-прибаутки! Все они теплом 
разлиты в моем сердце. Они под-
держивают меня каждую минуту. 

Родные слова исходили из 
родных уст нежно и легко. Они 
передавали всю душевную тепло-
ту родителей. Поэтому родной 
язык— это не только важнейшее 
средство общения между людь-
ми. Это защита от невзгод, это 
твердая опора под ногами.

Каждый из нас соприкасается с 
родным языком.  Это способ по-
знать мир, в который мы пришли. 
Это способ общаться, учиться, 
взрослеть. А еще это способ ощу-

тить себя частью народа, которо-
му ты принадлежишь. 

Когда оказываешься в чужих 
краях, какими бы красотами они 
тебя ни манили, всегда с огром-
ной радостью и чувством облег-
чения слушаешь родную речь: 
значит, ты не одинок в этом мире, 
значит, Родина рядом.

Многие мудрые люди выде-
ляли значение родного языка 
для человека: И.С.Тургенев и 
А.Байтурсынов, Н.М.Карамзин и 
Х. Д. Досмухамедов… 

Но я хочу привести слова М.П. 
Погодина: «Язык есть драгоцен-
нейшее сокровище народа, пер-
вое средство его развития и залог 
всех духовных успехов, главное 
право на славу в потомстве».

Вот почему мы так тянемся 
к родному языку: ощутить себя 
частью великого своего народа, 
быть преданным ему и своей Ро-
дине.

Костомарова Вика,  
8 А класс,

СОШ №14 г. Павлодара

Родной язык – богатство страны
Человек, лишь только появив-

шись на свет, соприкасается с 
огромным и неисчерпаемым бо-
гатством – родным языком. В раз-
ных странах языки разные, но для 
человека родной язык особен-
ный. Каждый день мы можем ус-
лышать ласковые слова, которые 
греют душу, приятные разговоры, 
к которым хочется присоединить-
ся, забавные шутки, которые мо-
гут нас заставить смеяться. Наша 
речь, наполненная эмоциями, мо-
жет нас растрогать, развеселить, 
удивить, и это поистине обогаща-
ет. 

Еще с маленьких лет мы слу-
шаем мамины речи, наполнен-
ные самыми ласковыми словами. 
Не понимая смысла слов, мы уже 

можем догадываться, что мама 
чувствует. Её успокаивающий го-
лос, который поет нам колыбель-
ные, окунает нас в сладкий сон. 

То, как мама рассказывает нам 
сказки, доставляет нам неимовер-
ное удовольствие. Мы радуемся с 
добрым молодцем, переживаем 
за его друзей, путешествуем вме-
сте с ними… и нашей мамой. 

Язык – это первое и главное 
богатство человека. С его помо-
щью человек развивается, учится, 
становится на ноги. Он обретает 
себя. 

Каждый язык является воис-
тину прекрасным. На что только 
не способны наши речи!  Они по-
могают добиться, понять и объяс-
нить. 

Благодаря родному языку, 
человек становится истинным 
гражданином своей страны, ча-
стью народа. Поэтому и богатство 
страны заключается прежде все-
го в языке. Глубоко изучая родной 
язык, мы обретаем это богатство, 
и его у нас никому уже не отнять.

Белюсенко Виктория, 
8 А класс, 

СОШ №14 г. Павлодара

Спасибо Вам, 
учитель!

Уважаемая Слушаш Базыл-
шайыковна! 

От чистого сердца говорю Вам 
огромное спасибо за бесценный 
труд, старанья, доброту, за ис-
креннее сердце и несгибаемый 

оптимизм. 
Вы тот маяк, который помогает 

ученикам не потеряться в огром-
ной стране науки, ведёте их за 
собой по проторенной дороге. 
Спасибо за все Ваши советы и 

добрые слова. Желаю Вам 
долгих лет успешной дея-
тельности, благополучия и 
здоровья! С Днём Учителя!

Андрис Валерия,
Лидер РЕДЮО «Жас Ұлан»

Береговой СОШ района 
Тереңкөл

Алия 
Кутубаевна!

Спасибо скажем Вам сейчас,
Учитель наш, Вы лучший
 самый,
Вам благодарны все безмерно,
Отцы, деды, бабули, мамы.
Вы детям нашим так близки,
Вы  - друг и верный 
покровитель,
Спасибо Вам за доброту,
Любимый, славный наш 
учитель.
Желаем вам мы только благ,
Здоровья, силы и терпения,
Нести тепло и позитив,
Дарить ребятам вдохновение.

Спасибо за то, что Вы учите
 наших
Родных, дорогих и любимых 

детей!
Учителя в мире нет лучше и 

краше,
Ведь вы всех добрее, а также 

умней!
Желаем успехов, идей
 интересных,
Удачи и счастья, любви и 
добра!
Пускай будет много уроков 
чудесных,
Чтоб Вас обожала всегда
 детвора!

Родители 2 «Г» класса 
школы-лицея № 16 
города Павлодара

Спасибо Вам, 
первый учитель!

Уважаемая Бахытгуль Каирке-
новна! Поздравляю Вас с Днём 
учителя! Огромное спасибо за 
умение и опыт, благодаря кото-
рым, вы так хорошо учите ребят. 
Начальное образование – это 
основа основ, это первые шаги в 
мир науки. Спасибо за то, что Вы 
помогли нам с лёгкостью осилить 
эти первые шаги. Большое спа-
сибо за заботу, доброту и веру в 
каждого из нас, за терпение, му-
дрость и мягкий характер. Желаю 
Вам крепкого здоровья, профес-

сионального роста, оптимизма и 
высокой оценки вашего нелёгкого 
труда! С Днём Учителя!

Андрис Валерия,
Лидер РЕДЮО «ЖасҰлан»

Береговой СОШ района 
Тереңкөл

Мечты
Возьму свою ракету я
И полечу я в небеса.
Где звезды, солнце и земля,
Там просто космос, красота!
Везде различные планеты,
Юпитер и Венера есть.
И звезд там столько, что не счесть...
Слетаю я и все узнаю,
И вам, конечно, расскажу.
И после всех моих открытий,
Я новый стих вам напишу!

Родина Арина, 
4 «Ж» класс СОШ №39 
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13стр. Мой лучший учитель
Моего любимого учителя зовут 

Ирина Юрьевна, она моя первая 
учительница. Я познакомилась с 
ней три года назад, когда пришла 
учиться в первый класс. 

За время моей учёбы мы очень 
подружились. Она добрая и ве-
сёлая, но бывает и строгая, если 
на уроках мы не слушаем её и 
шумим, или начинаем бегать на 
переменах, и в тоже время она 
справедливая.

Ирина Юрьевна понимает 
нас и всегда старается нам по-
мочь, всегда нам всё объясняет, 

учит нас всему, что знает и умеет 
сама. По русскому языку мы учим-
ся правильно и грамотно писать, 
по математике решаем разные 
задачки и примеры. На уроках у 
нас всегда интересно. Мы уча-
ствуем в разных олимпиадах, 
конкурсах, активное участие при-
нимаем в школьных праздниках 
и стараемся занимать призовые 
места. Ирина Юрьевна  учит нас 
быть добрыми и справедливыми, 
а ещё она всегда напоминает мне 
надевать на уроках очки, которые 
я не люблю носить.

Мне очень интересно учиться 
в школе с моим любимым учи-
телем. В этом году я заканчиваю 
четвёртый класс, и мне будет 
грустно расставаться с Ириной 
Юрьевной. Я буду очень скучать 
по ней, и по возможности наве-
щать её на переменах.

Кофтун К., 
4Б класс СОПШДО 17

Какой он - руководитель
 современной казахстанской 

школы?
 Он говорит минимум на двух 

языках, следит за публикациями 
в ведущих научных журналах, хо-
роший психолог, человек высокой 
морали, сильная и творческая 
личность,умеет работать в коман-
де и постоянно учится – все это 
можно сказать о руководителе 
школы имени М.Ауэзова Тургуль-
диновой Ирине Жакеновне. 

Ирина Жакеновна - креатив-
ный педагог, который придержи-
вается психологической пара-
дигмы: «Успех рождает успех». 
Наблюдая за ее работой, хочется 
отметить, что она, как руководи-
тель,  уделяет особое внимание 
методическому  росту  каждого 
учителя, всегда внимательна  к 
любым идеям коллег и учеников, 
поддерживает их и оказывает по-
сильную помощь. 

Много сил и энергии она отда-
ет работе с молодыми учителями, 
при этом она тонко и мудро кор-
ректирует деятельность опытных 
наставников.

 Все это направлено на под-
держку  дружногопедагогического 
коллектива и сплоченной коман-
ды, способной решать любые 
вопросы обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

Хочется отметить прекрасные 
организаторские способности, 
знание психологии людей, кото-
рые помогают Ирине Жакеновне 
увлечь педагогический коллектив 
общим делом. Особой чертой 
нашего руководителя является 
обостренное чувство нового. Она 
обладает неугасающим инно-

вационным импульсом, удиви-
тельным чувством нового, умеет 
видеть это новое во множестве 
разных ситуаций и всегда готова 
помочь другим. Самые передо-
вые педагогические находки, ме-
тодические инновации получают 
отражение в практике работы на-
шей школы.

В этом году работа нашего 
руководителя была отмечена на 
областной августовской конфе-
ренции учителей, где были рас-
смотрены актуальные педагоги-
ческие вопросы современного 
образования и где присутство-
вали представители МОН Респу-
блики Казахстан, а также гости 
из-за рубежа.  На церемонии на-
граждения лучших педагогов и 
педагогических коллективов Тур-
гульдиновой Ирине Жакеновне 
была вручена высокая награда 
«За заслуги перед регионом». 

И это неслучайно, ведь в на-
стоящее время все знают, что 
эффективное развитие систе-
мы образования в нашей стране 
полностью зависит от высоко-
профессиональных педагогов и 
успешных руководителей. 

Только такие педагоги могут 
добиваться желаемых результа-
тов в современном образовании. 
От всей души желаем Ирине Жа-
кеновне новых побед и сверше-
ний! 

Омарова Л.С., 
учитель русского языка и 

литературы
СОШ имени М.Ауэзова

День пожилого человека, ко-
торый должен напомнить нам о 
том, что старшим нужно помогать 
и уважать их, имеет огромную 
важность для всего общества, 
поэтому с 1991 года отмечается  
на международном уровне.

Учащиеся 2 «Е» класса по-
здравили с наступающим  днём 
пожилого человека  ветерана 
труда Арнольд Галину Фёдоров-
ну. От всей души мы желаем вам 
крепкого здоровья, душевного 
равновесия, неугасающего инте-
реса к жизни, человеческого теп-
ла и любви, пусть каждый день 
будет одарён вниманием и пони-
манием родных! Желаем всему 
старшему поколению долгих лет 
жизни, здоровья и мира в душе.

Мельникова И.В., 
классный руководитель 

2 Е класса
СОПШДО 17     

Поздравляем 
победителей!!!

Учащиеся СОПШДО № 17 при-
няли активное участие в конкурсе 
научных проектов «Зерде». Юные 
исследователи блеснули своими 
знаниями в разных сферах науки. 
Ребята выставили работы в раз-
ных секциях конкурса: медицина, 
валеология, биология, физика, 
экология. Труды детей увенча-
лись успехом. Школа получила 6 

призовых мест: два первых места 
и четыре  третьих. Мы очень гор-
димся учениками нашей школы. 
Наши звёздочки выходят на сле-
дующий этап конкурса. Работы 
будут участвовать в областном 
этапе. 

Удачи вам, дорогие ребята!!!
Школьный «Пресс – центр» 

СОПШДО № 17

Ценим и уважаем 
наших ветеранов

Мама – 
учитель

Мама учит меня дома.
В школу прихожу с утра,
Что я вижу? Снова мама,
Нас всех учит здесь она.
Хочу сильно пожелать я 
Маме множество побед.
Будь крепка, моя родная
И живи ты много лет!

 Петрук Иван, 
1 «Г» класс

СОПШДО №17                                                           

Учитель
Учитель - самый лучший друг,
Он самый лучший в мире.
Когда всё грустным станет 

вдруг,
Он настроение поднимет...
Бежим мы в школу каждый раз
Так весело и дружно
Открывши дверь, встречает 

нас, 
Учитель, самый лучший!!!

Волкова А., 3В класс 
СОПШДО 17 

Наш учитель
Наш учитель – высший класс!
Очень любит он всех нас!
Нам в учёбе помогает
Настроенье поднимает!
Мы учителем гордимся, 
К новым знаниям стремимся!

Прохоров А.,
СОПШДО 17
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Жасөспірімге ата-ананың көмегі қажет 

Мектеп және жеке мәселелерде оқушы,  
өмірде болатын  қиындықтарға 
байланысты, өмірге қажетті басты 
құндылықтарды естен шығаруы мүмкін.  
Жасөспірімнің ішкі ресурсы мен өзін-өзі 
тану және саналы таңдау жасау үшін 
көмектесіп, оған қолайлы атмосфера 
жасаңыз. 

 
Жақын болу маңызды 

Адам әрдайым өзі сенетін жаннан қол 
ұшын сұрайды. Әрине, баламен жақын 
қарым-қатынас  жасау туралы алдын 
ала, өтпелі жасқа дейін ойлану керек. 
Дәл жасөспірім жасында ата-ана мен 
баланың қарым-қатынасының 
маңыздылығын түсінуге болады, Сіздің 
балаға деген қарым-қатынасыңыз 
айнадағыдай айқын болады. 

 
Дұрыс және уақтылы 

демалыс 
Әдетте ынталы түлектер –  
курстар, репетиторлармен, 
тесттермен және және т.б. 
жасау арқылы өз жұмыс 
кетесін жүктейді. Бұл ретте  
демалыстың керектігін әркім 
түсіне бермейді. Міне, 
осындай кезде ата-ана  
жанынан табылуы маңызды. 

 

Ой-өрісін кеңейту 
Жасөспірім жас ерекшелігіне 
байланысты ата-анасынан 
алыстайды, бірақ әлі күнге дейін 
олардың пікіріне сүйенеді. Билікті 
пайдаланып оған өз ойыңызды 
нығайтып және оның таңдауына 
әсер етпеңіз, керісінше, ой-өрісін 
кеңейту үшін жақсы жұмыс істеңіз. 
Жасөспірімге өз жұмысыңыз  
туралы айтып, баска да 
мамандықтар туралы сөз қозғаңыз. 
Кәсіби бағдар әлемінде гидтың 
рөлін алыңыз, мүмкіндік 
қаншалықты кең екенін көрсетіңіз. 

 

Мамандық пен жоғары оқу орнын салыстыру, 
талдау және таңдау 
Жасөспірімге бірнеше параметр бойынша 
салыстыру қиын. Армандаған ЖОО таңдау 
үшін кәсіптік бағдарын анықтау керек; 
университетті табу,  өз мүмкіндіктерін бағалау; 
оқу құнын және жеңілдіктер жүйесін нақтылау 
қажет. Институтқа дейінгі жолды қарастыру, 
оқытушылар құрамын, түлектерді жұмысқа 
орналастыру перспективасын және т.б. 
зерделеу артық болмайды... 

 

Неге ата-ана жасөспірімнің өміріне қатысу маңызды 
және оны қалай істеу керек 

Почему родителю важно участвовать в жизни 
подростка и как это делать правильно

В чем подростку требуется по-
мощь родителя

В суматохе школьных и личных 
проблем школьник, скорее всего, 
упустит из виду какие-то базовые 
вещи, без которых жизнь станет 
еще сложнее. Чтобы у подростка 
был внутренний ресурс услышать 
себя и сделать осознанный вы-
бор, помогите ему, создайте для 
него благоприятную атмосферу.

Важно быть рядом
Человеку проще всего попро-

сить поддержки у того, кому он 
доверяет. Конечно, позаботиться 
о близких отношениях с ребенком 
лучше заранее, задолго до на-
ступления переходного возраста. 
Именно в подростковом возрасте 
можно понять качество отноше-

ний родителя и ребенка, так как 
оно отражается в обратную сто-
рону, как в зеркале.

Правильный и своевременный 
отдых

Классическая ситуация при-
лежного выпускника – он нагружа-
ет свое расписание до предела: 

курсы, репетиторы, тесты 
и прочее. При этом не каж-
дый понимает необходи-
мость отдыха. Вот тут са-
мое время родителю быть 
рядом.

Сравнение, анализ и 
выбор профессии и вуза

Подростку сложно дают-
ся сравнения по несколь-
ким параметрам. Чтобы 
выбрать вуз мечты, надо 
определиться с профилем; 

найти университет, оценить свои 
шансы по проходному баллу про-
шлого года; уточнить стоимость 
обучения и систему скидок. Не-
лишним будет продумать дорогу 
до института, изучить препода-
вательский состав, перспективу 

трудоустройства выпускников и 
прочее, прочее, прочее...

Расширение Кругозора
Подросток отдаляется от ро-

дителей, но по-прежнему сильно 
опирается на их мнение. Вместо 
того чтобы пользоваться властью 
и давить на его выбор, лучше по-
работайте над расширением кру-
гозора. Рассказывайте подростку 
о своей работе, пригласите знако-
мых рассказать о своей профес-
сии. Возьмите на себя роль гида в 
мире профориентации, покажите, 
насколько широки  возможности

Абигузина Р.Н.,
педагог-психолог 
школы-лицея №8

 для одаренных детей 
г.Павлодар
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Первое сентября — День зна-

ний для всех детей. Он должен 
стать праздником для всех ребят 
школьного возраста без исключе-
ния. Подготовить ребенка к шко-
ле, купить все необходимое — 
дело весьма затратное. Особенно 
тяжело приходится семьям, где 
воспитываются сразу несколько 
детей, а также семьям, оказав-
шимся в сложной жизненной си-
туации. Подготовка детей к школе 
может стать неразрешимой про-
блемой и омрачить радость нача-
ла нового учебного года. 

Ежегодно, с 1 августа по 30 

сентября проводится республи-
канская акция «Дорога в школу». 
Цель благотворительной акции - 
оказание материальной помощи 

Дорога в школу
детям из малообе-
спеченных, много-
детных семей, 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей и про-
филактика непосе-
щаемости школы 
по социальным 
причинам.

По традиции в 
нашей школе за-

планировано оказание детям 
материальной помощи из Фонда 
всеобуча, также за счет спонсо-

ров, рейды и другие мероприя-
тия. В рамках акции проведены 
подворный обход и рейды для 
выявления детей, не охваченных 
обучением, были составлены 
списки детей из числа малообе-
спеченных и многодетных семей, 
нуждающихся в благотворитель-
ной помощи для приобретения 
школьных принадлежностей и 
школьной формы. 

Жантимирова М.Ж.
заместитель директора 

по ВР 
Береговой СОШ

района Тереңкөл

Участвуя во втором этапе 
чемпионата Республики Казах-
стан по пешеходному туриз-
му и велосипедному спорту в 
2021году,который проходил вПав-
лодарской области в пойме  реки 
Иртыш,где были участники из ше-
сти областей, у меня снова был 
высокий результат, я заняла пер-
воеместо. В этот период я вспом-
нила как пришла в спорт? Как я 
смогла достичь таких результа-
тов?  Эти результаты я имею бла-
годарядолгим годам тренировок. 
В туристическом виде спорта я 
занимаюсь 6 лет. Что привлекает 
меня в нём? Высота, скорость, 
соперничество,проживание в па-
латках в окружении красивой при-
роды, ночные звёздные пейзажи, 
песни у костра ну и конечно же-
экстрим. Первые свои шаги в ту-
ризме я начала во втором классе 
в школе имени  Мухтара Ауэзова 
где я обучаюсь, под руководством 
тренераНосовой Ларисы Яков-
левны. С четвертого класса я про-
должила занятия в станции юных 
туристов ( СЮТур) города Павло-
дар, где тренерами у меня стали 
Ридзаускене Ирина Валерьевна, 
Ридзаускас Владислав Юрьевич, 
Агалаков Сергей Николаевич. За 

эти годы я побывала во многих 
городах Казахстана. На данный 
период я имею более десяти ре-
спубликанских наград. Особенно 
памятен для меня тот день когда 
я получила первую медаль. Со-
ревнования проходили в городе 
Павлодаре, это было незабывае-
моевпечатление. Сейчас я имею 
семнадцать медалей. Свое ув-
лечение спортивным туризмом 
планирую превратить в будущую 
профессию. И испытать чувство 
гордости и радости не только за 
себя!!!

Докучаева Василина,
 воспитанница туристского 

клуба « Пирамида», 
город Павлодар.

Соревнования на реке 
Или 2021

Прошло почти полгода, но до 
сих пор помниться этот выезд на 
первый этап Республиканских со-
ревнований по спортивному туриз-
му. К этому этапу соревнований 
предшествовала большая подго-
товка. Эти соревнования состоя-
ли из трёх дистанций: командной, 
личной и связки. Соревнования 
проходили в Алматинской обла-
сти куда мы отправились со сво-
им туристическими снаряжением 
на поезде с пересадками через 
Астану. Прибыв на место сорев-
нований мы разбили свой лагерь. 
Рядом с нами по соседству  рас-
положились команды из всех об-
ластей Казахстана. В этот же день 
было проведено торжественное 

открытие с исполнением нами 
гимна Республики Казахстан. 
Со следующего дня начались 
соревнования. Эти соревнова-
ния для меня памятны тем, что 
я и моя команда с Республики 
привезли много наград. Нашему 
успеху мы обязаны нашим за-
мечательным тренерам Ридза-
ускене Ирине Валерьевне, Рид-
заускас Владиславу Юрьевичу, 
Агалакову Сергею Николаевичу, 
да и само место соревнований 

нас вдохновляло на положитель-
ные результаты. Это река Или в 
окружении гор и расцветающей 
природы, ночное звёздное небо 
и большой палаточный лагерь. 
Прошла неделя соревнований, 
наступил день подведения ито-
гов. Наша команда заняла третье 
призовое место, а в личном за-
чёте первое место было моё. Это 
не первая моя победа, но именно 
эти соревнования оставили не за-
бываемые впечатления о тех днях 
проведенных на  реке Или. 

Докучаева Василина,
 воспитанница туристского 

клуба « Пирамида», 
город Павлодар.

Как я пришла в спорт
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Выставка букетов и поделок
За окном сентябрь. Это означа-

ет, что наступил праздник.  Празд-
ник  для учащихся Павловской 
школы.  Праздник для цветов и 
овощей. Дети, учителя  и родите-
ли участвуют  в подготовке буке-
тов и поделок. Поделки  делают 
из самых разных овощей, даже  из 
листьев.  Дети дают необычные и 
красивые названия букетам и по-
делкам. В одном букете рядом с 
цветами были веточки рябины с  
ягодами.

Я тоже готовила поделку. Долго 
искала подходящие листья. Вот 

мой филин сидит на тыкве. Кро-
кодила из огурцов сделала  одно-
классница  Гребеневич Женя.  А 
Жумабай  Ясмин из кабачков – 
красивую совушку.  Оригинальную 
поделку принес и Гуляев Артем из 
нашего класса.

Все композиции были краси-
вые и интересные. Мне понрави-
лись все букеты и поделки.

Шлегель Эвелина, 
6 б класс 

Павловская СОШ   
село Конырозек 

Успенский район


