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День добра и 
уважения!

Вот и осень к нам 
пришла!..

Қай уақытта ояну 
қажет?
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Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, 
егемен еліміздің ынтымағы мен 

бірлігі жарасқан ел болсын!
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«Он ушел, чтоб песней 
повториться. Только

делами славен человек!»
В Пресновской СОШ в школьной 
библиотеке прошел литератур-
ный час, посвященный 105-ле-
тию народного писателя и поэта 
Казахстана Хамита Ергалиева. К 
знаменательной дате оформлена 
книжная выставка, где были пред-
ставлены книги юбиляра. На ме-
роприятии присутствовали гости, 
ученики 8-9 классов. Ведущие 
рассказали биографию народного 
писателя, тяжелые годы во время 
войны. Память о военных годах 
всегда жила в нем. В его творче-
стве отразилась жизнь страны и 
его современников, прошедших 
через голод, коллективизацию, 
репрессии, Великую Отечествен-
ную войну, период послевоенного 
восстановления и строительства. 
Чтецы читали стихи поэта, читали 
проникновенно, с гордостью, дети 
прочувствовали силу творения 
великого казахского поэта. 
Мы проводим немало интерес-
ных мероприятий, думаем, что 
все это пойдет на пользу детям, 
чтобы они выросли патриотами, 
настоящими гражданами своей 
страны. Библиотекарь ответила 
на все вопросы учеников, которые 
узнали много нового из истории 
народного писателя и поэта. Мож-
но только порадоваться тому, что 
юные души тянутся к высокому и 
уже понимают, что такое настоя-

щие жизненные ценности. Затем 
все вместе фотографировались 
на память об этом удивительном 
дне, который запомнится тем, что 
каждый прочувствовал силу по-
этического слова Хамита  Ергали-
ева, больше узнал о его богатом 
творчестве, пронизанном любо-
вью к своей родной земле, свое-
му народу. Мероприятие закончи-
лось экскурсией по библиотеке, 
выставкой книг писателя и поэта, 
которая получилась познаватель-
ной, интересной для детей. 

Любовь Алимова библиоте-
карь Пресновская СОШ 

     Лидер – это человек, ко-
торый ведёт за собой! Не боится 
преград. Человек, который доби-
вается поставленных целей.
    Согласно положению «О выбо-
рах Ұланбасы» Республиканско-
го общественного объединения 
«Единая детско-юношеская орга-
низация «Жас Ұлан», с 20 сентя-
бря по 1 октября  прошли выборы 
Ұланбасы. 
Выборы прошли в несколько эта-
пов:
1 этап. Подготовительная работа. 
Был выбран глава и члены изби-
рательной комиссии, разработан 
план выборов.

2 этап. Предвыборная агитация. 
Проходила регистрация кандида-
тов. Учащиеся, желающие выдви-
нуть свою кандидатуру, подавали 
заявления, готовили предвыбор-
ные программы, проводили агита-
цию среди избирателей.
3 этап. Голосование. Голосование 
проходило тайно, каждый избира-
тель под роспись получал бюлле-
тень, который помещал в избира-
тельный ящик. 
4 этап. Определение итогов го-
лосования. После проведения 
голосования в присутствии до-
веренных лиц кандидатов изби-
рательная комиссия в составе 
6 лидеров «Жас Ұлан» вскрыла 

Учащиеся школ района Аққулы 
принимают  активное участие в 
республиканском проекте про-
движения физической культуры и 
спорта «Fitness Park KZ». 
 Программа адаптирована к ис-
пользованию для построения 
комплекса упражнений. Целью 
Программы является продвиже-
ние физической культуры и мас-
сового спорта путем проведения 
образовательных, спортивных ме-
роприятий с использованием ме-
тодологии построения комплекса 
упражнений и активностей. Зада-
ча программы заключается в рас-
пространении методологии фор-
мирования спортивных продуктов 

Fitness Park KZ

среди широкого круга пользова-
телей, в том числе спортивных 
клубов выходного дня, рассчи-
танных на самостоятельно за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом. 
     Данные упражнения в онлайн 
формате активно проходят три 
раза в неделю совместно с учи-
телями физической культуры.

                                                                                                     Асем 
Оспанова, 

методист отдела 
образования района Аққулы

,

Лидер школы выбран!

День языков    

    Каждый язык – это целый 
мир. Язык не только предмет 
для изучения, а живая душа на-
рода, его боль, его память, его 
сокровище. Ежегодно в сентя-
бре в Казахстане отмечается 
День языков. В основе много-
национального праздника язы-
ков лежит идея: каждый язык 
- это часть духовного наследия 
всего человечества, а каждая 
культура - это бесценный вклад 
в мировую цивилизацию. Этой 
идеей было пронизано каждое 
мероприятие, проводимое в 
рамках Декады языков народов 
Казахстана в школе №15. Ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении мероприятий при-
няли учителя английского язы-
ка. При планировании декады 
учитывались познавательные 

интересы и индивидуально – пси-
хологические особенности уча-
щихся.  
Выступление каждого участника 
было интересно по-своему. Было 
видно, как многие волновались, 
для некоторых это был первый 
опыт публичного выступления. 
Но, несмотря на свой страх, 
участники старались и приняли 

активное участие во всех вик-
торинах, конкурсах и языковых 
марафонах. Победители конкур-
са получили грамоты. Активные 
участники мероприятий были на-
граждены  поощрительными при-
зами. 
                                                                                          

Камарова С.З.  
СОШ №15 г.Павлодар

Осторожно, пешеход!
В целях предотвращения не-
счастных случаев в 1 «В» классе 
состоялось мероприятие по без-
опасности дорожного движения. 
Дети посмотрели видеоматери-
ал  «Уроки тетушки совы», обсу-
дили правила поведения на до-
роге, во дворе, познакомились 
с тайнами дорожных знаков,что 
поможет ребятам быть внима-
тельными, сосредоточенными и 
ответственными. Учащиеся сде-
лали вывод о том, что надо всег-
да соблюдать правила дорожно-
го движения, быть осторожными 
при переходе через дорогу, при 

езде на велосипеде и играх во 
дворе. Дома ребята подготовили 
рисунки на тему «Осторожно, пе-
шеход».

Алибаева А.А., учитель 
начальных классов 
Мичуринская СОШ 

опечатанный  ящик и провела под-
счёт голосов. 
5 этап. Награждение. Вручение 
сертификата.
    По итогам голосования больше 
всего голосов набрала ученица 7 
«Б» класса Опарина Регина. Ре-
гине был вручён сертификат, под-
тверждающий, что она является 
Ұланбасы школы на 2021-2022 
учебный год
 Мы поздравляем Регину 
с победой! Желаем ей удачи! 

Молодая В.К., 
старшая вожатая

Береговая СОШ района 
Тереңкөл
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Есть такие даты в сентябре, 

которым радуются люди разных 
поколений – это День учителя и 
день пожилого человека. А для 
учителей, находящихся на за-
служенном отдыхе, это особый 
праздник.

По сложившейся традиции, 
коллектив Береговой СОШ по-
спешил поздравить своих коллег 
на пенсии, проживающих в селе, 
районе и области. Директор шко-
лы Ибраева К.К. и председатель 
профкома Жантимиров А.К., в 
первую очередь, поздравили с 
Днем учителя и Днем пожило-
го человека Малыгина Геннадия 

Дмитриевича, который уже много 
лет живет в г.Павлодар. Ветеран 
Великой Отечественной войны, 
директор Береговой СОШ в про-
шлом, «Отличник просвещения 
Каз.ССР, почетный житель Качир-
ского района – это еще не полный 
список заслуг Геннадия Дмитрие-
вича. Каждый год Геннадий Дми-
триевич искренне радуется приез-
ду своих коллег, с удовольствием 
принимает поздравления. 

Поздравили с двойным празд-
ником также Топко Олега Алек-
сеевича и Топко Екатерину Ар-
сентьевну, которые всю жизнь 
посвятили обучению детей Бере-
говой СОШ. Учителя физической 
культуры Олега Алексеевича и 

учителя русского языка и лите-
ратуры Екатерину Арсентьевну 
знают и уважают все учащиеся 
за трепетное отношение к своей 
работе. 

Семью Дюсекеевых поздра-
вили по месту жительства в 
г.Экибастузе. Дюсекеев Нуртай 
Бейсенович в прошлом директор 
Береговой СОШ и учитель физи-
ческой культуры. Дюсекеева Би-
бинур Жалауовна – воспитатель в 
мини-центре. В домашней обста-

новке, по-семейному, отметили 
этот добрый, светлый праздник.

«Бывших учителей не бывает», 

- говорят сами педагоги. Разве 
можно перестать быть учителем в 
душе, после стольких лет работы 
в школе. Коллектив школы и уча-
щиеся с огромным уважением от-
носятся к ветеранам педагогиче-
ского труда, которые всегда будут 
примером самоотверженности и 
трудолюбия. 

 Жантимирова М.Ж.,
заместитель директора 

по ВР 
Береговой СОШ района 

Тереңкөл

Моя мамочка

День добра и уважения!

О своей маме – Влашенюк Ольге 
Олеговне - я могу говорить беско-
нечно много, наверное, потому что 
очень люблю, а еще и потому, что 
она интересный человек.  
Я люблю нежные руки мамы, кото-
рые, однако, не боятся работы по 

дому, на даче и в школе. Люблю 
мамины выразительные глаза, 
которые иногда бывают и груст-
ными, и с усталым взглядом, но 
всегда внимательны к нам и окру-
жающим.
Мне очень нравится, когда мама 
дома. Тогда вся семья в сборе, 
и дома кажется особенно тепло 
и уютно, весело и душевно. По 
пятницам (так уж получается) мы 
подолгу все вместе смотрим ин-
тересные фильмы за семейным 
ужином, эту традицию когда-то 
начала мама.
Часто читаем одну на двоих кни-
гу, вместе гуляем в близлежащем 
парке. А перед сном любим все 
полежать рядышком на кровати 
родителей и поболтать ни о чем. 
Мама, занимаясь кухней, лю-
бит слушать музыку с теле-
фона, напевая, ведь позади 
музыкальная школа по классу 
фортепиано. Знает и неплохо го-
ворит по-английски, но учит для 

себя и другие языки.
Наша мамуля – человек прин-
ципиальный, честный, прямоли-
нейный. Этого же ждет от других, 
так воспитывает молодежь и нас, 
детей. Однако, если надо, мама 
может приобнять, приласкать, по-
жалеть, дать совет, если нужна ее 
поддержка, особенно ребенку. 

Мама наша любит природу, прав-
да, в силу своей занятости, полу-
чается вырваться из дома неча-
сто. Тем не менее в выходные мы 
стараемся выезжать за город или 
на дачу, на берег Иртыша, в бере-
зовую рощу.
Мама очень привязана, предан-
на своим родителям. Бабушка 
моя Рачинская Надежда Петров-
на, кстати, тоже является педа-
гогом-языковедом с более чем 
40-летним стажем, причем, все 
это время была бессменным за-
местителем директора одной-
единственной школы – школы 
№17 города Павлодара! Пользу-
ясь случаем, хочется и маме, и 
бабушке накануне их професси-
онального праздника пожелать 
крепкого здоровья, всегда отлич-
ного настроения, благополучия во 
всех делах дома и на работе. 

Влашенюк Илья, 5 «А» класс 
СОШ 43 г. Павлодара

Наш любимый юбиляр
В нашей школе работает более 
30 учителей. 8 учителей отмеча-
ли свои юбилеи начала работы 
в школе. Удербаева Даметкен 
Бегалиевна - одна из учителей 
– юбиляров. Она проработала в 
нашей школе 20 лет. У нас ведёт 
физкультуру. 
    Даметкен Бегалиевна    очень 
добрая, отзывчивая и позитив-
ная. Учитель выбирает тот пред-
мет, который ему по душе. Да-
меткен Бегалиевна решила стать 
учителем физкультуры. Учителя 
физкультуры бывают разные.  
Например, кто-то слишком стро-
гий, кто-то заставляет много бе-
гать, но Даметкен Бегалиевна 
особенная. К каждому из нас она 
найдет подход. 
     Даметкен Бегалиевна - класс-
ный руководитель 6 «Б» класса. 
Даже если я учусь в казахском 
классе (у нас хороший классный 
руководитель Шимбаева Бахыт-
гуль Даутхановна), Даметкен 
Бегалиевна   никогда не остав-
ляет меня в стороне. Если у них 
в классе какое-то мероприятие, 
дети всегда зовут меня к себе.
    Ещё на каждый день рождения 
учеников 6 «Б» класса (в том чис-
ле и мой), мы готовим сюрприз. 
В прошлом учебном году мы де-

лали плакаты, а в этот раз мы не 
знаем, что делать, но нам помо-
жет Даметкен Бегалиевна. 
    На праздник Наурыз Мейрамы 
девочки в школе готовили глав-
ное блюдо казахской националь-
ной кухни – бесбармак. Даметкен 
Бегалиевна научила всех девочек 
замешивать тесто на бесбармак 
и раскатывать его. А в июне в 
пришкольном лагере прошел Эт-
ноаул. Там нас научили готовить 
самсу. В этом заслуга воспита-
телей – Удербаевой   Даметкен 
Бегалиевны и Сергиенко Татьяны 
Владимировны.
    Даметкен Бегалиевна - очень 
хороший учитель. Мы ее очень 
любим!

Жұмабай Ясмин, 6 а класс 
Павловская СОШ

                                           село 
Конырозек Успенский район 

Моя мамочка самая лучшая, и с 
этим не поспоришь. Судите сами. 
Зиневич Анастасия Вячеславов-
на эффектна внешне и в вечер-
нем платье на корпоративе, и в 
спортивном костюме на даче или 
пришкольном участке. И в этом 
для нас с младшей сестрой мама 
является примером для подража-
ния.

Мама горит работой, обожает 
свой предмет, неравнодушна к де-
тям, болеет за школу и за все, что 

Моя мамочка 
самая, самая

с ней связано.
У нашей мамочки исключитель-
ный характер. Она строгая и тре-
бовательная к себе и окружаю-
щим, но при этом умеет и любит 
пошутить, посмеяться. Мамуля 
многое знает и многое умеет, чем 
вызывает восхищение и уваже-
ние. Она много вместе с нами 
читает, играет на гитаре, в баскет-
бол, шьет своими руками и вяжет 
красивые вещи для себя и для 
нас с сестренкой.  
Но самое главное для меня лично 
– это безусловная любовь мамы 
к нам, к папе, к своим родителям 
и бабушке. Она умеет сочувство-
вать, поддержать, когда трудно, 
помочь каждому, кто в этом нуж-
дается.
И, конечно, это чувство безгра-
ничной любви взаимно. Ты нам 
бесконечно дорога, мамочка. 
Оставайся всегда молодой и кра-
сивой, позитивной и жизнерадост-
ной, влюбленной в профессию и 
в мир вокруг. Пускай исполняются 
все твои мечты и творческие за-
мыслы. С Днем учителя! 

Мария Зиневич, 9 «Б» класс 
СОШ 43 г. Павлодара
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Балалық шақтың арманы

Атадан қалған – 
асыл мұра

Әрбір халықтың өзіне тән салт 
– дәстүрлері, әдет – ғұрыптары, 
халық ауыз әдебиеті, мәдениеті, 
тәрбиелік ұстанымдары бар. 
Міне, осы асыл қазынамыз 
бізге ұрпақтан ұрпаққа жетіп, 
сан ғасырлар бойы аманат 
ретінде келе жатқан-үлкен 
дүние. Бұл дүниені болашақ 

жастарға,келешек ұрпаққа 
жеткізу- мына біздің қолымызда. 
Сол себепті, Тілдер апталығына 
орай, мектебіміздің 5 сыныбында 

«Атадан қалған –асыл мұра» атты 
іс-шара аталып өтілді.
Аталмыш шарада оқушылар 
өздерінің дайындаған өлең 
шумақтарын, мақал-мәтелдерін,  
«Қара жорға» биін ортаға салып, 
көрермендерін қызықтыра түсті.  
Қазақ халқының салт – дәстүрін, 
сенім – ырымдарын, ұлттық ойын-
дарымен таныстырған оқушылар, 
жиналған қауымды тәнті етті.  
Шараға әдейі шақырылған  би-
шешендердің тәрбиелік мәні бар 
нақыл сөздерін бойына сіңірген 
оқушылар, көп нәрсені білгендей 
болды.
Мұндай шараларда оқушылар, 
қазақтың ұмытылып бара жатқан 
ата-дәстүрінен сусындап, нәр 
алады.
Біз, келешек ұрпақты өнегелі,  
білімді, мейрімді, қонақжай 
етіп тәрбиелегіміз келсе, салт-
дәстүрімізді ұмытпауымыз керек.  

М.Әуезов атындағы
 жалпы  орта мектебінің 

қазақ тілі мұғалімі 
Мейрамгүл Қарабаева

Білімділер додасы
Шақат орта жалпы білім беру 
мектебінде оқушылардың 
білімі мен біліктіліген анықтау 
мақсатында мектепішілік пән 
олимпиадасы ұйымдастырылды.  
Мектептегі олимпиаданың негізгі 
мақсаты: оқушының ой-өрісін 
кеңейту; оқушының пәнге де-
ген қызығушылығын дамыту; 
мектепішілік, аудандық олимпи-
адаларда оқушының өзінкөрсете 
білуге  дайындау. Жыл сайын 
өткізілетін бұл шара биыл да ерек-
ше түрде өткізілді. Оқушылардың 
олимпиада жұмысын 
жауапкершілікпен орындауына 
шараның үлкен жауапкершілікпен 
ұйымдастырылуы оң әсер етуде.
      Білімді азамат -еліміздің 
болашағы. Оқушыларды өмірде 

өз жолдарын табуға осындай 
білім додаларының үлесі зор.
Әр оқушы өзіне жақын пәндерді 
таңдап, саол бойынша білімін 
тексеріп немесе шыңдайды. 
Ұстаздар да оқушының икеміне 
қарай болашақта қандай маман 
иесі бола алтынына бағыт-бағдар 
береді. 
Олимпиада қорытындылары 
шығарылып, жүлделі орын алған 
оқушылар есімдері    жариялан-
ды. Осының нәтижесінде 9-11 
сынып оқушылары арасынан 
аудандық пән олимпиадасына 
қатысатын команда жасақталды. 
Оқушыларымызға сәттілік 
тілейміз!

Шақат мектепішілік баспасөз 
орталығы

Павлодар ауданы

Ұлы даланың жазушысы-Мұхтар 
Әуезов әлем есінде

Мұхтар Әуезов-қайта жаңару 
мен өрлеу ауқымындағы тұлға. 
Мұндай алып тұлғалар қоғамның 
рухани өмірінің көптеген са-
лаларында жарқындап жарық 
жұлдыз кейпінде көрінеді. Мұхтар 
Әуезовтың қазақтың дүниетанымы 
мен рухани дүниесін дамытудағы 
орны ерекше. Жазушының 

шығармашылығы-қазақ өнерінің 
кемелденуінің айғағы. Әлемдік 
мәдениетке қазақ халқы қандай 
көркемдік игіліктер қосты деген-
де, ауызға алынар есімнің бірі-
Әуезов. Ол-әлемдік құбылыс. 
Әуезов-ғасырлар бойы жиналып 
келген қазақ  топырағындағы 
асыл құнарлардың жарқырап 
қайта көрінуінің үлгісі.
Жазушының оқушылар арасын-
да шығармаларын насихаттап, 
поэзияға деген  құштарлығын арт-
тыру, өлең  сөздің  құдіреті мен 
қуатын жанымен сезініп, жүрегімен 
түсіне білуге үйрету мақсатында 
2021 жылдың 28 қыркүйек күні 
жазушының 124-жылдығына 
орай М.Әуезов атындағы орта 
мектебінде «М.Әуезов оқулары» 
өтті. Бұл оқуға мектебіміздің 
6-8 сынып оқушылары 
қатысты. Қатысушылардың 
әрқайсысы Мұхтар Әуезовтың 
шығармаларынан үзінді оқыды. 
Үзіндіні оқу барысында оқушылар 
өздерінің дарындылығын, 

поэзияға деген қабілеттерін 
көрсетті. Мұхтар Әуезовтың 
шығармаларын шақышына 
келтіріп оқыды. Оқушылар 
жүлделі 1,2,3 орындарға ие бол-
ды. Сәйкесінше, мадақтама 
қағаздарымен марапатталды. 
Біздің мектепте жазушының 
шығармашылығын насихат-

тау іс-шарасы жылдан-жылға 
жалғаспақ.

Каирбекова Г.Х.,
Сенкебаева Қ.С.

М.Әуезов атындағы орта 
мектебінің қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдері 

Менің арманым балалар 
дәрігері болу. Дәрігер болу үшін 
мектептегі биология пәнің жақсы 
білу керек. Ақ халатты абзал жан-
дар адамдарға қол үшін береді, 
емдейді. Олар өте ақылды, 
мейірімді жандар.  Дәрігер бо-
луды жаным сүйеді. Дәрігердің 
адамдарға берген мейірімі, ши-
пасы, адамды сауықтырады. 

Себебі олар науқастарды ем-
деп, олардың жандарына ара-
ша түседі. Науқастардың жа-
зылып кетуіне бар білімін, күш 
- жігерін жұмсап, аянбай еңбек 
етеді. Дәрігер болу үшін үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. 
Өйткені ол кісілер қашан болма-
сын көмекке келуге әзір болу ке-
рек. Бұл кісілер тынымсыз еңбек 

етіп, барлық жауапкершілікті өз 
мойындарына алады. Менің ар-
маным орындалу үшін, мектепте 
үздік оқып, көп білім алуым ке-
рек. Мүмкін, менің де арманым 
орындалып, ақ халатты абзал 
жандардың қатарынан болармын. 
                                                                

       Қанапия Аружан,
4 «ә» сыныбы
№ 35 мектеп 

Елім менің 
Қазақстаным!

Елім менің Қазақстаным,
Елім деген жалын жастамын.

Туған елім, Отаным менің,
Өзіңді әр кез, мақтан тұтамын.

Отаным менің, кең байтақ 
жерім,

Көңілі дархан, даладай елім.
Өзіңнен ақын, әнші де шыққан,
Батыр да туған, қорғаған жерін.

Осындай елдің, ұрпағы болған,
Намысты бермей, жүретін 

қолдан.
Өскенде қорғап, елдің намы-

сын,
Боламын әр кез өзіңе қорған.

Қ. Бекқожин атындағы 
жалпы

 орта білім беру мектебі
4 «Ә» сынып оқушысы

 Әсембай Ерасыл 
Аманжолұлы
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Железин ауданы М.Дулатұлы атындағы №3 жалпы орта білім беру 

мектебінде рухани – адамгершілік және азаматтық-патриоттық 
тәрбиелеу контекстінде сыбайлас жемқорлыққа мәдениетті мектеп 
ортасында қалыптастыру және де оқушылар арасында іс-шаралар 
ұйымдастыру жоспарымен  қазақ айының екінші аптасында «Сы-
байлас жемқорлық - жемқорлықтың тарихи  тамыры», «Адал және 

сатылмайтын еңбек бейнесі», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет» тақырыптарында 8-11 сынып оқушылар арасында  эссе байқауының  

үздік жұмыстарын сіздерге ұсынамыз.

Сыбайлас жемқорлық – жемқорлықтың 
тарихи тамыры

Қазіргі кездегі мәселелердің 
бірі – қоғамдағы сыбай-
лас жемқорлық. Осы 
құбылыстың үдеп бара 
жатқаны ұрпақ тәрбиесіне 
зиян әкелетені бәрімізді ма-
залайды.
 С ы б а й л а с 
жемқорлық әлемнің кез кел-
ген елінде оның саяси дамуы-
на байланыссыз,оның ішінде 
Қазақстан да,әлеуметтік 
құбылыс ретінде өмірін 
жалғастырып келеді.Соны-
мен қатар демократиялық 
мемлекеттің саяси және 
қоғамдық жағдайына кері 
әсерін тигізеді, және де 
елдің болашақта дамуына 
маңызды қауіп төндіреді.
Яғни Қазақстанның 
мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдықтарының 
бірі сыбайлас жемқорлықпен 
күрес болып табылады.
Сыбайлас жемқорлықтың 
жалпы елдің және әрбір 
адамзаттың әл-ауқатын 
төмендету, сонымен қатар 
мемлекеттік экономика са-
ласына залал келтіргені 
үлкен кемшілік деп ойлай-
мын.Оның үстіне осының 
барлығы халықтың билікке 
деген сенімін жоғалтуға қауіп 
төндіреді.
Менің ойымша егер сыбайлас 
жемқорлық біздің елімізде  
немесе бүкіл әлемде болмаса 

жақсы болашақ құруға болар еді.
жемқорлардың жазасыздығы 
олардың көбеюіне және даму-
ына әкеліп соғады,бұл адам-
дар мен  экономикаға жаман 
әсер етеді.Бірақ сыбайлас 
жемқорлыққа барлығы әр-түрлі 
қарайды,ғибраттың шекарала-
ры бұлдыр деп айтуға да бо-
лады. Сыбайлас жемқорлықты 
латын тіліне аударсақ-
жо ю б ү л і н у п а р а л ы қ а л д а у 
дегенді білдіреді.Яғни,бұл жа-
ман әрекеттер кешені,әлеуметтік 
– экономикалық құбылыстың 
көп деңгейлі және көп 
құрылымды мазмұны. 
Жемқорлық ол қоғамдық 
өмір саласының бәрінде бар.
Сыбайлас жемқорлықтың 
көптеген алаяқтыққа ұқсас.
Солардың бірі пара беру.Ол ең 
тән,қауіпті және кең таралған 

ресми қылмыс құбылысы 
қана емес,сонымен қатар 
сыбайлас жемқорлықтың 
типтік көрінісі.Бұл қылмысқа 
ақша,құнды қағаздар,әр – түрлі 
мүлік,сонымен қатар негізінен 
өз пайдалығына керекті іс-
әрекет немесе мүлікті алу жата-
ды.
Парақорлыққа қарсы күреске 
өскелең ұрпағы зор үлес 
қосуы мүмкін.Ол үшін ата 
–ананың дұрыс тәрбиесі 
және т.б жағдайлар сыбай-
лас жемқорлық деңгейінің 
төмендетуіне көмектеседі деп 
ойлаймын.Негізі өзінің және 
бөтен адамның мүлкіне дұрыс 
қарым-қатынаста болуды ,бала 
жастан тәрбиелеукерек.Сыбай-
лас жемқорлықты төмендету 

үшін жұмысшыларға лайықыты 
жалақы беру қажет.Себебі 
қызметкерлердің ақшаға деген 
қажеттілігі аз болса,заңсыз пара 
алуға мүмкіндігі де аз болады.
Сосын қылмыстық жазаларды 
және пара алушылардың жаза-
сын қатаңдату қажет деп ойлай-
мын.
Қорыта келетін болсақ,біздің 
қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын жоқ,Қоғамның барлық 
күш- жігерін біріктіріп,осы 
дерттің одан әрі ушықпауы 
үшін оны тоқтатудың барлық 
амалдарын қолдану арқылы 
ғана бұл құбылысқа тиімді 
түрде қарсы тұруға бола-
ды.Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресі барлық 
Қазақстан Республикасының 
азаматтарының азаматтық бо-
рышы деп білу керек.

10 сынып  оқушысы, 
Баяхметов Мағжан

Адал және сатылмай-
тын еңбек бейнесі

Қазіргі таңда әр мемлекетте, тіпті 
өзіміздің  Қазақстан елімізде сы-
байлас жемқорлық іс-әрекеттері 
бар. Ол мемлекеттердің экономи-
ка мен болашақ дамуын, нарықтық  
жағдайын тежейді. Сыбайлас 
жемқорлық елдің болашағына  
елеулі қауіп төндіреді. Өкінішке 
орай қазірде пара беру, пара 
алукүннен – күнге өсіп келе жа-
тыр. Сондықтан БҰҰ ұйымы мен 
оған кіретін елдер сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жүргізіп 
жүр. Еліміздің тұңғыш президенті 
Н. Назарбаев «қоғамның көмегінсіз 
жемқорлықты жеңу мүмкін емес» 
екенін айтқан. 
Себебі әрбіріміздің қолымызда 
сыбайлас жемқорлықты жеңуге 
мүмкіндігіміз бар. Егер біз өзіміз 

пара бермесек, пара алмасақ, 
онда сыбайлас жемқорлық деңгейі 

төмендейді. Жемқорлық ертеден  
келе жатқан құбылыс. Бірақ қазіргі 
уақытта ол өзгерді. Үлкен лауазым-
ды адам өзге адамның мәселесін 
шешіп, сол әрекеті үшін ақшалай, 
бағалы заттар немесе мүлік 
ретінд алған парасы, өзінің үлкен 
дәрежесін пайдаланып өзінің 
туысын, жақындарын жұмысқа 
алу, сонымен қатар мемлекеттік 
бюджеттен бөлінген қаражаттың 
бір бөлігін өз қалтасына салу. 
Бұл жемқорлықтың іс- әрекеті. 
«Сыбайлас жемқорлық – індет,  
оны жою міндет». Сондықтан 
сыбайлас жемқорлықпен күресу 
барлық Қазақстан Республика-
сы азаматтарының борышы.  Біз 
жемқорлыққа әуес болмай әділ 
болуымыз қажет. 

10 сынып оқушысы 
Тлебалдина  Камила

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті 

қалыптастыру 
Бүгінде біз бейбіт аспан астында 
өмір сүріп жатырмыз. Бұрынғыдай 
«дефицит» деген дүние жоқ: не 
ішсек, не жесек демейміз. Яғни, 
адам өмірін қамтамасыз ету үшін 
бар жағдай жасалған. Алайда осы 
жағдайлар адамға қаншалықты әділ, 
әрі жеткілікті түрде беріледі?
Әрине, адамның адам болып 
қалуы үшін кедергі келтіретін жайт 
– коррупция. «Тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйінінің» тақырыбы бүгін 
осы жемқорлыққа арналмақ. Қазіргі 
жаһардану барысында жемқорлық 
белең етек жайып келе жатыр, өкінішке 
орай. Балаларды балабақшаға ор-
наластыру, қызметке тұру үшін, жа-
задан қашу үшін «Бәке,Сәкелер» 
керек. «Астана ЛРТ» - ны саламыз 
дедік, бірақ шенеуліктердің қалтасын 
қампиттық. Елордада бой көтерген 
тұрғын үйлердің түрі сол - ақша 
желінгендіктен  қабырғалары сытыр-
лап, төбелері шатырлап , құлаудың 
аз-ақ қалпында тұр. Спорт жағдайы 
да мәз емес. Кәсіби спортшылардың 
өзі спорт өмірін тастауда. Неге? 
Себебі, мемлекет беретін қаражатты 
ұйымдастырушылар тағы қалтасына 
басады. Елімізге шағым айтқандай 
болмайын, бірақ шындық әрдайым 
ащы келеді емес пе? Өтіріктің ба-
лын татып, қоғамдық проблеманың 
бетін жылы жапқанша, шындықтың 
уын ішіп, мәселені көтеру керек 
деп есептеймін. Менің ойымша, 
еліміздің дамыған елдер қатарына 
кірмеу себебі де осы - Бәке, Сәкелер 

авторитеті, яғни жемқорлық.
Жемқорлықты қалай тоқтатамыз? 
Меніңше, ешқалай! Жемқорлық 
болған, болып жатыр, болады да. 
Барлық адамды тәубеге келтіру мүмкін 
емес. Дей тұрғанмен, оның санын азай-
ту қолымыздан келеді. «Тәрбие – тал 
бесіктен» деген халқымыз. Отбасын-
да «Уайымдама, ақшамен шешеміз» 
деген цитата мүлдем болмауы керек, 
ереже бұзғандар үшін «Жұмабектің 
бажасы» статусын алып тастау қажет. 
Билікте білімді де, білікті мамандар 
отырулары тиіс. Үкімет билігінде «10-
15% ғана әйелдер мен жастар сайла-
нады»  деген шектеу қойылмауы 
тиіс. Әйелдер де ел басқара алады, 
жастар да билік жүргізуге қауқарлы. 
Оның айқын дәлелі – Аустралия билігі. 
Онда коррупция да, зорлық- зомбылық 
та едәуір аз. Заңның да өзгертетін 
тармақтары баршылық . Меніңше, ол - 
Қытай тәжірибелеріне сүйене отырып, 
коррупция жазасын қатаңдату.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Жемқорлық 
мемлекеттің, қоғамның дамуына те-
жеу болатын, болашағына кесірін 
тигізетін індет» деген. Мен тек елімнің 
болашағына алаңдаймын. Ертеңгі 
ұрпақ бізге қарап бой түзесе екен 
деймін. Бүгін пара алып, ертең темір 
тордың ар жағында қамшының са-
бындай қысқа ғұмырымызды өткізіп 
жүрмейік!

11 сынып оқушысы 
Серикбай Диляра
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86-ҚАДАМ: АҚШАНЫҢ АРТЫНА 
ТҮСУДЕН САҚ БОЛЫҢЫЗ

Қазір бір қадам аттасаң, ақшаға 
келіп тіреледі. Заман сондай. 
Адам болып өмір сүргеннен 
кейін тамақтану қажет, киіну 
қажет, автокөлік алу керек, үй 
алу керек т.б. қажеттіліктердің 
барлығы сол ақшаға келіп 
тіреледі. Қажеттіліктердің бәрін 
алу үшін айтарлықтай көп бол-
маса да, жұмыс істеу керек. 
Әлбетте, ақша өмірдегі ба-
сты нәрсе емес қой. Бірақ ол 
сізде жетіспесе, басты нәрсеге 
айналуға шамасы бар. Шыны-
мен де, ақша сізде жетіспесе, ол 
басты нәрсеге айналуға шамасы 
жетерлік. Бірақ сол ақшаны басты 
нәрсеге айналдырмаудың жолын 
қарастыруымыз қажет. Ақшаның 
соңына түсііп кеткен адам, ол 
адамшылдық кейпінен танаты-
ны анық. Ол жайлы талай фило-
софтар, талай ғалымдар айтқан 
қанатты сөздер, талай өмірлік 
мысалдар жетерлік.
Бұл өмірде ешкім де мәңгілік 
өмір сүрмейді. Ана өмірге бір 

тиын да алып кете алмаймыз. 
Қазір көптеген миллионер, мил-
лиардер бар. Бәрі болмаса да, 
арасында ақшаны өмірінің мәні 
етіп алғандар да бар. Бірақ сол 
ақшаны ешқайсысы о дүниеге 
алып кете алмайтынын бәрі де 
біледі.
Зерделесек, өзіңнің тәни 
қажеттілігіңді өтеп алғаннан 
кейін айналаңа көмектесу парыз. 
Тәни қажеттіліктер ішер асың, 
киер киімің, тұрар үйің, айдайтын 
көлігің, қалаған уақытта демала-
тын қаржың, ауырғанда емделетін, 
алғың келген нәрсені ала алатын-
дай жағдайың болғанда адамның 
тәни қажеттілігі өтеледі. 
Тәни қажеттілікті 
қанағаттандырғаннан бастап, 
айналаңа қаржылай көмектесу 
адамгершіліктің жоғары 
сатыларының бірі деп ойлаймыз.
Ақшаның артынан түсіп кет-
кен адамдар қанша ақшасы 
көп болса да, ол оларды 
қанағаттандырмайды. Өйткені 

қос-қос көлік, алқа-жүзіктердің 
неше түрі, қос-қос үйлер осы 
секілді өзіне керектіден артық 
нәрселерді үнемі алудың 
арқасында, өзін өмір бойы 
қанағаттандырмай өтетіндіктен, 
айналасына көмектесу жайлы ой-
ламай кетуі де мүмкін.
Қолдан келгенше айналаңдағы 
адамдарға қаржылай болсын, 
рухани болсын көмектесуге 
тырыссақ, бізге де өмір 
көмектесетіні анық. Бастысы 
ақшаны өмірдің мәні етіп алу-
дан сақ болайық. Алдында ай-
тып өткеніміздей, адам өмірінің 
сапасын анықтайтындар: 
денсаулық, білім, көңіл-күй, руха-
ни жан дүниесі және материалдық 
жағдайы. Осы бес жайттың 
алғашқы төртеуі адамда жеткілікті 
түрде болса, бесіншісі өзі-ақ бола 
береді.
Қаржыға байланысты оқыған 
кітаптардың барлығында дерлік: 
ақшаға жұмыс істеме; ақша саған 
жұмыс істесін деп жазылғанын 

оқуға болады. Шынымен де, 
ақшаға емес, ақша саған жұмыс 
істейтіндей, әрекет жасай білу 
қажет. Осы ақшаға байланысты 
мына кітаптарды оқуға кеңес 
береміз: Сайдмурод Давлатовтың 
«Мен және Ақша», Джордж Саму-
эл Клейсонның «Вавилондағы ең 
бай адам»., Роберт Кийосакидің 
«Бай әке және кедей әке». Бұл 
кітаптарда ақшаны қалай басқару 
жайлы толық жазылған. 
Ақша өмірдегі ең маңызды нәрсе 
емес. Бірақ сізде жетіспесе, ең 
маңызды нәрсенің қатарына 
қосылады.

Бегімхан КЕРІМХАНҰЛЫ
Ақсу қаласының №2 ЖОББ 

мектептің қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімі
Павлодар облысы

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі

Уақытыңды басқар ҚАЙ УАҚЫТТА ОЯНУ ҚАЖЕТ?
Жаратылыста біздің тағдырымыз 
бен әл-ауқатымызға, қуатымызға 
қатысты заңдылықтар бар, бұл 
адамның ұйқыдан тұру уақытына 
тікелей тәуелді. Аөыл мен біздің 
ағзамыздың өмірлік тонусы біздің 
ағзамыздың өмірлік тонусы біздің 
ұйқыдан тұру уақытымызбен 

жүйелі байланысты құрайды. 
Сондықтан біз аталмыш қарым-
қатынас мәселелерін егжей-
тегжейлі талқылаймыз:
 Түнгі сағат 2-3 кезі // Егер 
адамн дені сау болып, психикалық 
тұрғыдан ешқандай қиындығы 
болмаса, әрі түнгі сағат 2-3 кезінде 
тұра алса, ол өзін-өзі тану жолын-
да көп қабілеттілік танытады. Осы 
уақытта күн белсенділігі әлі де 
өте әлсіз, ал ай біздің санамызға 
жұмыс жалғастыруға жеткілікті 
күшке ие болады. Нәтижесінде 
ақыл бейбітшілік пен тыныштық 
күйге енеді. Мұндай таңертеңгі 
уақыт Алла Тағаланы еске алып, 
құлшылық жасауға өте тиімді 
рухани сәт болып саналады 
(тәһәжжуд намазының уақыты).
 Таңғы сағат 3-4 кезі // 
Таңғы сағат 3-4 кезінде тұрған 
адам өзінің рухани табиғатын 
дамыту мен түсіну үшін қажетті 
күш-қуатты жинақтай алады. 
Бұл уақытта тұрған кезде ру-
хани тәжірибемен айналысу 
ұсынылады. Аталмыш таңғы 
уақыт тек осы мақсаттарға 
арналған. Осы кестені ұстанған 
адамдар мен күн сайын 
таңертеңгі намазды оқитын адам-
дарды үлкен тосын сый күтіп 
тұрады, бұл кезеңде адам жан 
дүниесінің терең құпиялары ашы-
лады. Айтылған сырдың жалғыз 
шарты – олар рухани адам-
дармен көбірек қарым-қатынас 
жасауға тырысуы керек және ар-
ұждандары күнәмен ластанған 
адамдармен қатынасты мүлдем 
азайтуы шарт.
 Таңғы сағат 4 пен 5 кезі // 
Егер адам әрбір күнін таңғы сағат 

4 пен 5-тен бастаса, оптимист 
болуға өте қабілетті келеді. Дәл 
осы уақытта жер әлемі оптимистік 
күйге енеді. Барлық әнші құстар 
тыныштық әлемінде тербеліп, 
түрлі дауыспен құбылтып, ән са-
луды бастайды. Мұндай уақытта 
белсенділік танытып, оянған 
адамдардан жақсы ақындар, да-
рынды адамдар, сондай-ақ жай 
ғана оптимист адамдар шығуы 
мүмкін. Таңертең ерте тұру 
адам жанына әрқашан қуаныш 
сезімін сыйлайды. Айтылған 
уақыт сондай-ақ әлі де белсенді 
қызмет үшін арналмаған. Алайда 
осындай рухани сәттердегі уақыт 
аралығында тұрып, діни кітап 
оқып, ғибадат етуге әрі барша 
адамзат үшін дұға тілеуге болады.
 Таңғы сағат 5 пен 6 кезі 
// Таңғы сағат 5 пен 6 кезінде 
ұйқыдан тұратын адамдар өте сер-
гек болып, һәм өмір бойы батыл 
болуға мүмкіндік алады. Сонымен 
қатар кез келген ауруды жеңуге 
жеткілікті күшке ие болады. Сіз 
таңғы сәтте рухани тәжірибемен 
айналысуды жалғастыра ала-
сыз. Ең маңыздысы – Құран, ха-
дистер мен дұғаларды жаттауға 
немесе кейбір тиісті ақпаратты 
есте сақтауға мүмкіндік туады. 
Осы уақытта күн мен ай да әлі 
белсенді ес, сондықтан ақыл кез 
келген ақпаратты қабылдауға өте 
сезімтал және жадында сақтауға 
бейім келеді.
 Таңғы сағат 6 мен 7 
кезі // Егер кімде-кім 6-дан 7-ге 
дейінгі уақыта оянса, күннің 
шығуынан кейін тұрған болып 
саналады. Бұл дегеніміз – олар 
уақыт заңдылығын мойындамай-
ды, алайда көп ұйықтамауға да 
тырысады. Олардың тонустары 
өздері қалағаннан біршама төмен 
болады, ал жасаған істері нашар 
болмаса да, айқын болмайды. 
Осы кезде төсектен тұрған адам 
физикалық және психикалық 
тұрғыдан қосымша күш-қуатқа 
қол жеткізбейді. Адам Жер оя-
нудан бұрын ерте тұрып, өзінің 
ақыл-ойын ретке келтіруі тиіс (күн 
уақыты бойынша 6-ға дейін). Тек 
осы жағдайда ғана ауа райы бізге 
магниттік дауылдармен байланы-
сты барлық мазасыздық түрлерін 
тудыра алмайды. Осылай ету 
арқылы адам Жердің бүгінгі көңіл-

күйіне бейімделеді. Ол таңғы сағат 
6-да әлі ұйықтап жататын болса, 
мұндай бейімділікті сезінбейді. 
Сондықтан кімде-кім сағат 6-дан 
кейін тұратын болса, нағыз опти-
мист болуы мүмкін емес, өйткені 
оның қуанышы табиғи әрі шынайы 
емес, жасанды болады.
 Сағат 7 мен 8-дің арасы 
// Егер адам сағат 7 мен 8 ара-
сында оянса, оның психикалық 
және физикалық тонусы төмен 
болатындығына кепілдік беріледі. 
Мұндай күйде өз уақытын бекерге 
өткізеді. Сондықтан ол адамның 
бүкіл күні қарбаласқа толы болып, 
табысты болуы үшін жеткілікті 
энергиясы жетпейтіндей сезінеді. 
Кім осы уақытта тұрса, басы ауы-
рып, тәбеті жоғалады, иммунитеті 
төмендейді, пассивтік өмірлік по-
зицияны ұстанады, асқазанның 
қышқылдығы азаяды және бауыр 
ферменттерінің тапшылығына ду-
шар болады.
 Сағат 8 бен 9-дың ара-
сы // Егер энергия жеткіліксіздігін 
жеңу үшін әр күн сайын әрекет 
ететін болса, онда сол адамда 
шамадан тыс тәбеттің артуы, 
жүйкесінің шаршауы, жоғары қан 
қысымы, абыржу, қышқылдың ар-
туы, ағзадағы қабыну процестері 
байқалады. Егер адам сағат 8-9-

дың арасында төсектен оянса, сол 
сәтте өзінің мінезінің кемшілігін 
жеңе алмайды, түрлі зиянды 
әдеттерге бой ұрады. Сондай-ақ 
осы уақытта тұру адам өміріне 
үлкен қиындықтар әкеліп, созыл-
малы және ауыр аурулар, көңіл 
қалдыратын түрлі сәтсіздіктерге 
тап келеді. Аталған топтағы 
адамдар болған жағдайларды 
дұрыс бағалауға әрі тиімді шешім 
қабылдауда қиындық көреді. 
Олар өмірде дұрыс таңдау жасай 
алмайды және олардың өміріндегі 
ештеңені өзгертуге күші жетпейді.
 Сағат 9 бен 10-ның 

арасы // Адам сағат 9 бен 10-
ның арасында оянса, өмірінде 
депрессияға душар болып, өмір 
сүруге деген қызығушылығы бол-

майды. Оның көңілі жиі қорқыныш 
пен сенімсіздікке, ашу-ызаға лық 
толады. Ал бақылаусыз әдетер, 
бақытсыз жағдайлар, тез үдемелі 
ауыр ауруларға, ерте мүгедектікке 
немесе ерте қартаюға душар 
етеді.
Жапа шегіп, жай жату –
Жасқаншақтың белгісі.
Ерте жатып, кеш тұру – 
Еріншектік белгісі.
(мақал)
Біз өзіңізбен бірге көріп 
отырғандай, бүгінгі ғылым бізді 
тәһәжжуд намазына, түнде 
ғибадат етуге әрі таңғы намазды 
оқуға бұйырған Алла Тағаланың 
шексіз даналығын көрсететіндігін 
дәлелдей түсті. Сондай-ақ біздің 
сүйікті Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.а.с.) бізге әрбір күнді қалай 
өнімді бастау керектігін және 
уақытты тиімді өткізу қажеттілігін, 
сонымен бірге күшті иммунитетке 
ие болып, әрбір ісімізде берекетті 
болудың тамаша жолдарын 
көрсеткен.
Бұл Ұлы Жаратушының 
нұрлы тәрбиесін алған Әзиз 
Пайғамбарымыздың жай адам 
болмағандығын тағы да дәлелдей 
түседі. Себебі қарапайым адам 
бұл табиғатағы заңдылықтар тура-
лы және біздің биоырғағымыздың 
ерекшеліктері жайындағы терең 
мағлұматтарды қайдан білсін?

жиған-терген Бегімхан 
КЕРІМХАНҰЛЫ

Ақсу қаласының №2 ЖОББ 
мектептің қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі
Павлодар облысы

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі
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7стр. ҒАСЫРДА ТУҒАН ДАРАБОЗ
«Өлең жазу – дертіне болған 
дауа,
Оны оқысаң, жұтқандайсың 
таза ауа. 
Бұл ақының – Мұқағали 
Мақатаев
Өлеңменен рух берген ұлтқа 
дара»  – дегендей, 
Мұқағали – жас дарынға тән 
қайталанбас шеберлікпен, 
тәңірдің таңдайынан 
төгілгендей поэтикалық мінсіз 
үйлесіммен, әр жүрекпен тіл 
табысар сыршыл да шын-
шыл сезіммен, нағыз поэзияға 
ғана тән бейнелі образдар-
мен бедерлеп, өлмес өнер 
деңгейінде туындатқан ақиық 
ақын! 
Шын дарын өз заманының 
шындығын шығарма 
арқауына айналдырып, халық 
көңіліне ұяласа, ол мәңгі 
өмір сүреді. Халық сеніміне 
ие болу, қас-қабағын бағып, 
көңілі қалағанын жырға 

түсіру, сыр ғып шерту келешектің 
жарқын сәулесімен нұрландыра 
түсуі сирек кездесетін бақыт. Оны 
Мұқағали ақынның поэзиясынан 
танып, көруге болады.
Мұқағали өлеңдері – ұлттық 
поэзияның жаңа бір беле-
ске көтерілгендігін, жаппай 
евроцентристік ағымға ойысқан 
заманда қазақтың қара өлеңінің 
шынайы қасиеттерінің қадірі ар-
тып, бұрынғыдан да толысып, 
кемелдене түскендігінің куәсі. Ол 
қазақ өлеңінің ұлттық бояуы мен 
рухын ұстанды, оны түрлендіре 

байытты, сөйтіп қалың қазақ 
оқырмандарының жүрегіне жол 
ашты. Сонымен қатар ақын қазақ 
лирикасын ХХ ғасыр әдебиетінің 
озық үлгілерімен құнарландырды. 
Мектебімізде мұзбалақ ақын 
Мұқағали Мақатаевтың  90 
жылдығына  орай  5-11-орыс 
сыныптарының арасында  
мектепішілік «Ғасырда туған 
дарабоз»  атты ақынның туын-
дыларын мәнерлеп оқу сайысы 
өтті.Байқауға әр сыныптан бір 
оқушыдан қатысты. Байқаудың 
қорытындысы бойынша Сыт-
ник Елизавета  I орынға,  Базы-
лова Камила II орынға, Суха-
рева Кира ІІІ орынға ие болды 
Қатысушыларсыйлықтармен 
және мақтау 
қағаздарыменмарапатталды. 
Қатысушыларға уақыттарын 
бөліп, өнерлерін көрсетіп , өсіп 
келе жат қан ұрпаққа жақсы 
үлгі көрсеткендері үшін алғыс 
білдіреміз!

 Мектепшілік оқулар 
сайысы қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімдері: Г.Б Камзено-
ва, Г.Д. Алшынова, А.К. Тастенова 
және ән-күй пәнінің мұғалімі:

К.А. Аскарованың  
ұйымдастыруымен өтті.

Г. Камзенова, А.Тастенова, 
№24  гимназия-мектебінің

 қазақ тілі пәні мұғалімдері

Біз- дарынды 
баламыз!

Жуырда шығармашыл 
балалардың арасында жыл 
сайын өткізілетін аудандық 
«IX Мағжан оқулары» өткізілді. 
Бұл оқулардың негізгі мақсаты 
– дархан даламыздың даныш-
пан тұлғаларының бірі Мағжан 
Жұмабаевтың рухани мұрасына 
деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, 
оның шығармашылығын дәріптеу, 
жас ұрпақтың бойына сіңіру бо-
лып табылады. 
Аталмыш  сайысқа Кеңес 
негізгі мектебінің 7-сынып 
оқушысы Серикпаева Ару-
жан және 8-сынып оқушысы 
Жұмабайұлы Ерасыл қатысты.
Бұл додада менің сыныптасым  
Жұмабайұлы Ерасыл «Өлең-
менің Шолпаным,Айым,Күнім» - 
Мағжан өлеңдерін жатқа оқу  но-
минациясында II жүлделі орынға 
иеленді.Айта кету керек,Ерасыл 
ауылымызға жуырда көшіп келді.
Бұрын оқыған мектебінде де ол 
түрлі сайыстар мен оқуларға 

қатысқан.Жарайсың,Ерасыл!
Сонымен қатар, 19 қараша  күні  
8-11 сынып оқушылары ара-
сында республикалық ғылыми 
жобалар жарысының аудандық 
кезеңі өткізілді.Бұл жарысқа мен  
«Ұлттық бренд негізінде қазақ 
тілін меңгерту» тақырыбымен 
қатысып,жүлделі I орынға иеленіп 
,облыстық сайысқа жолдама ал-
дым.
Бізді шығармашылық жарыстарға  
дайындайтын мектебіміздің бас-
шысы ,  қазақ тілі мен әдебиеті 
пәндерінің мұғалімі Айнұр 
Шалабайқызына алғысымыз 
шексіз.Мұғалімге зор денсаулық, 
шығармашылық табыс тілейміз!
Алдағы уақытта да мектеп 
оқушылары жеңіс тұғырынан 
көрінуіне тілектеспіз! 

Павлодар ауданының Кеңес 
негізгі мектебінің 8-сынып 

оқушысы Зайцева Анжелика

Құстарға қамқорлық
Қыс мезгілі  жақындап қалды. Ауа 
райының ең  суық кезеңі келеді. 
Қыс елімізде қалатын  құстар 
үшінауыр соғады. Кейбір құстар 
көктем келгенше жылы жаққа 

ұшып кетсе, енді кейбіреулері 
жыл бойы осында қалып, күннің 
жылынғанын күтіп, күнделікті 
жем іздеумен болады. Шақат 
орта жалпы білім беру мектебінің 
биология пән мұғалімі мен тех-
нология пән мұғалімдерінің 

ұйымдастыруымен «Құстарға 
қамқор болайық » атты акция 
жүргізілді. Осының қорытындысы 
ретінде   қазан айыны 26-да біздің 
мектепте «Құстарға қамқорлық 

күні» өткізілді. 
Осыған орай  
М е к т е б і м і з д е г і 
барлық  сы-
нып оқушылары  
құстарға арналған 
ж е м с а у ы т 
жасап , құстар ға 
қамқорлық жа-
сады.Әр сынып 
жемсауыттарды 
өте әдемі және де 
ыңғайлы етіп жа-
сады. Мұғалімдер 
о қ у ш ы л а р ғ а 
қоршаған ортаны 
қорғаудың пай-

дасы жайында мәлімімет берді. 
Оқушылар құстарға азда болса 
қамқорлық жасағандарына риза 
болып тарқасты.

Павлодар ауданы. 
Шақат мектепішілік

 баспасөз орталығы.

Шеберлікке шек жоқ

Майқарағай жалпы орта білім 
беру мектебінің «Ғибрат» Әжелер 
мектебінің жұмыс жоспарына сәйкес 
облыстық «Шаңырақ» кешенді 
жобаның жүзеге асырылуы аясын-
да  « Шеберлікке шек жоқ» шеберлік 
сағаты өткізілді. Жобаның мақсаты 
-  оқушылармен бірлесіп қазақтың 
ұлттық киіз үйін жасауы болып та-
былады. Сонымен қатар, ұлттық 
шығармашылықты жандандыру 

және дамыту, қазақ мәдениетінің 
дәстүрлерін көбейту мен 
өскелең ұрпақтың эстетикалық, 
еңбек, отбасылық, ұлттық және 
патриоттық тәрбиесін дамы-
ту.   Оқушылардың алдағы 

өмірге қажетті білім, еңбек 
біліктілігі мен дағдыларын 
қалыптастыру  мен танымдық 
қызығушылығын одан әрі да-
мыту үшін қалыптастыру және 
оқушылардың оң мотиваци-
ясын қолдау және нығайту - 
негізгі міндеті деп санаймыз. 

Бибинур Солтаниманова
Майқарағай мектебі

Ұстазға арналған 
тәрбие сағаты

Ақсу қаласы №1 қазақ 
орта мектебінде 4 «а» сы-
нып жетекшісі Мадьяро-
ва Зағира Оспанқызының 
ұйымдастыруымен «Ұстаз-
Ұлы тұлға» атты ашық тәрбие 
сағаты өтті. Тәрбие сағатына 
мектебіміздің ардагер ұстазы 
Балтабаева Ботагөз Савенқызы, 
оқу ісінің меңгерушісі Жапарова 
Клара Камалбайқызы, тәрбие 
ісінің меңгерушісі Штифель 
Гүлмира Бектасқызы және баста-
уыш сынып мұғалімдері қатысты. 
Ұстаз, ұстаз!
Осы сөзде жатыр қанша ұлылық,
Осы сөзде таусылмайтын 
жылылық,
Әл-Фараби, Ыбырай мен Ақаңды
Осы сөз ғой қойған бізге Ұлы 
ғып, -деп қос жүргізушілер оқу 
үздіктері
Сетерғазы Ақтілек пен Ханат 
Мөлдір бастап тәрбие сағат ке-
ремет жүргізді. «Мұғалім» сөзін 
әр балаға дыбыстап айтқызып, 
М-Мейірімді, Ұ-ұлағатты, 
Ғ-ғазиз, А-ақылшы, Л-лайықты, 
І-іскер, М- маман-деп атап 
өтті. Қыздардың орындауын-

да «Мектебім», Абсаматова 
Ясмина мен Ханат Мөлдірдің 
орындауында «Ұстазым» әні 
шырқалды. Оқушылар ұстаз тура-
лы ақындардың өлеңдерін жатқа 
оқыды. 
       Тәрбие сағатының соңында 

ардагер ұстаз оқушылардың 
көкейінде жүрген сұрақтарға жау-
ап беріп, даналық кеңесін айтып,  
жас ұрпақтарға батасын берді. 

Зағира Мадьярова, 
№1 қазақ орта мектебінің

 бастауыш сынып                       
мұғалімі
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Құрметті оқырман, газет редакциясына 
Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта 

білім беру мектебінің 2 «Д» сынып оқушылары 
өз қалам ұшынан туған шығармаларын жіберіпті. 
Сынып жетекшілері Ақатаева Айнаш Думашқызы. 
Оқушылардың шығармаларын сіздерге ұсынып 

отырмыз. 
Тәуелсіздік және жастарға жолдау

Қазіргі таңда біздер Тәуелсіз мемлекетте 
уайымсыз,емін-еркін өмір сүріп жатыр-
мыз. Халқымыз үлкен қиындықтармен 
күресуден өтті.Тәуелсіздікке жету 
үшін біздің ата-бабаларымыздың 
қосқан үлесі зор. Биыл Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 30жыл.
Осы 30жыл ішінде көптеген жетістіктерге 
жеттік.1991жылы 16желтоқсанда 

Қ.Р.Тәуелсіздік алып,одан кейін біздің өз 
мемлекеттік туымыз,әнұранымыз,және 
валютамыз «Теңге» шықты.1997жылы 
11шілдеде «Тіл туралы» заң 
қабылданды. Қазақстанда көптеген 
әдемі қалаларымыз бар. Бас қаламыз ол 
-«Нұрсұлтан»қаласы. Нұрсұлтан қаласы 
өте әдемі,көрікті,биік-биік ғимараттар 
салынған әсем қалалардың бірі. 
Нұрсұлтан дептұңғыш президентіміздің 
құрметіне аталған.
Біздің елімізде көптеген ұлттар тұрады.
Барлығымыз бір-бірімізді сыйлап,тату 
өмір сүреміз. Мен Бауыржан Момышұлы 
мектебінің 2«д»сынып оқушысымын.
Біздер еліміздің ертеңгі болашағымыз.
Аталарымыздың үмітін ақтап, елімізде 
көп еңбек етуіміз керек.Ол үшін   қазір 
біз өзімізден бастауымыз керек. Оқуда 
озат болып, үлкендерге құрмет,кішілерге 
ізетпен қарап,өз тілімізді,өз дінімізді 

құрметтеп,салт-дәстүрімізді ұмытпай 
дәріптеп,санамызда елімізге деген 
патриоттық күшіміз,биік болуы керек.
Біз тұғыры биік,болашағы 
жарқын,Тәуелсіз мемлекеттің жастары-
мыз. Жасай бер Қазақстан! ь

Набиев Алимжан

Қазақстан туралы 
толғау

Қазақстан-егеменді мемлекет,
Қарасаң,көз тоймайды,керемет!
Кең дала,жер байтағы,қойнауы,
Айбынды бас қаламның дамуы

Қазақстан-менің елім,қазынам
Өкілдер өмір сүреді жүзден астам

Аумағы жер шарының бетінде
Тоғызыншы орын алды әлемде.

Үш тілдік саясатты ұстанды
Сақтауға азаматтың парызы.

Ата Заңның маңызы да өте зор,
Адамның заңдастырылған құқық 

қор.

Менің сыныбым
Мен 2 «д» сыныбында оқимын. 
Менің сыныбымда 25 оқушы 
оқиды. Біз өте ұйымшыл сынып-
пыз, біз әртүрлі іс-шараларға 
қатысып жүлделі орындар ала-
мыз. Біздің сынып жетекшіміз Ай-

наш Думашқызы. Мен өз сынып 
жетекшіммен мақтанамын. Менің 
сыныбым өте көңілді және мықты. 

Сұлтанбек Ғанибек

Тәуелсіз 
Қазақстан

Қазақстан тәуелсіз,
Болғанына отыз жыл.
Отыз жылда көркейіп
Халық саны көбейіп,
Қызықтарға кенеліп.

Бейбітшіл біз боламыз! 

Дәулетқали Санжар 

Менің 
Отаным

Менің отаным - Қазақстан. Ол 
тәуелсіз мемлекет. Жері ұлан 
байтақ, өте үлкен,  жер көлемі 
бойынша тоғызыншы орында. 
Қазақстанда көп ұлттар бейбіт 

өмір сүреді. Мен өз Отанымды 
мақтан тұтамын.

Мырзатай Нұрәли

Ұстаз болу 
арманым

Әр адам армандай білу керек. 
Мен болашақта ұстаз болуды 
армандаймын. Менің ойымша 
мұғалім сауатты, білімді, ақылды 
болу керек.  Менің алғашқы 
ұстазым Айнаш Думашқызы. Ол 
өте ақылды, балаларды жақсы 
көреді. Балалар да оны сыйлай-
ды. Менің атам да ұстаз болды. 
Мен өзімнің атама және ұстазым 
Айнаш апайға ұқсап шебер ұстаз 
болғым келеді. Ол үшін сабақты 
жақсы оқу керек. Оқу инемен 
құдық қазғандай. Сондықтан көп 
еңбек етіп, білім жинау керек. 

Муратова АнельМуратова Анель

Менің 
арманым

Менің есімім Нұрмұхамет Мирас. 
Менде арман өте көп.  Ең бірінші 
арман Елбасы болғым келеді. 
Егер арманым орындалып жат-
са халаққа көмектесемін. Екінші  
арманым каратэдан әлем чемпи-
оны атағын женіп алу. Қазір мен-
де бірнеше медальдар бар, бірақ 
мақсатым оларды көбейтіп, Еге-
мен елдің атын шығару. 

Нұрмухамет Мирас

Сүйікті 
сыныбым

Мен Бауыржан Момышұлы атындағы 
мектептің екінші сыныбында оқимын. 
Біздің сыныпта менімен бірге 25 
оқушы бар. Кабинетіміз үшінші қабатта 
орналасқан. Оның іші өте жақсы 
жабдықталған. Іргеде үлкен тақта 
жайғастырылған үш қатар парталар 
тұр, кітап сөрелер мен шкафтар бар, 
төрт әйнекте әдемі перделер ілінген. 
Сынып кезекшілері күнде әйнекте 
тұрған гүлдерді суарады, тақтаның 
бетін сүртеді. Менің сыныптастарым 
өте жақсы оқиды. Біз мектептегі өте 
тату сыныппыз. 

Тукебаева Нурия

Тәуелсіз 30жылын тойлайық!
Бұл күнді есімізге алайық.

Бабалар жеткіземіз деп 
шайқасқан,

Болашағың  жарқын болғай 
Қазақстан!

Ешқашан ұмытпаймыз істерін,
Жоғалмайды сол кездегі іздерің.

Оралмасын  желтоқсанның 
ызғары!

Аман болсын қыздары мен 
ұлдары!

Жайнай берсін алтын күнім 
аспанда,

Самғай берсін еркін 
бүркіт,мақтана

Елімізде Бауыржандай аты әйдік
Қорғауға ант етемін мәңгілік!

Тукебаева Нурия

Армансыз адам-
қанатсыз құспен тең

Әр адамның жан дүниесінде 
тамыр жайған арманы бар. 
Ол арман-адаммен бірге 
өседі,өркендейді. Менің де 
армандарым аз емес. Ең 
үлкен арманым, өскенде 
әйгілі дизайнер маманы 
болу. Ол үшін көп еңбектену 
керек. Оқуымды жақсы оқып, 
мектеп бітірген соң, жоғарғы 
оқу орнына түсіп, білім алу-
ым қажет. Осы мамандықты 

таңдаған себебім, қол 
өнер , сурет салу, сәнді 
киімдерді ойлап табуды 
жақсы көремін. Анашымның 
рұқсатымен ине-жіпті алып, 
қуыршақтарыма көйлек 
тігемін. Арман мақсаттарыма 
жету үшін тырысамын. Ең ба-
стысы, армаңдардың орын-
далатынына шың жүректен 
сену керек. 

Кенжебай Айша 
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әзірлеген Бегімхан 
КЕРІМХАНҰЛЫ

Ақсу қаласының №2 ЖОББ 
мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі

Павлодар облысы
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі

Халық еміТҰМАУДАН 
САҚТАЙТЫН ҮШ 

СУСЫН
Ауырған соң ем іздемей, ал-

дын-ала қамдану керек екенін 
биылғы жаз анық көрсетті. 
Енді қоңыр күзден сонау 

көктемге дейін созылатын 
тұмауға шалдықпауды да 

ойлану керек. Денсаулықты 
сақтаудың ең оңай тәсілі мы-

надай: 
Лимон мен анар шырыны. 
Пропорциясын өзіңіздің 

қалауыңызға қарай 
анықтайсыз. Қышқылды неме-
се оның дәмін ұнатпайтындар 

жаңа алынған шырынға 
аздап су қосып ішуіне бо-
лады. Лимонның қасиетін 
көбіміз білеміз. Ал анар – 

күнделікті тұтынуымыз тиіс 
витаминдердің 40 пайызын 
құрайды. Қабынуға қарсы 
қасиетке ие болғандықтан 

тұмау, суық тию секілді 
вирустық ауруларды болдыр-

майды.
Лимон мен жалбыз шы-
рыны. Жалбыз табиғи 

антибактериалды өсімдік, 
лимон күш-қуат беріп, иммун 
жүйесін нығайтады. Сусын-
ды дайындау үшін жалбыз 

жапырақтарының үстіне 
қайнаған су құйып, жарты 

лимонның шырынын қосасыз. 

Лимон мен зімбір шырыны. 
Зімбір(имбирь) зат алмасу-

ды, асқорытуды жақсартып, 
иммунитетті нығайтады. Зімбір 
тамырының аз бөлігін майда-
лап турап, үстіне қайнаған су 
құйып, оған лимон шырынын 
қосыңыз. Сусынға бал қосып, 
сусынды тәтті етіп алсаңыз да 

болады.
Табиғи бұл ем түрін –аталған 
сусынды күнделікті таңертең 

ашқарынға бір стакан 
мөлшерінде ішкен дұрыс. Оны 

қалауыңызша үш айға дейін 
жалғастыруға болады. Мен 
бұл әдісті екі жылдан бері 

қолданамын. Табиғи емнің ши-
пасы шынында ерекше екеніне 
көзім жеткен. Сусынның тек бір 

түрін ішу міндетті емес, оны 
қалауыңызша алмастырып 

отыруға болады.

ДЕНЕДЕГІ УЫТТЫ 
ҚАЛАЙ ТАЗАРТУҒА 

БОЛАДЫ?
Усарымсақ (чеснок) ішкі ағзалар 
мен тыныс жолындағы бакте-
рияларды, ішек паразиттерін 
шығарады. Қан қысымын 

төмендетіп, қатерлі ісікке 
(рак) қарсы тұрады. Бір түйір 
усарымсақта 400-ден астам пай-
далы зат бар. Ол денедегі майды 
азайтып, тамырларды тазартады. 
Мидың қатерлі ісігіне себеп бола-
тын жасушаларды жойып, тубер-
кулоз бактериясын, құрттарды 

өлтіреді. 
Төменде усарымсақ сусынын дай-
ындау туралы айтамыз. 
Әйнек құмыраға 12 түйір 

у с а р ы м с а қ 
салып, оның 
үстіне 2 
литр сапалы 
қызыл арақ 
құйып, аузын 
мықтап жаба-
мыз да, күн 
түсетін жер-
ге екі апта 
қоямыз. Күн 
сайын 4-5 рет 
шайқаймыз. 
Содан соң 
суын сүзіп 
алып, салқын 
ж е р д е 
сақтаймыз. 
Әр күні 1 шай 

қасықтан 3 рет ішіп, бір ай бойы 
жалғастырасақ, бұл денедегі тұзды 
айдап, қанды тазартып, ағзаны 
сергітіп, жүрек қызметін күшейтіп, 
зат алмасуды жақсартады.

ЛАВР 
ЖАПЫРАҒЫНДА 

ШИПА КӨП
Жапырағын жас бұтақтарымен 
қоса жылына екі рет – маусым-

тамыз айларында қырқып алатын 
лаврдың жемісі қараша айында 

піседі. Оның дәнінен, тамырынан 
камфора иісті затын, эфир майын 

өндіреді. Қара теңіз жағалауы 
мен Жапонияда өсетін лаврдан 

бізге жететіні дәрілік заттары 
мен жапырақтары. Дегенмен осы 
кептірілген жапырақтың өзін емге 

қолдануға болады. 

Суық тиіп, қатты жөтел қысқан 
кезде 2 тал лавр жапырағын 

бір стакан суға салып, үстінен 
1 ас қасық ас содасын салады. 
15 минут ақырын қайнатады. 

Осыған ас қасық мөлшерінде бал 
қосып жылыдай ішу кереК. Лавр 

жапырағын алып тастайды. Ішкен 

кзеде үнемі жылы болуы шарт. 
Бұдан жөтел тоқтап, қақырық 

шыға бастайды.
Көз былшықтанып, түйіліп 

аурыған кезде 4 тал жапырақты 
ұнтақтап, жарты стакан қайнап 
тұрған суға салып, бұқтырады. 

Осы сумен жылыдай көзді жуады. 
Тампон қояды.

Құлақтан ірің, су ақса лавр 
жапырағынан ұнтақталған 2 ас 
қасықты 1 стакан қайнап тұрған 
суға 2 сағат бұқтырады. Оны-

мен құлақты жуады, аздап ішіне 
тамызады.

Геморрой мазалағанда 10 тал 
лавр жапырағын ұнтақтап, 1 ста-
кан қайнап тұрған суға саплып, 
1 сағат бұқтырады. Жылыдай 

дәкеге сіңдіріп, геморройға там-
пон етіп қою керек. Тампонды 2 
сағат сайын ауыстырып тұрады.

Қан қысымын төмендету үшін 
4 тал жапырағын 1 стакан 

қайнап тұрған суға жарты сағат 
бұқтырады. Таңертең-кешке 
ас алдында бөліп ішеді. Егер 

қан қысымы 160/90 болса 
жоғарыдағы мөлшерге 1 шай 

қасық аскөк (укроп) қосуға бола-
ды.

АЛДАҒЫ АУА 
РАЙЫ ЖӨНІНДЕ НЕ 

БІЛЕСІЗ?
Қазақ халқы сайын даламызда 
емін-еркін көшіп жүріп, табиғат 
құбылыстарын мұқият бақылаған. 
Ол кезде бүгінгідей ауа райын 
болжайтын стансалар болма-
са да, халқымыз жыл сайын бір 
мезгілде қайталанып отыратын, 
өлкемізге тән жайттарды жадына 
тоқып, соған қарай қам жасаған. 
Олай болса, ежелден келе жатқан 
жаңылыспас сол жорамал жайлы 
біздің де біле жүргеніміз жөн деп 
ойлаймыз.
«Кіші қазан» – 28-қыркүйек – 
3-қазан аралығы. Бұл кезде күн 
суытып, алғашқы салқындық 
байқалады. Одан кейін қазанның 
3-4-іне қарай күн жылынып, бір 
сәт жазға қайта оралғандай 
күй кешесіз. Мұны үлкендер 
«Қазанның шуағы» деп атайды.
«Кіші қазанның шығысы» 
10-ші қазанда басталады. 
Ауа райы бұзылады, жерге 
қырау түсіп, шөптер қурайды. 
Теректердің жапырақтары 
түседі. Халқымыздың «қазанның 
суығына шалынбай тұрып шөпті 
жинап алу қажет» дейтіні осы кез. 
Бұл кезде күн қысқарып, ұзақтығы 
11 сағат 3 минутты көрсетеді.
«Үлкен қазанның кірісі» – 28-қазан 

– 8-қараша аралығы. Онда тағы 
да ауа райы бұзылып, қар аралас 
жауын-шашын жауып, үскірік жел 
соғады.
«Үлкен қазанның шығысы» – 18–
28 қарашада білінеді. Алғашқы аяз 
тұрады. Қыстың табалдырықтан 
аттағалы жатқанының хабаршы-
сы.
«Киіктің бұрқағы» – 19–29 
желтоқсан аралығында бола-
тын бұл уақытта көбіне қар жа-
уып, ұйытқыған боран соғады, 
сықырлаған аяз тұрады. Бұл киіктің 
шағылысатын уақыты. Күннің 
ұзақтығы 7 сағатты құрайды.
«Қарға адым ұзарады» – бұл 22 
желтоқсаннан кейін күн ұзара 
бастайтынын білдіретін ұғым. 
Оның «Қарға адым» деп ата-
луы тегін емес, мысалы, 22-ші 
желтоқсандағы күннің ұзақтығы 
7 сағат 1 минут. Ал 27-сінен ба-
стап күніне 1 минуттан, :droplet:4 
қаңтардан бастап күніне 2 минут-
тан, 15-інен әрі кейде күніне 3-4 
минуттан қосылып ұзарып отыра-
ды.
Міне, осы ай мен жыл соңына 
дейін бізді алда осындай ауа райы 
күтіп тұр.

ОСТЕОХОНДРОЗ ОЙБАЙЛАТПАСЫН 
ДЕСЕҢІЗ...

Қазір үлкенде де, кішіде де 
кездесетін остеохондроз 
негізі ем қонуы қиын ауру. 
Ол асқынса басыңызды бүріп 
ауырғаннан бастап белді 
қақсатып, тіпті табаныңызға 
дейін белгі беретіні бар. Оны 
асқындырмау керек. 
Остеохондроз ойбайлатпа-
сын десеңіз оның алғашқы 
белгілері біліне бастасымен 

мына амалды жасай жүріңіз: 
1 стакан таза балға 0,5 литр 
арақ, 1,5 стакан шалқанның 
(репа) жаңа сығылған шырыны 
мен 1 ас қасық кәдімгі ас тұзын 
жақсылап араластырыңыз. Осы-
дан күнделікті ұйқы алдында 50 
грамнан ішіп жүрсеңіз болғаны. 
Емді 20 күн жалғастырып, 10 күн 
демалып, 3 рет қайталауыңызға 
болады. Жылына 1-2 рет осы 

амалды жасай жүрсеңіз остеохон-
дроз асқынбайды, мазаламайды. 
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10стр. Знакомьтесь: Павловская СОШ 
Успенского района

Жизнь современной школы не-
возможно представить без многих 
необходимых вещей (оборудо-
ванные кабинеты, мультимедий-
ные кабинеты, хорошая мебель, 
пластиковые окна, жалюзи на 

окнах), в том числе и без видео-
наблюдения. Так, в Павловской 
СОШ установлено 22 камеры 
видеонаблюдения. Как отмечает 
администрация школы, в первую 
очередь, эти меры направлены 
на обеспечение безопасности де-
тей. Помимо этого, в школе уста-
новлена система безопасности и 
контроля доступа в учебное заве-
дение. 
     В Павловской средней школе 
имеется 17 учебных кабинетов, 
в которых установлены датчи-
ки задымления. В школе также 
установлены противопожарные 
датчики. Вся информация с си-
стем безопасности поступает на-
прямую в СОУ. В кабинете замди-
ректора по хозяйственной части 
имеется «тревожная»  кнопка. 
     В рамках программы разви-
тия организации образования  
обновлена  и материально - тех-
ническая база школы. За счет 
бюджетных средств закуплены 84 
единицы компьютерной техники 
и модемы. Для учащихся  приоб-
ретено современное оборудова-
ние в кабинеты биологии, физики,  

робототехники. Нужно добавить,  
что школа участвует в  проекте по 
полиязычию. Уроки физики на ан-
глийском языке в 11 классе ведет 
учитель – исследователь Короле-
ва В.Н.
    Если говорить о качестве об-

разования, то можно отметить, 
что учащиеся школы занимают 
призовые места на областных, 
республиканских интеллекту-
альных конкурсах и олимпиадах. 
   Вместе с тем учителя уделя-

ют особое внимание экологиче-
скому образованию детей. Одно 
из направлений данной работы 
– деятельность пришкольного 
участка. 
     Каждый, кто хотя бы один раз 
пообедал в Павловской школе, 
скажет:
 «Кормят хорошо и недорого». 
Стоимость питания составляет 
не более 200 тенге в день.  В те-
чение учебного года на столе са-
латы из свежих овощей, которые 
неплохо сохранились в овощех-
ранилище до самого лета. Со-
леные огурцы в готовом,  нава-
ристом  рассольнике; квашеная 
капуста – во вкуснейшем борще.  
Путь овощей к школьному столу, 
питанию был долгим. И в нем – 
труд не одного десятка человек.
      Начинается все с посадки 
рассады ранней весной, за кото-
рой бережно ухаживают в каби-
нете технологии Гусарова Е.А., 
Кушмагулова Д.Б., Абикенов 
И.Б. А еще помогают и учащиеся 
5-11 классов на уроках художе-
ственного труда.
    На участок под будущие ово-

щи завезли перегной. Помощь 
в этом деле оказал Калин А.А. 
Мужчины, работники школы, 
разнесли перегной, внесли его 
в землю. Вспашка огорода – за-
слуга нашего бессменного по-
мощника, руководителя фер-

мерского хозяйства, Нелина П.В. 
В мае силами учащихся, учителей 
и работников школы был посажен 
картофель.
    В мае – июне на пришкольном 
участке жаркая пора: надо вовремя 

посеять в землю семе-
на овощных культур, 
высадить рассаду, 
обновить цветочную 
клумбу. Эта нелегкая, 
ответственная работа 
легла на плечи наших 
учителей. Во главе с 
завучастком Гусаро-
вой Е.А. на участке 
работали Айтжано-
ва З.У., Абдуова Г.А., 
Абикенов И.Б., Бутаев 
К.С., Кумукова Г.Б., 
Лэсь Е.Ю., Махам-
бетова К.К., Скакова 
Н.И., Шакенов Р.Ш. 
Свой   вклад в раз-
витие участка внесли 
все без исключения 
работники школы, на-
чиная от рабочего и 
заканчивая директо-
ром школы. На посад-
ке  и прополке овощей 
приняли участие все 
работники школы и 
мини – центра. 
    Наименование куль-

тур было оформлено на трех язы-
ках. Заготовленные семена – за-
лог богатого урожая на следующий 

год. Рядом с овощами спеют ягоды 
смородины и клубники. Обновле-
ны грядки с клубникой. Саженцами 
клубники поделились учителя – Ва-
рава Р.П., Шимбаева Б.Д.  и воспи-
татель мини-центра Канапьянова 
Б.В.  Высажена зелень многолет-
него лука,  укропа и петрушки.  Си-
лами родителей, учителей школы  
пополнен инвентарь; приобрели 
рассаду цветов для клумбы. 
     Пришкольный участок – это боль-
шая территория, на которой растут 
овощи, ягоды и зелень. Гордость 
школы - цветники. Мы выращиваем 
как многолетние, так и однолетние 
культуры. Школа буквально утопа-
ет в зелени и цветах с весны и до 
самой осени. Радуют глаза герани 
и пионы, хризантемы и георгины, 
петуньи  и розы.  Работает эколо-
гический отряд «Росток» под руко-
водством Гусаровой Е.А. Уход за 
цветочными клумбами – дело за-
ботливых рук учителей и работни-
ков школы, работающих в жаркие 
июньские деньки. В уходе за участ-
ком есть труд электрика Бейсенова 
Е.Б., рабочего Гуляева В.Г., завхоза 
Шлегель Н.Н.
     Да, не затихает жизнь в школе 
в летнее время. Приходят по гра-

фику ребята для работы на участ-
ке. Своими руками учащиеся 5 
- 10 классов школы выращивают 
овощи для школьной столовой. 
Рядом с детьми их старшие на-
ставники: Абдухманов Ж.З., Лэсь 
Е.Ю., Абикенов И.Б.,  Кушмагуло-
ва Д.Б. Работа на участке – это не 
только уход за овощными культу-
рами, но и содержание в чистоте 
и порядке большой школьной тер-
ритории.
      Пришкольный участок – это 
не только выращенные овощи, 
зелень, которые пойдут на заго-
товки и удешевленные обеды для 
детей и школы, и мини-центра. 
Это развитие навыков самосто-
ятельности, организованности, 
бережного, хозяйственного  отно-
шения к природе. Это и возмож-
ность применить на практике те-
оретические знания, полученные 
в школьные годы. Это – труд во 
благо нашей земли, во благо на-
ших детей.                                         
       Очень важна работа на при-
школьном учебно - педагогиче-
ском участке. Сплоченная работа 
педколлектива,  коллектива ра-
ботников школы, мини- центра,  
учащихся 5- 8,10 классов  приве-
ла к отличному результату. Наша 
школа приняла участие в  двух 
областных  конкурсах. «Летний 
отдых» и «Пришкольный учебно - 
педагогический участок». Резуль-
таты работы на участке, грядки 

с растущими овощами, зеленью, 
урожаем ягод клубники и сморо-
дины, красочно оформленные 
клумбы можно было увидеть во-
очию.
       Мы рады, что наш труд принес 
такой высокий результат. Школа 
получила сертификат на 150000 
тенге и ноутбук. Денежный приз 
пополнит   материальную базу 
участка. 
     Павловская СОШ признана 
лучшей по итогам двух областных 
конкурсов. Ноутбук, по общему 
решению педколлектива, получил 
ЗДВР школы Кушмагулова Д.Б. 
Полученный ноутбук станет до-
брым   помощником воспитателей 
в работе с детьми в пришкольном 
лагере.
   Желаем всем работникам шко-
лы творческих успехов в работе с 
детьми.   Важно сохранить и пре-
умножить добрые традиции хоро-
шей организации летнего отдыха 
и работы на пришкольном учебно 
- педагогическом участке. 

Варава РП, учитель русского 
языка и литературы 

Павловская СОШ Успенский 
район
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11стр. Играющая нация – здоровая нация
В рамках реализации проекта 
«Рухани Жаңғыру» учителями 
физической культуры школы 

им.М.Алимбаева запущен проект 
«Играющая нация – здоровая 
нация». Руководитель и автор 
проекта учитель физической 

культуры Нургалиева Д.А. 
Данный проект участвует в 

Республиканском  проекте «Ру-
хани Жаңғыру» - «Акселератор 
социальных проектов».  Пройдя 
интервью проектов, сегодня мы 

проходим обучение по акселера-
ции. Партнер проекта в оказа-
нии высококвалифицирован-

ной  методической помощи это  
Региональный проектный офис 

«Рухани жаңғыру».
 Цель проекта: создание 
условий для формирования прин-
ципов общественного сознания: 

«сохранение национальной 

идентичности», «культ знаний», 
«прагматизм» среди подраста-
ющего поколения, посредством 

популяризации национальных игр 
и их потенциала.
Задачи проекта:

1. Познакомить детей с на-
циональными играми, их значе-

нием, правилами.
2. Использовать потенци-

ал национальных игр как орга-
низацию полезной досуговой 

деятельности во 
время подвижных 
перемен в образо-
вательных органи-

зациях.
3.Формировать у 
учащихся нрав-
ственные ценно-
сти, основанные 
на национальной 

культуре.
Основная идея 

проекта: создание единой 
площадки для продвижения 

потенциала национальных игр, 
где равными участниками станут 

как родители, так и учащиеся, 
объединенные общей деятель-

ностью. 
Для достижения этой идеи орга-
низованы  три центра, которые 

будут иметь свои направления и 
цикл мероприятий, но взаимос-

вязаны общим направлением 
деятельности, основанной на 

возрождении и продвижении на-
циональных игр. 

Центр «Отбасым байлығым» 
Создание центра, направленного 

на сохранение традиционных 
семейных ценностей. 

Центр «Шеберлік -шексіз»  
Встречи с известными людьми в 
области развития казахских на-
циональных игр и видов спорта. 

Центр «Ойын орталығы» 
Деятельность этого центра по-
может использовать потенциал 
национальных игр как организа-

цию полезной досуговой дея-
тельности во время подвижных 

перемен. 
 Динара Нургалиева,

учитель физической 
культуры

СОШ им.М.Алимбаева

Профилактические 
работы

В рамках республиканского ме-
сячника «Бала құқығы – адам 
құқығы» отделом образования со-

вместно с отделом полиции была 
проведена встреча с  мальчиками 
7-11 классов в онлайн формате в 
режиме Zoom в целях профилак-

тики правонарушний и преступле-
ний среди несовершеннолетних, 
беспризорности и безнадзор-
ности. Об уголовных статьях и 
ответственности перед несовер-
шеннолетними выступила инспек-
тор полиции по делам несовер-
шеннолетних Сандугаш Омарова, 
которая ознакомила детей и еще 
раз повторила о безопасности и 
мерах ее предупреждения. 

Асем Оспанова, 
методист отдела 

образования 
района Аққулы

Ойын орталығы
В рамках реализации проекта 
«Играющая нация – здоровая 
нация» в СОШ им.М.Алимбаева 
для учащихся начальной школы 
в школе запущен Центр «Ойын 
орталығы». Деятельность центра 
поможет использовать потенци-
ал национальных игр как органи-
зацию полезной досуговой дея-
тельности во время подвижных 
перемен. Что позволяет форми-
ровать нравственные ценности, 
этические нормы и культуры в 
обществе, способствуя профи-
лактике правонарушений и трав-
матизма. Ежедневно учителями 
физической культуры и старшим 
вожатым Өсербай Е. проводятся 
подвижные перемены с учащими-
ся начальной школы. А также дет-
ской организацией «Жас Ұлан», 
проводятся викторины, связан-

ные с историей и правилами 
казахских национальных игр. С 
целью стимулирования и мотива-
ции, среди всех классов заведены 
«Зачетные книжки», где по итогам 
каждой четверти и учебного года 
будет вестись мониторинг по ак-
тивности того или иного класса.

Динара Нургалиева, 
учитель физической 

культуры
СОШ им.М.Алимбаева

«Шаңырақ»

В октябре в школах района 
среди учащихся 5-8 классов 
стартует областной комплекс-
ный проект «Шаңырақ». Цель 
проекта – это создание казах-
ской национальной юрты пе-
дагогическим и ученическим 

коллективами школы; воз-
рождение и развитие нацио-
нального творчества, преум-
ножение традиций казахской 
культуры; эстетическое, трудо-
вое, семейное, национальное 
и патриотическое воспитание 

Мой 
Казахстан

1. Мой Казахстан – о, Родина 
моя!

 Наш гордый независимый народ
Дружно живет как одна семья,

Уверенно шагая вперед.

2. Казахстан! Родина моя.
Нет ничего красивее тебя.

Бескрайние степи, леса и поля.
Я люблю тебя, родная зем-

ля.  

3. У нашего народа своя стра-
на,

Свои земли на все времена.
И звонко звучит, как арык,

Наш живой и свободный язык.

4. Казахстан – земля родная.
Очень любим мы тебя.

Море, горы, даль степная -
Это Родина моя.

5. Бескрайние степи, высокие 
горы,

Широкие реки, моря и озера.
Все это найдешь в месте одном-

Мой Казахстан. Моя Родина. Дом.

6. Всегда тепла родная сторо-
на,

Всем народам дорога она.
И мне земля, богатая несметно,

Судьбою благодатною дана.

7. Родина моя - это Казахстан.
Красивый, независимый, родной. 

Желаю тебе мира и добра,
Верю в тебя и горжусь тобой.

8. Родина моя – мой Павло-
дар.

Для всей страны бесценный дар.
Самый красивый из всех городов,

Тобою всегда гордиться готов.

Коллективное творчество 6 «А» 
класса 

 СОШ № 43 г.Павлодар

подрастающего поколения. 
Задачами проекта является 
– формирование у учащихся 
знаний, трудовых умений и на-
выков, необходимых в даль-
нейшей жизни, формирование 
у школьников познавательно-
го интереса для дальнейшего 
развития, укреплять и под-
держивать позитивную моти-
вацию у детей. В ходе реали-

зации проекта -теоретическая 
часть «Кең даланың симво-
лы – киіз үй»: Мастер-классы 
«Мастерству нет предела» 
среди  учащихся 5-8 класса 
(девочки), проведение мастер-
классов о малом корпеше с 
орнаментом с приглашением 
классного руководителя, учи-
теля труда или умельцев на-
ционального творчества, для 
мальчиков 5-8 класс проведе-
ние мастер-классов о сундуке, 
национальном круглом столе. 
Учащиеся с педагогами охот-
но и с любовью реализуют об-
ластной проект. 

Асем Оспанова, 
методист отдела 

образования
района Аққулы
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Я хочу рассказать о родном крае                            

Знаете ли Вы?  Уверена,  что  знае-
те!!!  Есть удивительное  место для 
всех  людей, о котором они все вре-
мя думают, куда они все время хотят 
вернуться. Хоть на минуту, хоть на 
час.  Это место – родной край. 
       Небольшое село Вознесенка – 
это моя  малая Родина, поэтому ее 
прошлое, настоящее и будущее мне 
небезразлично. Я горжусь своим се-
лом  и хочу, чтобы  оно жило, раз-
вивалось и процветало. И для это-
го, по моему глубокому убеждению,   
есть  свои  причины.  
     Как любое  развивающееся  со-
временное село, наша Вознесенка  
имеет свою историю.  Сохранилась 

школа. А для любого села школа 
- это не просто место  для получе-
ния образования  будущих граждан 
молодого суверенного Казахста-
на.  Нет!!!  Если в селе есть школа, 

значит, село живет. Так считают мои 
родные и близкие: 80-летняя  праба-
бушка, дедушка с бабушкой, родите-
ли.  И соседи, и  знакомые тоже так 
считают.  Да и я так думаю. 
     Много лет тому назад, еще когда 
я училась  в начальных 
классах,  мне очень нра-
вилось посещать  школь-
ный  музей. А руководи-
телем музея был наш  
замечательный учитель  
-  Мисфахитдинов  В.Б. 
     Богатая история села 
берет свое начало в да-
леком 1907 году, когда 
в поисках лучшей доли 
сюда переехали пересе-
ленцы из Украины.   В те 
далекие годы  Вознесен-
ка  стала  первым насе-

ленным пунктом нашего сегод-
няшнего Успенского района. 
     За время своего становле-
ния и развития Вознесенка во 
многом была первой: в 1908 

году была открыта первая 
школа.  В  1910  году в селе 
организован  рай-
онный центр – Воз-
несенская волость, 
которая просуще-
ствовала до 1935 
года. В 1922 году 
построена первая в 
Павлодарском При-
иртышье сельская 
электростанция.   В 
1956, 1958, 1963 
годах наш колхоз 

имени Володарского 
являлся участником 
ВДНХ (выставка до-
стижений народного 
хозяйства) в городе Москва. 

     Великая Отечественная 
война   на некоторое время   
приостановила  развитие 
села.  Однако, в  50 - е годы 
В Казахстан прибыли на ос-
воение целинных и залеж-
ных  земель молодые люди 
и девушки из разных уголков 
страны, которая называлась 
Советский Союз.
     90- годы... Это  было слож-
ное время  в истории страны. 
По рассказам старожилов, в 
«лихие  90» было  веерное 
отключение света, по вече-
рам в домах зажигали керо-
синовые лампы. Был дефи-
цит продуктов и товаров.

       С 1991 года, в период ста-
новления Независимости Ре-
спублики Казахстан, началось 
активное восстановление села. 
Гордостью села были колхоз-
ный сад, в котором выращи-

вали фрукты различных 
видов и плодово-ягодные 
культуры. Много экскур-
сий и походов   связано с 
замечательным местом – 
колхозным садом. А еще  
и звероферма, где разво-
дили пушных зверей. На 
сегодняшний день сад в 
селе -  место «отдельно-
го уголка» природы. Вес-
ной  разливается аромат  
от  цветущих яблонь, а 
их красота  вдохновляет 
жителей села. Осень да-
рит разнообразие окрасок  
листвы. 
     Сегодня село Вознесенка  жи-
вет и развивается. Есть  телефон-

ная, почтовая и сотовая связь. 
Успешно работает  школа, мини-
центр.  Функционирует  историко-
краеведческий школьный музей. 
Сельский Дом культуры и сель-
ская библиотека работают. Есть  
ФАП, работают  магазины.   
   Я считаю, что у нашего села 
есть будущее. Прочный экономи-
ческий фундамент  села  создают   
более 10 крестьянских хозяйств и 
ТОО. Они  занимаются сельскохо-
зяйственным производством – за-

няты выращиванием зерновых и 
маслиничных культур.  В  распо-
ряжении  крестьянских хозяйств 
находится техника различных мо-
дификаций. Наши крестьянские 
хозяйства вносят большой вклад 
в развитие экономики села, райо-
на и области. Многие предприни-
матели занимаются благотвори-
тельностью. Помогают вспахать 
огород, вывезти мусор, органи-
зовать чаепитие к Дню пожилого 
человека, ко Дню Победы, помочь 
пенсионерам и многодетным се-
мьям.

     Родной край. Он  дорог каж-
дому из нас  с детства. Для го-
родского жителя  это  его город, 
знакомые  улицы, переулки, про-
спекты, площади и парки. Любой 
сельский житель не представляет 
свою  жизнь без природы.  Для 
меня родной край – это наша ми-
лая Вознесенка, где живет чуть 
более 300 человек.   Да,   наша  
деревня,  поля,  сад,  и всё – всё,    
что  называется Родиной.
   Родина у каждого из нас  своя. 
Любить её – значит быть патри-
отом своей страны! Говорят, что 
в деревне нет никаких перспек-
тив.  И всё же, и в нашем селе  
успешно трудятся  люди.  Они 
сеют пшеницу и ячмень, просо и 
подсолнечник, занимаются пчело-
водством. Выращивают лошадей, 

коров и овец. Построили магази-
ны. Теперь, став успешными, они 
не забывают свой родной край, 
делают многое для его развития 
и укрепления. В рамках государ-
ственной программы развития 
села планируется строительство 
сквера и спортивной площадки. 
Значит, «живет, деревенька моя». 
   Да, родной край – это там, где 
всё знакомо и привычно, где ты 
чувствуешь себя нужным, где ты 
всегда можешь встретить старых 
знакомых, вспомнить что - то до-
брое и светлое. Я уверена, что, 
когда вырасту, не забуду свою 
малую Родину. И  всегда буду  лю-
бить и помнить  Вознесенку – ми-
лый сердцу  родной край.

Кашкаха   Юлия,    9 б класс 
Павловская СОШ  Успенский 

район   

Необычное путешествие
Однажды я гуляла по опушке леса  и 
увидела   большую пещеру. Недолго 
думая,  я вошла в пещеру. Поначалу 
было темно до тех пор,  пока  вда-
ли не загорелся свет. Я шла около 5 
минут.  Хотя  казалось, будто стояла 
на месте.  Но вдруг я начала падать 
вниз. Я  упала на мягкие матрасы. 
Все было таким ярким,  играла музы-
ка. Это был город,  в котором сбыва-
лись мечты. Это был словно парал-
лельный мир. Напротив меня стояло 
здание. А  охраняли его два охран-
ника в виде вафель. Я спросила у 
прохожего,  что это за место,  и он 
ответил,   что там живет Флора, соз-
дательница этого мира. Я  спросила, 

как туда можно попасть,  но 
прохожий сказал,  что сверху 
есть окно,  которое Флора ни-
когда не закрывает.
      Я  долго думала, как туда 
попасть. Я решила,  что нужны 
крылья.  «А,  наколдую  я себе 
крылья!» О чудо!  Я взлетела.  
И  быстро – быстро  пролетела 
мимо охраны,   прямо в окно. 
И тут был  весь город. Как на 
ладони.  И  тут играла та самая 
музыка, что играла внизу.
      Когда я влетела в окно,  ве-
черинка резко остановилась.  
Все смотрели на меня. Флора 
на вид была доброй и пред-

ложила мне переночевать у нее.  
Я  сказала,  что мне пора домой, 
к родителям.  Флора сказала 
злобным голосом:  «Никуда ты не 
пойдешь!». Вмиг все, что мне ка-
залось таким ярким и красивым, 
стало жутким и мрачным. Мягкие 
матрасы превратились в скольз-
кий лед. Стало холодно, как в 
чертогах Снежной Королевы. Все 
милые люди стали ужасными и 
злобными. Небо стало черным. 
Пошел сильный дождь. Гремела 
гроза. Сверкала молния. Я по-
бежала в сторону места,  откуда 
я прилетела. Но там меня уже 
ждали много страшных монстров. 

Они окружили меня. От страха 
подкосились ноги.  Я закричала 
во весь голос. 
     Неожиданно щелкнул выключа-
тель. Тут в комнату зашла мама. 
Она испугалась моего крика. 
Мама села на мою кровать и об-
няла меня. Я  рассказала ей про 
мое путешествие.  Мама крепко 
прижала меня к себе.  Мы  поня-
ли,  что это был всего лишь сон.

Пирогова Арина,  6б класс 
Павловская СОШ 
Успенский район 
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13стр. Творчекий потенциал – достижение 
и результат

Недавно  во Дворце школь-
ников им.М.М.Катаева прошел 
областной тур Республиканского 
конкурса «Первый шаг к велико-
му изобретению».

  Конкурс состоялся в дис-
танционном формате. Одним из 
победителей областного тура в 

номинации «Техническое кон-
струирование в области сель-
скохозяйственной техники и 
оборудования» стал учащий-
ся  Ленинской основной шко-
лы  Сұраған Ақтілек, занявший 
1 место. Цель данного конкурса 
– это вовлечение обучающихся 
в исследовательскую и изобре-
тательскую деятельность в раз-
личных областях науки и техники, 

поддержка талантливых детей. 
Педагог, подготовивший учащего-
ся на областной тур, – это учитель 
технологии, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Сұраған Берекбол. 

     Еще одним из достижений 
нашего района является участие 
в областном фестивале-кон-
курсе театрального искусства 
«Театрдың ғажайып әлемі». Цель 
фестиваля-конкурса: поддержка 
и развитие детского и молодеж-
ного театрального творчества как 
фактора духовно-нравственного, 
эстетического воспитания подрас-
тающего поколения, гармонич-
ного развития личности, форми-
рование и развитие уникальных 
способностей к самовыражению, 
эстетическому и об-
разному постиже-
нию мира. Конкурс 
проводился по но-
минациям: драма-
тический спектакль, 
музыкальный спек-
такль, литературно-
музыкальная ком-
позиция, кукольный 
спектакль.  1 место 
в номинации «Ку-
кольный спектакль» 
занял кукольный 
театр «Ертегілер 
әлемінде» Жамбыл-
ской СОШ, руко-

в од и т ел ь 
– школь-
ный библи-
о т е к а р ь 
Каирбеко-
ва Жанар 
Койшиба -
евна, кото-
рая уже не 
один год 
творчески 
подходит к 
развитию 
кукольно -
го театра 
в школе. 
3 место в 
номинации «Драматический спек-
такль» занял  театральный кружок 
«Өнерпаз» Лебяжинской СОШ, 

руководителем которого являет-
ся молодой и талантливый педа-
гог, переступивший порог школы 
только месяц назад, а результат 
дает о себе знать, – это Айтимов 
Мади. 

      Специальной номинации 
«Лучшая мужская роль» удосто-
ен юный артист, участник кружка 
«Мир театра»  Асылболат Доскен, 
учащийся  СОШ им. Бекмурата 
Уахатова; номинация «Лучшее 
актерское воплощение образа» 
присуждена театральному  круж-
ку  «Өнерпаз» Лебяжинской СОШ. 

        Желаем юным творческим 
личностям дальнейших успехов и 
удачи! 

Асем Оспанова, 
методист отдела 

образования района Аққулы

Глаза собаки
Всё началось с классного часа, 

который у нас проходил по теме 
«Нет! жестокому обращению с 
животными». Там мы обсуждали 
проблему жестокости по отноше-
нию к животным, выяснили причи-
ны такого отношения, посмотрели 
ролики про приюты для животных 
и решили, что надо помочь нуж-
дающимся животным, которые 
находятся у нас в Павлодаре, в 
приюте для животных «Сердца 
Павлодара».

На перемене мы разместили в 
фойе большой плакат с призывом 

о помощи, на котором начали со-
бирать лапки в защиту животных, 
призывать все классы поддер-
жать нашу инициативу и оказать 
посильную помощь животным.

В первый день была тишина. 
Никто не откликнулся на наш при-
зыв. Мы прошли с объявлением 
по классам, и нам помогли класс-
ные руководители.

На второй день с самого утра 
стали приносить первые гостин-
цы для животных, находящихся в 
приюте и нуждающихся в людской 
заботе и ласке.

Сергей и Владимир Нижего-
родовы от своей семьи пере-

дали много полезных вещей и 
лакомств. Нашу инициативу под-
держали учителя школы, ученики 
младших классов и их родители. 
Наиболее активными были ребя-
та из 3а, 3в, 4б классов.

Начался активный сбор: сте-
рильные бинты, вата для пере-
вязки раненых животных, упаков-
ки с кормом для собак и кошек, 
миски для еды.

Мы понимаем, что животных 
нужно не только кормить и лечить, 
но и выполнять уборку помеще-
ний, в которых содержатся наши 

четвероногие питомцы, 
поэтому мыломоющие 
средства, дезинфици-
рующие вещества, пер-
чатки и даже ветошь 
тоже нужны. Все, кому 
не безразлична жизнь 
животных в приюте, не 
остались в стороне, по-
старались помочь.

Людмила Викто-
ровна, наш классный 
руководитель, дого-
ворилась о встрече с 
волонтерами объеди-
нения «Сердца Павло-
дара», мы загрузили 
всё в машину и отпра-
вились пере-

давать гостинцы для 
«хвостиков», которые 
живут в приюте.

Когда мы туда приеха-
ли, собаки несколько ми-
нут, не смолкая, лаяли. 
Мне стало даже немного 
страшно. Но как только 
приехала их «мама» - 
Мария Гребёнкина, со-
баки утихли, завиляли 
хвостами.

Я, конечно, представ-
ляла приют для живот-
ных, но в общих чертах. 
Думала, там содержат 
животных, которых про-

сто бросили хозяева. Но 
там были собаки, у которых 
после сложных переломов 
были ампутированы конеч-
ности. Еще были собаки, 
с которыми когда-то игра-
ли и которых любили. Но, 
видимо, прежние хозяева 
этих питомцев были безот-
ветственны: наигравшись, 
просто бросили их, преда-
ли.

У всех собак видна в 
глазах надежда, что у них 
будет новый дом, новый 
хозяин, новая семья, кото-
рая их полюбит и будет ими 
дорожить.

Мне было больно смо-
треть на собак, понимая, что я не 
в силах им помочь. Особенно мне 
запомнились глаза одной собаки, 
которая с тоской смотрела через 
клетку на пришедших людей. Она 
не бегала, не прыгала и даже не 
надеялась на что-то большее. 
Просто сидела и смотрела, ведь 
она была без задних лап. Эта со-
бака очень ласковая, любит, когда 
ей чешут за ушком, ведь она уже 
никогда не сможет этого сделать 
сама.

Другая собака так хотела быть 

рядом с людьми, что даже научи-
лась лазить по забору. Она взби-
ралась на забор и высовывала 
свою мордочку в надежде, что 
кто-то пришел именно за ней.

Самая большая собака породы 
алабай долго не доверяла гостям 
и показывала всем, что может уку-
сить. А когда поняла, что пришли 
друзья, сидела смирно, затаив 
дыхание, позволяла себя гладить. 
Её гладили, а глаза собаки были 
полны печали, в них стояли слё-
зы, которые не забыть.

Мы обязательно приедем в 
этот  приют еще раз. Поможем, 
чем сможем.

Люди! Пожалуйста, думайте, 
когда вы берёте питомца домой! 
Пока он маленький, вы его люби-
те, играете с ним, оказываете ему 
внимание и проявляете свою лю-
бовь. А когда он становится неин-
тересным, приносящим хлопоты, 
вы просто выбрасываете питомца 
на улицу. Не забывайте, что со-
бака или кошка в доме приносят 
радость, а мы, люди, несем ответ-
ственность за них.

Богомолова Дарья, 10 класс,
 пресс-центр СОШ № 14 

города Павлодара
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14стр. Безопасный интернет для детей
Правило 1

Ни за что не раскры-
вай свои личные данные. 
Бывает так, что сайт тре-
бует ввода твоего имени. 
В этом случае просто не-
обходимо

придумать себе псев-
доним (другое имя). Ни-
когда не заполняй строч-
ки, где требуется ввести 
свою личную информа-
цию: адрес, фамилию, 
дату рождения, телефон, 
фамилии и имена дру-
зей, их координаты ведь 
просмотреть их может 
каждый. А этого вполне 
достаточно для того, что-
бы узнать о твоей семье 
и уровне вашего благосостояния. 
Этим могут воспользоваться воры 

Правило 2
Если ты вдруг хочешь встретить-

ся с «интернет-другом» в реальной 
жизни – обязательно сообщи об 
этом родителям. Не всегда бывает

так, что «друзья» в интернете, 
нам знакомы в реальной жизни. И 
если вдруг твой новый знакомый 
предлагает тебе встретиться, посо-
ветуйся с родителями. В интернете 
человек может быть совсем не тем, 
за кого себя выдаёт, и в итоге яко-
бы двенадцатилетняя девочка ока-
зывается сорокалетним дядечкой, 
который может тебя обидеть.

Правило 3

Правило 4
В сети ты можешь оказать-

ся на вредных страницах с 
совсем не детским содер-
жанием. Расскажи об этом 
родителям, если тебя что-то 
встревожило или смутило. 
Практически любой «клик» 
по интересной, нужной или 
полезной ссылке может при-
вести к переходу на сайт, 
предлагающий бесплатно 
скачивать и просматривать 
«взрослые страницы».

Правило 5
Никогда без ведома взрос-

лых не отправляй СМС, что-
бы получить информацию 
из интернета. Иногда всплы-
вает окошко – очень яркое, 
даже мигающее, примерно 
с такими словами: «Только 
сегодня – уникальный шанс 
– участвуй и выигрывай!» За-
манчиво, правда? Ты щёлка-
ешь на него и тут сообщение: 
«Для того, чтобы принять участие 
в розыгрыше тебе необходимо 
прислать СМС!» Остановись! Ни 
в коем случае не делай этого без 

Не забывай, что интернет – это не главное увлечение в 
жизни. Кроме него у тебя должны быть любимые книги, 
занятия спортом и прогулки с друзьями на свежем воз-

духе!

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

 города Павлодара 

«Дети Интернета» - исследования 
и статистика

Ребенок проходит в своем пси-
хологическом развитии опреде-
ленные стадии, которые доста-
точно сильно отличаются друг от 
друга. Это также отражается и на 
интересах детей при пользовании 
Интернетом. 

 По результатам социоло-
гических исследований 88% четы-
рёхлетних детей выходят в сеть 
вместе с родителями.

 В 8-9-летнем возрас-
те дети всё чаще выходят в сеть 
самостоятельно. К 14 годам со-
вместное, семейное пользование 
сетью сохраняется лишь для 7% 
подростков. 

 Более четверти детей 
проводят в Сети от 7 до 14 часов 
в неделю, или около 1-2 часов в 
день. В то же время каждый пя-
тый ребенок находится в Интер-
нете более 21 часа в неделю.

 Большинство детей вы-
ходят в Сеть бесконтрольно. Око-
ло 80% детей выходят в Интернет 
через отдельные компьютеры 
в своих комнатах или через мо-

бильные телефоны.
 Более 80% подростков 

имеют профиль в социальных 
сетях, и у каждого шестого из них 
более 100 друзей. Около 40% 
детей впоследствии начинают 

встречаться с сетевыми знакомы-
ми в офлайне. 

 Больше половины поль-
зователей сети в возрасте до 14 
лет просматривают сайты с не-
желательным содержимым. 16% 

увлекаются азартными играми. 
 Наркотическими веще-

ствами и алкоголем интересуют-
ся 14% детей, а экстремистские 
и националистические ресурсы 
посещают 11% несовершеннолет-
них пользователей 

 Подростки от 12 до 17 
лет являются основной группой 
риска для развития интернет-за-
висимости в силу своих возраст-
ных особенностей. 

 Дети и подростки нужда-
ются в самовыражении. Если нет 
других средств поделиться свои-
ми мыслями и энергией, они об-
ращаются к компьютеру.

 Примерно треть вредо-
носного ПО, существующего в 
настоящее время, создана деть-
ми до 11 лет. Дети начинают ин-
тересоваться разработкой кодов, 
столкнувшись с проблемами во 
время игр онлайн.

Источник: ligainternet.ru

Старайся посещать только те 
страницы интернета, которые 

тебе советуют ро-
дители. Они – люди 
взрослые и лучше 
знают, что такое хоро-
шо и что такое плохо. 
А, кроме того, они нас 
очень любят и ни-
когда плохого не по-
советуют. Нам часто 
хочется взрослости и 
самостоятельности. 
Не упрямься!

ведома взрослых, ведь это могут 
быть мошенники. И одна, каза-
лось бы, безобидная СМС-ка мо-
жет стоить тебе больших денег.

и мошенники не только в виртуль-
ной, но и реальной жизни. 
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15стр. Вот и осень к нам пришла!..

Природа – лучший художник, 
неиссякаемый источник творче-
ства и воображения. Она создает 
такие природные материалы, ко-
торые в умелых руках превраща-
ются в настоящие произведения 
искусства!  

 Осень - это удивитель-
ное время года! Она всем краси-
ва: своим листопадом, разноц-
ветными деревьями, унылыми 
уже цветами и ковром из листьев 
на земле. Даже осенний дождик 
прекрасен! Осень щедра на по-
дарки. Она приносит нам много 
интересного и необычного.

 Каждый год осень дарит 
нам множество природных мате-
риалов, пригодных для творче-
ства! Это: листья, мох, семечки, 
желуди, орехи, шишки, цветы, 
фрукты и овощи.

 Традиционно в началь-
ной школе Школы-лицея города 
Аксу проводятся мероприятия, 
посвященные золотой осени. 

 Это время творческое, 
вот и наши ребята вновь порадо-
вали своих педагогов, родителей 
и лицеистов своими интересными 
работами из природного материа-
ла, что является полезным и зани-
мательным увлечением для детей 
и взрослых.

 Экспозиция традици-
онной выставки «Дары осени» 
с каждым годом становится всё 
больше и разнообразнее. На 
выставке видны результаты со-
вместного творчества детей и ро-
дителей. Рассматривая поделки, 
не устаёшь удивляться богатству 
фантазии, разнообразию приё-
мов их изготовления и получаешь 
удовольствие от встречи с пре-
красным. 

 Участниками были пред-
ставлены работы, выполненные 
из природного материала в раз-
личных техниках. Сколько твор-
чества, выдумки, фантазии было 
в каждой работе! Поделки получи-
лись очень оригинальные и разно-
образные. Некоторые из них были 
изготовлены из свежих овощей и 
фруктов. Учащиеся школы-лицея 
с интересом рассматривали экс-
понаты выставки и с гордостью 
рассказывали о своих поделках. 
Огромное спасибо родителям, ко-
торые вместе с детьми занимают-
ся творческой деятельностью.

  К изготовлению поделок 
участники отнеслись серьезно и 
вложили много фантазии, терпе-
ния и труда!

  В городском конкурсе вы-
ставок из природного материала 
мы заняли почетное ІІІ место!

Ускимбаева С.К., 
вожатая Школы-лицея г.Аксу 

Загадки про осень
Вслед за августом приходит,

С листопадом хороводит
И богат он урожаем,

Мы его, конечно, знаем!
***

Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,

Кто слуга тебе второй?
***

Поле чёрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.

А ещё похолодало —
Льдом сковало воды рек.

Мёрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи?

***
Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,

Под ногами шелестят
И летят, летят, летят…

***
Пусты поля,

Мокнет земля,
Дождь поливает.

Когда это бывает?
***

Рыжий Егорка
Упал на озерко,

Сам не утонул
И воды не всколыхнул.

***
Листья падают с осин,

Мчится в небе острый клин.

***
Несу я урожаи,

Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,

Деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и елочек.

Я – …
***

Пришла без красок
B без кисти

И перекрасила все листья.
***

Пришла девица красная
И листья обсыпает.
А как она зовется,
Кто, дети, угадает?

***
Желтой краской крашу я

Поле, лес, долины.
И люблю я шум дождя,

Назови-ка ты меня!
***

Уж пахнет в воздухе дождем,
Все холоднее с 

каждым днем.
Деревья свой на-

ряд меняют,
Листочки потихо-
нечку теряют.

Понятно всем, как 
дважды два -

Пришла …
***

Я – в царстве луж, 
в краю огней и вод.

Я – в княжестве 
крылатого народа,

Чудесных яблок, 

ароматных груш.
Скажи, какое это время года?- 

осень -
***

Дни стали короче, Длинней 
стали ночи.

Урожай собирают. Когда это 
бывает?

***
Всех наградила, все загубила.

Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает,

Когда это бывает?
***

Оранжевые, красные
на солнышке блестят.

Их листья, словно бабочки
кружатся и парят.

***
Лес разделся,
Неба просинь,

Это время года — …
***

Растут — зеленеют,
Упадут — пожелтеют,

Полежат — почернеют.
***

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла…
Что? Скажите наугад!

Ну, конечно, …
***

Листья желтые летят,
Падают, кружатся,

И под ноги просто так
Как ковер ложатся!

Что за желтый снегопад?
Это просто …

***
Кто всю ночь по крыше бьёт

Да постукивает,
И бормочет, и поёт, убаюкива-

ет?
***

Он идет, а мы бежим,
Он догонит все равно!

В дом укрыться мы спешим,
Будет к нам стучать в окно,

И по крыше тук да тук!
Нет, не впустим, милый друг!

***

С неба капает уныло.
Всюду мокро, всюду сыро.

От него легко спастись,
Лишь зонтом обзавестись.

***
Тучи нагоняет,
Воет, задувает.

По свету рыщет,
Поет да свищет.

***
Летит, а не птица,
Воет, а не зверь.

***
Не колючий, светло-синий

По кустам развешан …

Источник: http://eti-deti.com/
zagadki-pro-osen/
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Шақат мектебіндегі Алтын күз мерекесі!  
Құрметті балалар, Шақат жалпы орта білім беру мектебінде  «Алтын күз» мейрамы өткен болатын. Бұл шараға бастауыш, 

орта, жоғарғы буын оқушылары белсене қатысқан. 5-8 сынып оқушылары арасында өткізілген шараға әр сыныптан қатысқан 
қатысушы өзін таныстырудан бастап, күзгі киім үлгісін, пайдалы тағам мен гүл шоқтарын жасау және өнер көрсеткен екен. 
Жоғарғы сынып оқушылары болса, қызықты ойындар өткізіп күз дастарханын дайындаған. Әр қатысушы өз сыныбымен ба-

рынша дайындалып, біздің газетімізге алтын күзге арналған осындай керемет қолдан жасаған күз бұйымдарын жіберіпті. Бірге 
тамашалайық!


