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 Ұстаздарыма 
мың алғыс

На что похоже 
солнце?

Сердце, отданное 
детям

55

1010

1515

Сіздерді мерекелеріңізбен  шын жүректен құттықтаймыз!Сіздерді мерекелеріңізбен  шын жүректен құттықтаймыз!
Ұстаз – ұлағатты есім, қастерлі, киелі тұлға! Адамзат тарихында білімнің, өркениеттің мүддесі үшін Ұстаз – ұлағатты есім, қастерлі, киелі тұлға! Адамзат тарихында білімнің, өркениеттің мүддесі үшін 

қызмет етер ұстаздың еңбегі ерен.  Қай қоғамда болмасын ұстазға көрсетілер құрмет ерекше!қызмет етер ұстаздың еңбегі ерен.  Қай қоғамда болмасын ұстазға көрсетілер құрмет ерекше!

Бүгінгі мерекелі, жарқын күнде Сіздердің дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге Бүгінгі мерекелі, жарқын күнде Сіздердің дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге 
сәттілік, ұстаздық жолындағы ерен еңбектеріңізге толағай табыстар тілейміз!сәттілік, ұстаздық жолындағы ерен еңбектеріңізге толағай табыстар тілейміз!

Қымбатты Ұстаздар! Қымбатты Ұстаздар! 
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2стр. В здоровом теле -  
здоровый дух!!!

Если нельзя вырастить ребен-
ка, чтобы он совсем не болел,

 то, во всяком случае, поддер-
живать у него высокий уровень

 здоровья вполне возможно.
Н.М. Амосов.
Дети – это  наше будущее. 

А чтобы наше будущее было здо-
ровым, нужно с малых лет при-
вивать детям навыки здорового 

образа жизни, воспитывать в них 
бережное отношение к своему 
собственному здоровью, приучать 
к спорту.

16 сентября в Пресновской 
СОШ прошёл День Здоровья. Ор-
ганизаторам невероятно повезло 
и с погодой, и с участниками, и с 
настроением, которое в этот день 
у всех было на высоте.

День здоровья в школе – это 
весёлый праздник хорошего на-
строения, спорта и здоровья. 
Школьники очень ждут этот день, 
чтобы поучаствовать в спортив-
ных соревнованиях, порезвиться 
и подышать свежим воздухом.

Ежегодное проведение Дня 
Здоровья стало традицией в Пре-
сновской школе. Он проводится 

для того, чтобы ученики и учите-
ля могли понять, как много значит 
здоровье в их жизни. В этот день 
школа будто оживает, ведь были 
задействованы все: учащиеся и 
педагоги. День начался с линей-
ки, торжественного объявления 
«Дня Здоровья» и зарядки. Затем 
ученики совместно с классными 
руководителями прошли на этапы 

спортивных эстафет. Здесь было 
много увлекательных соревнова-
ний, где школьники с энтузиазмом 
состязались в скорости, ловкости 
и сплочённости. 

 Благодаря этому празднику, 
многие ребята приобрели знания 
и практические навыки, которые 
могут быть необходимы и в по-
вседневной жизни. Все участники 
мероприятия остались довольны, 
потому что было очень интерес-
но, весело, увлекательно. В ре-
зультате все участники получили 
заряд бодрости и здоровья на но-
вый учебный год. 

Кусаинов Акбота Исатаевич,
инструктор ФК 

Пресновской СОШ

The more we study, 
the more we know

Внеклассная работа по ино-
странному языку имеет огромное 
образовательное, воспитатель-
ное и развивающее значение. 
Благодаря данной работе не 
только расширяется и углубляет-
ся знание иностранного языка, но 
и расширяется кругозор учащих-
ся, развиваются их творческие 
способности, эстетический вкус 
и, как следствие, повышается мо-
тивация к изучению языка и куль-
туры другой страны. Выбор темы 
внеклассного мероприятия для 
того или иного уровня обучения 
определяется, с одной стороны, 
объемом языкового материала, с 
другой стороны, уровнем обще-
образовательной подготовки уча-
щихся, возможностью реализа-
ции некоторых меж предметных 
связей.

При обучении детей английско-
му языку у меня всегда возникает 
несколько проблем: как поддер-
жать интерес детей к изучению 
иностранного языка, как в рам-
ках учебного процесса направить 
деятельность учеников в комму-
никативное русло, как создать и 
поддержать активную мотивацию 
у детей к изучению английского 
языка? Для решения этих задач 
я тщательно планирую меропри-
ятия. 

Одно из мероприятий, прове-
денное мной, это выставка ми-
ни-проектов «English-speaking 
countries», где каждый класс 
представил интересные и мало-
известные факты про страны, 
говорящие на английском языке, 
такие как Великобритания, Новая 
Зеландия, США, Канада, Австра-
лия. Каждый класс очень креатив-
но отнесся к поставленной задаче 
и сообщил в своих проектах много 
интересной и неизвестной инфор-
мации о данных странах.

Марафон кроссвордов 
«Puzzles’ Marathon» для началь-
ного звена школы. Ученики ре-
шали кроссворды и кейворды 
по таким темам как “Animals”, 
“Clothing”, “Fruits”, “Vegetables”, 
“Days of the Weeks”. Целью ма-
рафона было проверить лексиче-
скую базу знаний учеников. 

Особый интерес вызвала  
квест - игра  «I like English» между 
учащимися 9-11 классов.  Учени-
ки передвигались по станциям 
и выполняли задания. У каждой 
станции было свое направление  
лексическое, грамматическое, 
фонетическое, почтовое, страно-
ведческое. Вопросы к викторине 
направлены на выявление самого 
эрудированного и информирован-
ного ученика. Это звание получил 
ученик 11 класса Мерибаев Рус-
лан.

Хочется отметить, что в меро-
приятиях принимали участие не 
только хорошо успевающие по 
английскому языку, но и учащие-
ся со средними способностями. Я 
очень рада, что в школе лидера-
ми могут быть не только девочки, 
но и мальчики.    За активное уча-
стие и проявленные способности 
в мероприятиях по английскому 
языку все учащиеся были награж-
дены памятными подарками.

 Избулатова В.Р.

День языков народов Казахстана
Язык народа - лучший, никог-

да не увядающий и вечно вновь 
распускающийся цвет всей его 
духовной жизни.

К.Д. Ушинский

В рамках празднования Дня 
языков народов Казахстана с 5 по 
22 сентября в Пресновской сред-
ней школе прошел месячник рус-
ского языка и литературы.

Ежегодно в сентябре в школе 
проводится месячник, посвящен-
ный Дню языков народов Казах-
стана. В ходе месячника учителя-
ми русского языка и литературы 
проводились различные меропри-
ятия.

Месячник начался с выпуска 

стенгазеты «Великое русское 
слово». Учащиеся всех классов 
отнеслись с пониманием важ-
ности данного мероприятия. На 
торжественной линейке «Народа 
каждого язык прекрасен и велик», 
рассказав о важности трёхязычья 
в Казахстане, учащиеся подтвер-

дили знания этих языков.
В рамках месячника была про-

ведена акция «Факт за конфетку». 
Ребята с интересом читали факты 
о русском языке и были удивле-
ны, получив за это конфету.

Учащиеся 7-9 классов участво-
вали в «Орфографическом флеш-
мобе» и доказали, что грамотным 
быть модно.

Проведена «Аллея литератур-
ных звезд». Была организована 
выставка книг, портретов писате-
лей и чтение стихотворений.

Учащиеся 7 класса устроили 
театральные посиделки для ребят 
начальных классов. Они озвучили 
короткометражный мультфильм. 
Маленькие зрители остались до-

вольны и подарили аплодисмен-
ты актерам. Учащиеся 7 класса 
получили положительные эмоции.  

Праздник День языков наро-
дов Казахстана был установлен 
Указом Президента Республики с 
целью воспитания любви и ува-
жения к родному языку и своей 
стране и расширении знаний о 
языках, традициях разных наци-
ональностей. Он символизирует 
единство и согласие между наро-
дами, которые являются важным 
условием для развития нашего 
многонационального государства.

 Кусаинова Юлия 
Александровна, 

учитель русского языка 
и литературы

Неделя языков народов Казахстана
«Истинная любовь к своей 

стране немыслима без люб-
ви к своему языку. Языку мы 
учимся и должны учиться до 
последних дней своей жизни»

К.Г.Паустовский

5 сентября является значимой 
датой, ставшей общим праздни-
ком для всех народов Казахстана. 
В рамках празднования этой даты, 
в Пресновской СОШ интересно и 
увлекательно прошли мероприя-
тия, посвященные празднованию 
Дня языков народов Казахстана. 
Были организованы мероприятия, 
посвященные этому дню.

Неделя языков народов Казах-
стана началась с торжественной 
линейки, организованной учите-
лями-филологами: Избулатовой 
В.Р., Кусаиновой А.С., Имашхан 
А., Кусаиновой Ю.А., Жанабаевой 
А.Б. Учащиеся были ознакомлены 
с программой «Недели языков». 
Данные мероприятия развива-
ют интерес учащихся к русскому, 

казахскому, английскому языкам. 
Оказывают глубокое эмоциональ-
ное воздействие на детей, что 
даёт возможность привлечь к не-
посредственному активному уча-
стию всех учеников и предостав-
ляет им возможность проявить 
себя, свои способности и даро-
вания. Все мероприятия прошли 
на хорошем уровне, при актив-
ном участии учеников начально-
го, среднего и старшего звена. 
Все участники были награждены 
грамотами за активное участие и 
победные места в различных кон-
курсах. Учащиеся были активны, 
заинтересованы в работе. Хоро-
шо работали в группе. 

После проведения декады 
можно сделать  вывод о том, что 

хорошее знание языка и разви-
тие родного языка, умение поль-
зоваться выразительными сред-
ствами языков – самая лучшая 
опора для каждого гражданина 
нашего государства. Изучение 
любого языка  требует серьезно-
го и ответственного отношения. 
Для дальнейшего процветания 
и развития нашего государства 
знание трех языков обязательно. 
Охотно верится, что после таких 
внеклассных мероприятий у уча-
щихся школы будет лишь одно 
желание, учить язык, узнавать 
традиции и обычаи этого народа.

Жанабаева Акмарал 
Бейсембековна, учитель 

русского языка и литературы
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Наши домашние синички
Как только наступает 

осень, к нам возвращаются 
«наши» синички.

Уже четвертый год как 
всей семьей мы подкарм-
ливаем их. Одна и та же 
стайка. Некоторых синиц 
мы узнаем по внешнему 
виду и характеру. Первый 
- «разведчик» - прилетает 
и очень долго заглядывает 
в окно. Второй - «стукачик» 
- постоянно, без переры-
ва стучит в стекло и тем 

самым очень раздра-
жает маму! Третий, ма-
ленький и кругленький, 
просто сидит и смотрит 
своими глазками - «бу-
синками». Эта троица 
самая смелая.

Очень интересно на-
блюдать за синицами!

Бурмистров Леонид, 
3 В класс

СОШ №11 г.Павлодара

Подружка-синичка
С наступлением холодов ко 

мне прилетает синичка. 
Она знает, что найдет у меня 

угощения. В кормушке будут на-
сыпаны семечки, а на ветку дере-
ва я повешу кусочек сала. Синицы 
очень любят сало!

Ребята, давайте все дружить с 
птицами и вешать зимой им кор-
мушки, чтобы они прилетали к 
нам в гости! 

Шевелев Роман, ученик 
3 В класса

КГУ СОШ №11 г.Павлодара

Выборы президента школы
В Пресновской школе состоя-

лось мероприятие по выбору пре-
зидента школы.

Сегодня наиболее остро вста-
ют проблемы воспитания у детей 
чувства Родины, активной граж-
данской позиции, способности к 
социальному творчеству. 

Выборы президента школы – 
это одна из форм коллективной 
деятельности, при которой каждо-
му участнику приходится прини-
мать самостоятельное решение и 
отдавать предпочтение тому или 
иному кандидату.

Были предусмотрены все ос-
новные этапы выборной кампа-
нии. Решение было согласовано с 
администрацией школы.

Президент школьного самоу-
правления – это тот человек, кото-
рый будет отвечать за все проис-
ходящее в школьном коллективе 
в течение целого года. Правиль-
ный выбор сделает жизнь в школе 
более интересной. На пост пре-
зидента школы баллотировалось 
пятеро ребят. Каждый  из участни-
ков предоставил свою программу 
на рассмотрение. 

В назначенный день все уче-

ники и учителя пришли на вы-
боры школьного президента. Их 
встречали председатель и члены 
комиссии, всё как на настоящих 
выборах. Затем избирательная 
комиссия провела подсчет голо-
сов. На следующий день на ли-
нейке членами избирательной 
комиссии были  объявлены ре-
зультаты голосования.

Итак, наступил торжественный 
момент. По результатам голосо-
вания ученица 9 класса Чирикова 
Маргарита стала школьным пре-
зидентом. Она зачитала клятву и 
вступила в свои права. 

Хочется пожелать школьному 
президенту быть целеустрем-
ленным, решительным, стойким. 
«Один в поле не воин», - нужно 
заручиться поддержкой одно-
классников. Вместе творить, 
выдумывать, пробовать. Быть 
внимательным ко всем жителям 
школьной республики: детям и 
взрослым.

Эта встреча была во многом 
игрой, но все имели возможность 
почувствовать насколько это се-
рьезное и ответственное дело - 
избирать, и не менее ответствен-

ное - быть избранным.
Помни! «Президент» - титул не 

для славы.
Мы тебя избрали - нам с тобою 

жить!
Мы тебя избрали, значит, были 

правы,
Значит этой честью надо до-

рожить!
Любовь Николаенко, 

старшая вожатая 
Пресновской СОШ

Учительница 
первая моя

Меня зовут Айым. Я учусь в 4-м 
классе СОШ № 39 города Павло-
дар.

Моя первая учительница - Тру-
шакова Елена Владимировна.

Мне нравится учиться у нее. 
Она нас учит, может с нами шу-
тить и играть.

Она добрая и очень вниматель-
ная. С самого первого класса Еле-
на Владимировна приучила нас к 
порядку и уважению друг друга.

Мы участвуем в разных меро-
приятиях и конкурсах. Больше 
всего мне запомнился праздник 
урожая. Мы все были в различных 
костюмах овощей и фруктов, пели 
и танцевали.

Еще мы с классом делали про-
воды зимы и даже жгли чучело!

В праздник День Учителя я же-

лаю Елене Владимировне здоро-
вья, счастья и хороших учеников!

Айым Рустемкызы, 4 д класс
 СОШ №9 г. Павлодар

Мой первый учитель
Оделась листва позолотой 

убранства,
Грачи улетели на юг.

И вот я стою на пороге у 
царства,

Где знания детям дают.

И рядом со мной, с улыбкой 
блестящей,

Мой первый учитель стоит.
Такой молодой, такой 

настоящий, 
К нему, как к родному манит.

Вдруг звонко запел 
колокольчик румяный,

Зовет он детей в первый 
класс.

И всею гурьбою, с желанием 
рьяным 

Орава ребят собралась

Зашли в кабинет, просторный 
и чистый,

Тут начался первый урок
И первый учитель, весёлый, 

лучистый 
Нам знания вкладывал впрок

Он стал нам опорой, 
поддержкой в минуты
Когда приходила беда.

И вмиг отступали все наши 
сомнения,

Его не забыть Никогда. 

Одиннадцать лет пролетели 
так быстро, 

Так скоро вальс времени мчал,
Но помню прекрасно, так ярко 

и чисто
Того, кто меня обучал

Буркунов Ярослав, 11 «А» 
класс

школа -лицей г. Аксу

Глубокоуважаемые 
педагоги

Сердечно поздравляем с ве-
ликолепным профессиональным 
праздником! Пусть над вами всег-
да светит яркое солнце мудрости, 
озаряя теплом семью, дом, друзей 
и любимую профессию! Желаем 
здоровья, удачи, достатка, мира и 
добра! С вами мы чувствуем себя 
уверенными, сильными и благо-
родными людьми. Несите в мир 
знания, открывая своим ученикам 
интересные страницы жизни!

Жақсыбай Аруан, 
10 «А» класс, СОШ №37 
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4стр. Ұлағатты ұстаз, білікті басшы
Еліміздегі ертеңгі тізгін ұстар, 

Отанын ғаламдық дамудың 
көшінен қалдырмай өрге 
шығарар азамат тәрбиелеу 
ұстаздарға жүктелген аса 
маңызды да жауапты міндет. 
Осы жауапты міндеттің үдесінен 
табылып, жаңа заманның ауыр 
жүгін қайыспай көтере білген 
ұстаз, басшы Садвакасова 
Зарема Хамзатовна өз ісіне 
берілген жан. Ол үнемі ізденіске 
толы өмір жолында қарапайым 
мұғалімдіктен жаңа тұрпатты 
мектеп басшысына дейінгі 
өнегелі баспалдақтардан өтті.  
Бүгін жылдармен жаңаланып, 
заман талабынан көрініп келе 
жатқан Б.Ахметов атындағы 
педагогикалық колледжі 
тізгіндеген аз-кем уақыттың 
ішінде білім ордасының бәсін 
биіктетіп, өрісін кеңейткен За-
рема Хамзатовна туралы 
қалам тербемекпіз. Тарихы 
да, тәжірибесі де бай білім 
шаңырағына 2012 жылы дирек-
тор қызметіне тағайындалған 
Зарема Хамзатовнаның өмір да-
станы еселі еңбекпен өрілген. 

Зарема Хамзатовна 1987 
жылы Б.Ахметов атындағы 
педагогикалық колледжін 
бастауыш сынып мұғалімі 
мамандығымен тәмәмдап, 
өзін ұстаздық жолда сынап 
көрмекке бел буды.  Міне, со-
дан бері Зарема Хамзатовна  
шәкірт жүрегіне жол тауып, 1989 
жылы «Шөптікөл» мектебінің 
балабақшасында меңгеруші 
қызметін атқарды.  1992 жылы 

ЦЭС ауылының мектебінде 
меңгеруші қызметін атқарды. 
1995 жылдан бастап «Шөптікөл» 
мектебінде профком төрайымы  
қызметін атқарды.  2001 жылы өзі 
басшылық етіп отырған  Сұлужон 
ЖОББМ жұмысқа қабылданып,  
директордың оқу ісі жөніндегі 
орынбасары қызметін атқарды.  
Зарема Хамзатовна білімін же-
телеуден тынбай 2004 жылы 
ПМУ оқу орнын тәмәмдап  орыс 
тілі және әдебиеті мамандығына 
ие болды. 2012 жылдан бастап  
«Сұлужон ЖОББМ» басшысы 
қызметін атқаруда. Зарема Хам-
затовна мектепішілік қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласа-
ды. Ұстаз ретінде өзін шәкірттер 
алдындағы міндетін абырой-
мен атқаруға тырысады. Жаңа 
әдістер элементтерін пайдалана 
отырып, өте қызықты сабақтар 
өткізеді. Оқушылардың сабаққа 
деген қызығушылығын арттыру 
мақсатында жұмыстар жүргізеді.
Оқушыларын биік дәрежеде 
көріне білуге итермелейді.

Ұлағатты ұстаздар салған сара 
жолды әрі қарай заман тала-
бы мен нарық сұраныстарының 
қажеттілігіне сай жалғастырған 
Зарема Хамзатовна 

2019 жылы Қазақстан Ре-
спубликасы білім және ғылым 
министрі А.Аймағамбетовтің 
алғыс хатымен марапатталды .

2021 жылы «YKILI YMIT» 
халқаралық педагогикалық 
олимпиадаға қатысып 2 орынға 
ие болды.

2021 жыл ақпан, Орыс тілі 

және әдебиеті пәні мұғалімдерінің 
арасындағы сырттай олимпиадаға 
қатысып 2 орынға ие болды.

2021 жыл ақпан, Аста-
на қаласындағы  «Білім 
берудің жарқын болашағына 
арналған құндылықтар, әл-
ауқаттылық және инновация» ІХ 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияға қатысты.

2021 жылы Астана қаласында 
өткен Ы. Алтынсаринның 180 
жылдығына арналған « Алтын-
сарин оқулары Халықаралық 
ғылыми –тәжірибелік конферен-
цияда «Қ.Р білім беру саласында 
заманауи мектебі» тақырыбында 
өз тәжірибесімен бөлісті.

2021 жыл «Орыс тілі 
сабағындағы функционалдық 
сауаттылықты дамытуға арналған 
тапсырмалар» тақырыбындағы 
авторлық бағдарламасы 
үшін «Республикалық үздік 
педагогикалық идеялар» конкур-
сына қатысып 1 орынмен мара-
патталды.

2021 жыл наурыз, Халықаралық 
ғылыми –тәжірибелік конферен-
цияда «Зерттеу сабағы: білім 
саласындағы тәжірибені іске асы-
ру» тақырыбында тәжірибесімен 
бөлісіп алғыс хатпен марапаттал-
ды.

2022 жыл, «Қазақстандық 
салалық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіптік одағының 
Павлодар облыстық ұйымы» 
қоғамдық бірлестігі құрмет грамо-
тасымен марапаттады.

2022 жыл  «Дарынды ба-
лаларды психологиялық-

педагогикалық қолдау 
ерекшеліктері: тәжірибе, бастама-
лар, қолдау» халықаралық тамыз 
педагогикалық онлайн-конферен-
циясына қатысқаны үшін серти-
фикатпен марапатталды. 

Саналы ғұмырларын білім  
саласына арнаған  Зарема 
Хамзатовнаның жеңіске толы 
еңбек жолы  жастарға үлгі. 
Нарық сұранысына нақты жау-
ап бере алатын оқушылар даяр-
лап келе жатқан Сұлужон жалпы 
орта білім беру мектебінде За-
рема Хамзатовна білікті басшы, 
ұлағатты ұстаз тұрғанда білім 
ордасы ұжымы мен түлектердің 
бағындырар белестері мен алар 
асулары зор. Ендеше, іске сәт!

Багисова Бахыт, 
Баянауыл ауданы

Сұлужон ауылы 

Асыл жандар

«Ұстаз» сөздің астарында 
мыңдаған білім мен қамқорлық, 
сүйіспеншілік жатқанын білеміз. 
Ұстаз күннің нұры секілді. 
Негізінде ұстаздың міндеті 
әр адам үшін күрделі. Бірақ 
ұстаздар білім нәрін төгіп, 
балаларға ақыл-білім береді. 
Менің ең сүйікті ұстаздарым - 
Оқушылар сарайы «Қаламгер» 
үйірмесінің жетекшісі Әсем 
Серікқызы және сынып жетекшім 
Айнаш Тохтархановна. Осы екі 
асыл жан мені  әртүрлі көп іске 
үйретті. Мені мәнерлеп оқуға, 
телевидение саласында қалай 

өзін ұстауды үйреткен Әсем апай. 
Сонымен қатар ұстаздарымның 
арқасында тіл байлығым кеңейді. 
«Адамның адамшылдығы - жақсы 
ұстаздан болады» - деп Абай 
атамыз ұстаз туралы тағлым 
айтқан. Балалар, ұстаздарды 
құрметтейік, қадірлейік. Себебі, 
өмірдің өзі-аяулы ұстаз. Ұстаздар 
күні аясында шын жүректен «Жас 
Дарын» мамандандырылған 
мектеп-лицейінің және Оқушылар 

Сарайының барша ұстаздарын 
құттықтаймын. Зор денсаулық, 
бақыт тілеймін. Жұмыстарыңыз 
жемісті болсын!

Ержан Елдана, 
«Жас дарын» мектебі, 

6 «а» сынып

Ұстаз деген дана есім
Мұғалімдер күніне қарсы 

ұстаздар қауымын келіп жет-
кен кәсіби мерекелерімен шың 
жүректен, ақ пейілмен,риясыз 
қуанышпен құттықтаймын!

«Ұстаздық  еткен 
жалықпас,үйретуден балаға» 
-деп дана ғұламамыз Абай 
Құнанбаев айтқандай, сіздердің 
мектеп пен шәкірт өмірінде 
алар орындарыңыз биік,қосар 
үлестеріңіз көп. Сіздер аспандағы 
алтын күн болсаңыздар, шәкірттер 
сол алтын күннен шуақ нұрын 
алатын  құлпырған бақша гүлдері.

Ұстаз болашақ азамат, аза-
матшаларды ғана емес, тіпті 
бар әлемді, болашақ қоғамды 
қалыптастырады.Осы бір «ұстаз» 
деген керемет ұғым ақылы барға 
құдіретті шексіз ұғым болса,ой 
мәнін ұғынарға қасиетті бо-
рыш пен еңбек. Шәкірттеріңіздің 
құрметі мен махаббатына 
бөленіп жүре беріңіздер. Сіздерге 
тілерім шығармашылық табыс, 
жемісті жеңіс. Мерейлеріңіз 
үстем,шаңырақтарыңыз берекелі 
болсын.

Барлық ұстаздар қауымына 
және мектебіміздің ұстаздарына 
арнаймын:

Ұстаз деген дана есім,
Саналы әрі дара сезім.

Шәкірт пен мектеп бұлағы
Жайдарлы күлкі шуағы.

Жылытар жанды күлкімен.
Басыңнан сипар күлімдеп.
Кеудесі толы махаббат.
Жан-дидары шапағат.

Қуанышқа ортақ болып
Жүреді әрқашан демеп
Таза борыш маңдай тер
Еңбегі оның жайсандық!

Базарбай Мерейгүл,
Б.Момышұлы  

ат.ЖОББМ
8 «д» сынып оқушысы

Ұстаз - ұлы есім
Дүниедегі мамандық 

атаулының төресі – ұстаздық. 
Әсілі, мұғалім  барлық  мамандық   
иесін  тәрбиелейтін,  оқытып  
үйрететін  мейірімді абзал  жан-
дар.  «Мұғалім  мамандығы – 
барлық  мамандықтың  анасы»  
демекші, ұстаз  алдынан  тәрбие  
алмайтын  жан  жоқ.      Ұстаз  
берген  тәрбие  әрбір  жанның  
өміріне  жол  сілтер  шамшырақ  
секілді. Ғылым  иесі  ғалым  да,  
ел  қорғаған  батыр  да, тілінен  
бал  тамған ақын  да,  тегеуріні   
темір   балқытқан   жұмысшы  да, 

егін  салған диқан да, мал  бағып   
терін   төккен  шопан  да, көк  
күмбезінен  әрі  өткен ғарышкер  
де  бәрі-бәрі  ұстаздан  білім,  
тәлім  алған. Сондықтан ұлағатты  
ұстаздарға  бүкіл  адам баласы  
құрметпен  бас  иеді.  Осындай 
аяулы абзал жандарды алдағы 
келе жатқан төл мерекесімен шын 
жүректен құттықтай отырып өзіміз 
білім алып отырған Павлодар 
ауданының Кеңес негізгі жалпы 
білім беру мектеп ұжымын мектеп 
басшысы Айнур Шалабайқызы 
бастаған ұлағатты ұстаздарды 

төл мерекесімен 
шын жүректен 
қ ұ т т ы қ т а й м ы з . 
Мектептің жүрегі, 
бала жанның 
бағбаны болған ая-
улы ұстаздарымыз 
сіздерге бізге бер-
ген білімдеріңіз, 
қ а ж ы р л ы 
еңбектеріңіз үшін 
а л ғ ы с ы м ы з д ы 
б і л д і р е м і з . 
Сіздердей ұстазға 
шәкірт болу да 

біз үшін бақыт. Сіздерге осынау мерекеде зор 
денсаулық, қажымас қайрат,жұмыстарыңызға та-
быс тілейміз. Біз сіздерді жақсы көреміз.

Бастауыш сынып оқушылары
Кеңес негізгі жалпы 

білім беру мектебі
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5стр. Жыл мұғалімі атанған Рустам ағай!
Ұстаз…   Қандай  қасиетті  сөз!  

Әр адамның  жүрегіне  ерекше 
жылулық нұрын  себетін аяулы 
тұлға бейнесімен өзектес ұғым. 
Адам баласының жүрегінде  
қадір  тұтып, құрметтейтін екі 
ұғым болса, соның бірі- Ұстаз. 
Ұстаз  әр адамның жанына білім 
дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, 
өмір атты шексіз ғаламға топшы-
сын қатайтып ұшырады.  Дәлірек  
айтсақ, адамды  өмір  сүре  
білуге  тәрбиелейді.  Сол  үшін 
бойындағы асыл қасиеттерін 
шәкірттеріне сіңіріп, тер төгіп 
жүрген ұстазымыз Сағымбаев 
Рустам Бақытбекұлының еңбегі 
ерекше. Оның тағылымы  терең  
өнер, табиғи дарындылығы мен 
ізгілікті ізденіс пен ерен еңбекке 
ұштастыра білетін бастауыш 
сынып мұғалімі. 

   Жалпы бастауыш сынып-
та ер азаматтың мұғалім бо-
лып қызмет атқаруы ол 100-

ден, 1000-нан бір деуге болады. 
Ол - өз кәсібін, өз пәнін, барлық 
шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін 
адам. Осы іске деген қызығушылық 
пен сүйіспеншілік қана оны небір 
қиын әрекеттерге жетелейді, іске 
батыл кірісуге септігін тигізеді. 
Нәтижесінде бір емес, бірнеше 
жас жүрекке мәңгі ұстаз болуда. 
Рустам Бақытбекұлының  осынша-
ма қадір-қасиет, құрметке бөленуі 
өзін қоршаған орта мен әрбір 
шәкіртіне асқан сезімталдықпен, 
жауапкершілікпен қарым-
қатынас жасауында. Өйткені 
оның қарапайым да сыпайылығы, 
мәдениеттілігі, жинақы іс-әрекеті, 
білімі шәкіртке де, ата-анаға да, 
жұртшылыққа да өнеге. 

Ол өз кәсібінің майталманы, 
осы мақсатқа рухани күш-жігерін, 
парасат-қуатын салуда. Бұл - 
әркімнің қолынан келе бермейтін, 
ерекше талантты қажет ететін, 
бай қиялды адамға тән қасиет. 

Оның бойындағы білім мен ақыл, 
ойының қуаты талай тентекті 
жуасытып, небір еркені саба-
сына түсіреді, тәртіпке баулып, 
есейтіп, ержеткізеді. Сондықтан 
әрбір шәкірт өзіне үлгі-өнеге 
болған сүйікті мұғалімін ұстазым 
деп атайды. Осындай білікті де, 
білімді де біздің мектебімізде 
жұмыс атқаратынына мақтан 
тұтамыз. Оқушылары қала, облыс 
көлеміндегі жарыс байқауларда 
жүлделі орындарға ие болса, 
ұстазымыз өзі де олимпиада 
мен кәсіби байқауларға қатысып 
жоғары жетістіктерге жетуде. 
Соның бірі осы жылы өткен «Жыл 
мұғалімі-2022» облыстық кәсіби 
байқауында бас жүлдеге ие бо-
лып отыр. Байқауға қатысқан 
майталман ұстаздардан озып, 
өз ісінің кәсіби деңгейінің жоғары 
деңгейде екенін дәлелдей 
білді. Ұстазымыздың жеңісімен 
құттықтай отырып жаңа кәсіби 

белестерді бағындыра беруіне 
тілектеспіз!

№20 лицей-мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі

Шакиева Алмагүл 
Бақытбекқызы

Құрметті 
Шынар Айтимовна!

Сіз мен үшін ең қымбат 
адамдарымның бірісіз. Өйткені 
сіз алғаш мектепке келген 
күннен бастап менің колыма 
қалам ұстатып, оқуға, жазуға 
үйреттіңіз. Менің білімге де-
ген құштарлығымды ояттыңыз. 
Сізге мың алғыс!

Кәсіби мерекеңіз қарсаңында 
сізге мықты денсаулық, біз 

сияқты шәкірттеріңіздің сүйікті 
ұстазы болып жүре беруіңізге шын 
көңілден тілектеспін.

Сіз өте мейірімді, қамқор 
адамсыз. Үнемі осындай әдемі 
кейпіңізден таймаңыз дегім келеді. 
Мерекеңіз құтты болсын!

Кенжебек Мейірбек, 4 «г» 
Б.Момышұлы ЖОМ 

Менің сүйікті ұстазым
Ұстаз бұл  барлық мамандық 

иесін тәрбиелейтін, оқытып 
үйрететін абзал жандардың бірі. 
Ұстаз алдынан тәрбие алмаған 
жан жоқ деп ойлаймын. Ғалым 
да, ақын да, дәрігер де, ғарышкер 
де, бәрі-бәрі ұстаздан білім 
алған, сондықтан да ұстаздарға 
бүкіл адам баласы құрметпен 
бас иеміз олардың еңбегі өте 
зор. Мен ұстаздадың бейнесін  
көз алдымнан  елестетсем-ақ 
жарқын мінезді, ақ жүректі, жылы 
жүзді ұстаз бейнесін көремін, 
мені қиялға батырып, еріксіз 
нұрлы естеліктер ойыма түседі. 
Ұстаз бейнесі – шәкірт үшін 
адамгершіліктің ең жоғары үлгісі. 
Ең алғаш мектеп табалдырығын 
аттап кірген сәтімде күлімдеп 
қарсы алған, қолымды алып  
партаға отырғызып, «Әліппе» 

кітабын ұстатқан, алғашқы 
әріп үйреткен. Менің сүйікті де 
ең алғашқы ұстазым –Айгүл 
Мүслимқызы. Ол еңбекқор, 
білімді, мейірімді жан. Бәрімізді 
өз баласындай көріп, ақыл айтып, 
көп нәрселерді  үйретіп жүретін 
осы жанның орны мен үшін қашан 
да ерекше болатын. Өмірімде 
анамның орын басатын адамның 
бірі болатын. «Ұстаз - ұлы есім» - 
сол қантты сөзбен келісемін. Иә, 
расында да, ұстаз бұл өзінің бар 
күнін, бүкіл өмірін бала тәрбиесіне  
көңіл бөледі. Мен ұстаздар 
мерекесімен барлық асыл жан-
дарды құтықтаймын. Ұстаздарға 
зор денсаулық, қажымас қайрат, 
аянбай еткен еңбектеріне жеміс, 
шығармашылық табыс тілеймін!

Абельдинова Айым,
11 сынып, № 2 ЖОББМ 

Алғашқы ұстазым!
Мейірімді көзіңнен, даналық 

сөзіңнен,
Жаныңнын жылулығын  

сеземін.
Үйрендім өзіңнен оқуды 

төзіммен,
Үмітің ақталар  сенемін!
Ардақты ұстазым,өзіңе 

ұқсадым,
Өзіңнен қыс-жазы білімді 

ұштадым.

Осынау әлемде, бәрі де,  бәрі де
Өтеді ұстаздың алдынан.

Есейіп кетсек те, биікке жетсек 
те,

Алғашқы ұстазым мәңгілігік 
есімде.

Ақылбек Сезім, 
5 «ә» сыныбы,

 №2 ЖОББМ

Құрметті ұстаздар!

«Ұстаздық етпес жалықпай 
үйретуден балаға»- деп, ай-
тып кеткен ұлы Абай баба-

мыз.Сіздер жас ұрпаққа өлшеусіз 
ақыл, білім бересіздер! Сіздер 
жас ұрпақтың болашағына бағыт-
бағдар бере отырып, білімді азамат 
етіп тәрбиелейсіздер.Сіздер бар-
ша қоғамды қалыптастырасыздар.
Сіздерге зор денсаулық, 
қажымас қайрат тілеймін.
Еңбектеріңізге сәттілік тілей оты-
ра үлкен алғысымды білдіремін! 
Мерекелеріңіз құтты болсын!

Медеубай Әлихан, 
5 «А» сыныбы,

№2 ЖОББМ

Ұстазым!
Ұстазымыз анамсыз ғой екінші,
Мың балаға арналады бір ісі.
Адал еңбек тұлғасы ғой сана-

лы,
Ұстаз болу болған екен арма-

ны.
Бар еңбегін бізге ғана 

жұмсаған,
Бар балаға анасыңдай ұнаған.

Қазақ тілі мен әдебиетті 
үйретіп,

Сауаттылықты бойымызға 
қалаған.

Барлығымызға бола білген 
үлгілі,

Қолдап жүріп, үйретеді білімді.
Әсем апай, ардақтысыз сіз 

бізге,
Мерекеңіз құтты болсын бүгінгі!

 Нұрланқызы Ақжан,
 5 «Б» сыныбы

№2 ЖОББМ

Мерейлі мереке
Ардақты ұстаздар қауымы! 

Сіздерді келіп жеткен төл 
мерекелеріңізбен құттықтаймын. 
Мен сіздерге зор денсаулық, ұзақ 
өмір,бақыт пен байлық, көтерінкі 
көңіл-күй тілеймін. 

Эльмира Мұхтарқызын және 
бастауыш сынып мұғалімдеріне 
алғысымды білдеремін.Бізді төрт 

жыл бойы мәпелеп анамыздай 
өсірідіңіздер.Сіздер алғаш қолға 
қалам алып, әріп үйреткен асыл 
жандарсыздар.Төл мерекелеріңіз 
құтты болсын!  

Темірғали Иасин, 
5 «б» сыныбы

№2 ЖОББМ

Ұстаздарыма 
мың алғыс!

Құрметті ұстаздар 
ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі 
жұмыстарыңыздың жемісін 
көруді тілеймін. Сіздерге шексіз 
алғысымды білдіремін. Сіздерді 

мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтаймын.

Білімнің ғана тиегі,
Мектебін жаны сүйеді.
Қарапайым мамандық,
Ұстаздық атты киелі
 Ғабиден Қожахметтің өлең жол-

дарын сіздерге арнаймын.
Әрбір ұстаздың айтқаны, 

үйреткені біз үшін - құнды дүние. 
Ұстаздарымызды әрдайым сый-
лап, оларды құрметтеп өтемін. 
Күндеріңіз жақсылық пен қуанышқа 
толы болсын.

Бегімтай Махфуза,
 5 «А» сыныбы

№2 ЖОББМ
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6стр. Ұлағатты ұстаздарға мың тағзым!
Сіздерге әріп оқуды, жазу 

жазуды, сан санауды үйреткен 
ұстазыңыз кім? Әрине, бұл сенің 
екінші анаң, ұлағатты ұстаз. Міне 
қазіргі уақытта осы ару жандар-
ды мақтан тұтып, оларды жүзіне 
бір ұялататын, олардың ерекше 
күні – ұстаздар мерекесі. Бұл 
күні мектептің түкпір-түкпірінен 
шаттық пен бақытты көңіл күй 
естіледі. Ұстаз ежелден келе 
жатқан тәлімгер, дана, әділетті 
тұлғалардың бірі болып келеді. 
Ата-бабаларымыздан қалған 
мұраларында, көптеген батыр, 
ақын және білім қайраткерлері 
өз бастауларын ұлы ұстаздардың 
ақыл-кеңесінен бастаған. 
Ұстаздың бұл өмірдегі орны біз 
үшін бөлек. Ұстаз – ұлағатты есім. 
Шәкірттерін білім нәрімен сусын-
датып, тәлім-тәрбие беру, жақсы 
қасиеттерді бойына дарытып, 
адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор.

Дүниедегі мамандық 
атаулының төресі – ұстаздық. 
«Мұғалім  мамандығы – барлық  
мамандықтың  анасы»  демекші, 
ұстаз  алдынан  тәрбие  ал-

майтын  жан  жоқ. Ұстаз  берген  
тәрбие  әрбір  жанның  өміріне  
жол  сілтер  шамшырақ  секілді 
Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев «Болашақта еңбек 
етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі 
мектеп оқушылары, мұғалім 
оларды қалай тәрбиелесе, 
Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан ұстазға жүктелетін 
міндет ауыр» – деген еді. Қазіргі 
кезде ұстаз мамандығына кім 
көрінгеннің барлығы түсе ал-
майды, себебі ол мамандық иесі 
болу үшін ең алдымен жоғары 
білім алып, жауапкершілікті бо-
луы тиіс. Егер адамның бойында 
жауапкершілік болмаса, ол тіпті 
басқа адамдарға және олардың 
өмірлеріне жауапкершілікті бола 
алмас. Мысалға, тіпті Ескендір 
Зұлқарнайынның өзі Аристотельге 
деген алғысын сөзбен жеткіздіре 
алмайтының айтқан. Абай ата-
мыз айтқандай «Адамның 
адамшылығы - жақсы ұстаздан», 
әр адамның бойында ұстаздан 
қалған құндылықтар сақталады. 
Біз мектепке келе салысымен 
бос, әлі ештеңеге толмаған ыдыс 

сияқты келеміз, ал ұстаздар сол 
ыдысты барлық 11 жыл бойы 
бар білгеніне толтырып, сені ары 
қарай осы өмірлік ақпаратпен, 
еркін толқындар секілді, үлкен 
өмірге жібереді. 

Ұстаз жайлы көп аңыз, тарих, 
әңгімелер, әндер мен өлеңдер 
жазылып айтылған.    

Мұз жамылып жатпасын деп 
қыста мен —

жылы жел боп маңдайымнан 
сүйіп ең.

Бір ғажайып құзар-шыңды 
нұсқап ең,

Өзіміздің Алатаудай биік ол...
Сен бір үлкен өзен едің мол 

сулы,
толқыныңның жолы жатыр Ай 

қағып,
Мен — жас бұлақ, үйретіп ең 

толқуды,
келем әлі белгісіздеу сайда 

ағып.
Шомылып мөлдір өзенге,
сергіп те қап ем оянып,
жауапты бір кезеңге,
Келіп те қаппын таянып...                                 

«Жұмекен Нәжімеденов»
Міне осындай терең мағыналы 

өлеңдер, біздің ұлы тұлғалардың 
қаламдарынан шыққан. Ұстазға 
қанша алғыс айтпасанда, оның 
барлығы аз болар. Сенің қателігінді 
байыппен, түсінушілікпен байқата 
білу, бұл шеберлік емес пе?

Міне осы 42 жыл бойы 
елімізде қазан айының алғашқы 
жексенбісінде ұлағатты 
ұстаздардың төл мерекесі өтіп 
келе жатыр. Осы күндері оқушылар 
өз ұстаздарын қуантып, көрініс, не 
болмаса концерт қойылымдарын 
қояды. Мектептің іші осы 
тұлғалардың арқасында жылу 
мен қамқорлыққа толы. Қазақтың 
қоғам қайраткері, ағартушы-
ғалым Ахмет Байтұрсынов 
«мұғалім – мектептің жаны» деп 
бекер айтпаған. Осыдан-ақ, ұстаз 
деген – ұлы есім екенін талассыз 
аңғаруға болады. Сондықтан да, 
ұстазды сыйлау – өмірдегі бір 
борышың. 

Ақсу қаласының №1 қазақ 
орта мектебінің 11 «А» сынып 

оқушысы:Төкен Ақбота
Пән мұғалімі: Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі: 
Құрманбек Юра

«Күннің құдіретті сәулесі іспетті, зор тұлғалар»
«Мен үшін жақсы мұғалім 

бәрінен де артық, өйткені 
мұғалім - мектептің жүрегі» - де-
ген нақыл сөзді жазған, Ыбырай 
Алтынсаринның қатты құрметтеген 
тұлғалары – ұстаздардың, бүгінгі 
күні мемлекеттік деңгейдегі 
мерекелері аталып өтуде. 
Бұл әрине, қуантпайтын жайт 
емес. Себебі қазақ мектебі мен 
шәкірттерінің бүгінгі жайы мен 
ертеңі, білімділік және тәрбиелік 
деңгейлері жоғары мұғалімдерге 
байланысты. Өйткені әрбір 
шәкіртке оқытушы да, ата-ана 
да, психолог та, дос та болатын 
ұстаздар қашан да мектептің 
өмірінде үлкен рөл атқарады. 
Оларсыз білім ордасының өмір 
сүруі екіталай, өмір сүрген күннің 
өзіңде де мұғалімдердің орны 
ешқашан толмасы айдан анық. 

    Жылда жаңа оқу жылы-
мен қатарлас келетін «Ұстаздар 
күні» қазір де күздің үлесіне тиіпті. 
Осыған орай, мемлекетіміз бой-
ынша әр мектептерде түрлі іс-
шаралар өткізілетін болады. Ал 
қадірменді ұстаздарымыз жылыңа 
бір рет оқушыларымен орын ауы-
стырып, шәкірт кейіпінде келе ала-
ды. Оқушы мұғалім жұмысының 
барлық қиын жақтарын білсе, 
ұстаздар бала кездерің есіңе 

алып, өмірлерінің ең қызықты әрі 
шатты күндерің қайтадан сезінуге 
мектептен бір билет алады. Осы 
бір шараның арқасында оқытудың 
әркімге беріле қоймас шыңдарың 
зерттеуге болатын мүмкіндік ту-
ындайды, демек шәкірт оқытушы 
ісінің шындығын көре алады. 
Бұл - үлкен мәртебе әрі көңілдің 
қонышын көтеретін тың ақпарат.

    Ұстаз қандай болуы керек 
екені жайлы көп ғалымдар, ақын-
ағартушылар жазғанымен қоса, 
әр адам да өз жанынан ойындағы 
жеке қасиеттерің қосады. Ұстазда 
ең басты міндеті – шәкірттерге 
сапалы, қызықты, танымды әрі 
қажет мәліметті түсінікті тілмен 
беруден басқа, орындау керек та-
лаптар өте көп және бұл жағынан 
табылар сыңшы саны да көп. 
Сондықтан да халық әрқашан 
ұстаздың ақылың ғана емес, мол 
тәрбиесі мен төзімділігің де атап 
өтуді ұмытпайды. Нағыз ұстаздың 
бойында болу керек асыл 
қасиеттері жайлы әлемнің екінші 
ұстазы Әл-Фараби де осындай 
жазба қалдырған: «Ұстаз… жа-
ратылысынан өзіне айтылғанның 
бәрін жете түсінген, көрген, естіген 
және аңғарған нәрселердің бәрін 
жадында жақсы сақтайтын, 
ешнәрсені ұмытпайтын… 

алғыр да аңғарымпаз ақыл 
иесі…, мейлінше шешен, өнер-
білімге құштар, аса қанағатшыл 
жаны асқақ және ар-намысын 
ардақтайтын, жақындарына 
да, жат адамдарына да әділ…, 
жұрттың бәріне… жақсылық 
пен ізгілік көрсетіп…қорқыныш 
пен жасқану дегенді білмейтін 
батыл, ержүрек болуы керек». 
Осы  қабілеттерді өзіңе сіңірген 
мұғалімдер ғана нағыз мұғалім 
сөзінің мағынасына сәйкес 
келетін, парасатты ұстаз бола 
алады. 

    О заманда, бұ заман 
мұғалімді құрметтемейтін, сыйла-
майтын және мұғалім ісің сыйла-
майтын адамдар болып отырған. 
Мұндай адамдарды оқыған-
тоқыған адамдардың қатарыңа 
қосу дұрыс, - деп, айту қиын. 
Себебі ұстаз – ұлағатты есім. 
Шәкірттерін білім нәрімен сусын-
датып, тәлім-тәрбие беру, жақсы 
қасиеттерді бойына дарытып, 
адамгершілік рухта бағыт-бағдар 
беруде ұстаздың еңбегі зор. 
Сондықтан да ол әрдайым қасиетті 
тұлға ретінде ерекшеленеді. 
Мұғалімді сыйлау керегі ерте за-
маннан бар қағида және қазақ 
халқының тәлім берушіні ерекше 
құрметтегені «Ұстазыңды атаңнан 

да әзіз тұт» деген өсиеті арқылы 
көркем көрініс табады. Мұғалімнің 
алдыңда бәрі де бас иеді. Әлемге 
аты мәшһүр қолбасшылардың  
бірі, Филипп патшаның атақты 
ұлы Александр Македонский өз 
ұстазы Аристотель жайлы осылай 
айтып кеткен екен: «Мен өзімнің 
ұстазыма әкемнен кем қарыздар 
емеспін:әкемнен өмір алсам, ал 
Аристотельден өмірімді жақсы 
өткізу туралы білім алдым.» Бұл 
нақыл сөздер мен өсиеттердің 
әрқайсысы мұғалімнің ұлылығын 
көрсетіп, Жер ғаламшарындағы 
әр жанның дәл осы мұғалім 
алдыңдағы парызын еске сала-
ды. Сондықтан тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйінің қазақтың ұлы 
ойшылы, ақыны, кемеңгері мен 
жазушысы Абай Құнанбайұлының 
сөзімен аяқтағым келіп отыр:

«Ақырын жүріп,анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық қылған жалықпас ,
Үйретуден балаға».

Ақсу қаласының №1 қазақ 
орта мектебінің

11 «а» сынып оқушысы
Таласова Айша

Пән мұғалімі: Қазақ тілі мен 
әдебиеті

 пәнінің мұғалімі 
Құрманбек Юра

Юра ұстазыма 
арналған бата!

Сізді айтулы мерекеңіз 
ұстаздар күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Шуақты боп күніңіз, 
Тыныш болсын түніңіз.
Арайлы атып таңыныз,
Аман-есен жүріңіз.
Кішілерге ана боп,
Ақыл айтар дана боп.
Ағайын мен туысқа,
Қамқоршы пана боп.
Өміріңіз өнеге, 
Жас ұрпаққа керек боп.
Тектіліктің айғағы,
Болмысыңыз бөлек боп.
Жүзіңізден нұр таймай,
Күш-қуатыңыз ортаймай.
Биік болсын рухыңыз,
Жан дүниеңіз қартаймай.
Аман боп отбасыңыз,
Көп боп шәкірттеріңіз.

Ел анасы атанып,
Ұзақ болсын жасыңыз.
Денсаулығыңыз зор болсын,
Ырысыңыз мол болсын.
Сый-құрметке бөленіп,
Орыныңыз төр болсын.

Ақсу қаласының 
№1 қазақ орта

мектебінің  5 «а» сынып 
оқушысы 

Сетерғазыұлы Ақтілек
Мұғалімі: Құрманбек Юра

«Мой первый
учитель»

Оделась листва позолотой 
убранства

Грачи улетели на юг
И вот я стою на пороге у цар-

ства
Где знания детям дают.

И рядом со мной, с улыбкой 
блестящей

Мой первый учитель стоит
Такой молодой, такой настоя-

щий 
К нему как к родному манит

Вдруг звонко запел колоколь-
чик румяный

Зовет он детей в первый класс
И всею гурьбою, с желанием 

рьяным 
Орава ребят собралась

Зашли в кабинет,просторный и 

чистый
Тут начался первый урок
И первый учитель, весёлый, 

лучистый 
Нам знания вкладывал впрок

Он стал нам опорой, поддерж-
кой в минуты

Когда приходила беда
И вмиг отступали все наши со-

мнения
Его не забыть Никогда 

Одиннадцать лет пролетели 
так быстро, 

Так скоро вальс времени мчал,
Но помню прекрасно, так ярко 

и чисто
Того, кто меня обучал

Буркунов Ярослав 11 «А» 
школа -лицей г. Аксу
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7стр. Қазақ әдeбиетiнің 
атасы – Ахмет 
Байтұрсынұлы

Әдeбиет зeрттеуші ғaлым, 
түркiтанушы, пyблицист, педагог, 
аyдармашы, қoғам жәнe мeмлекет 
қaйраткері. Қaзақ хaлқының 
20 ғaсырдың басындaғы ұлт-
азаттық қозғалысы жетекшілерінің 
бірі, қазақ тіл білімі мен 
әдебиеттану ғылымдарының 
негізін салушы, ұлттық жазудың 

реформаторы,ағартушы
Қазақтың біртуар азама-

ты Ахмет Байтұрсынұлы 1873 
жылы 5 – қыркүйекте қазіргі 
Қостанай облысы, Жангелдин 
ауданындағы Сартүбек елді 
мекенін де дүниеге келген. Сүйегі 
– арғын, оның ішінде – үмбетей. 
Ал әріден таратсақ, Ахаң тарих-
та есімі мәшһүр тұңғыш тархан 
Жәнібекпен тусады. Жәнібек ба-
тыр Шақшақтың шобересі бол-
са, Ахмет – Шақшақ бабаның 
тоғызыншы тармақтағы ұрпағы. 
Әкесі Байтұрсын Шошақұлы 
еті тірі, сергек, намысқой 
адам болған. Байтұрсынұлы 
шығармашылық жұмысын өлең 
жазудан бастаған. Oнда oл 
eңбекші хaлықтың ауыр халiн, 
аpман-тiлегін, мұң-мұқтaжын 
көрсeтіп, жұpтшылықты oқуға, 
бiлім-ғылымғa, рухaни биiктікке, 
aдамгершілікке, мәдениeтті 
көтeруге, eңбек eтуге шaқырады

Aқынның алғашқы өлeңдері 
«Қырық мысaл» aтты aударма 
жинaғында 1909 ж. Сaнкт-

Петербургтe жaрық көрдi. Бұл 
кiтабы aрқылы қaлың ұйқыдa 
жaтқан қaраңғы eлге жaр сaлып, 
олaрдың ой-санaсын oятуға 
бар жiгер-қайратын, білiмін 
жұмсaйды. Сoнымен бiрге А. 
Бaйтұрсынұлының eл араcына 
кeңнен таpаған біpнеше әндeрі 
дe бaр: «Аққұм», «Қарaкөз», «Екi 
жирeн», «Қaраторғай»т.б. «Қыpық 
мыcал» ұлы ағaртушының 
түбiрлі, түбегейлi тәрбиелiк 
мaқсаты мeн мұрaтынан туған 
өлеңдi шығаpмалар топтaмасы. 
Кітапқа енген қырық мысал 
түгелдей атақты орыс ақыны 
М.А.Крыловтан аударылған:

Орыстың тәржіме еттім мысал-
дарын,

Әзірге қолдан келген осы ба-
рым.

Қанағат азға деген, жоққа са-
быр,

Қомсынып, қоңырайма, 
құрбыларым,- дей тұрғанмен, осы 
қырық өлеңнің бәрі де түгелімен 
тіпті аударма секілді емес.

Ахмет Байтұрсыновтың 
шығармаларының негізі идеясы 
жастарды бүгінгі күнде құр сөз, 
«таусылмайтын» ақыл – кеңеспен 
тәрбиелегеннен гөрі, жеке 
бастың өнегесіне, ғибраттылыққа, 
қоғамда орын алып жатқан әр 
қилы құбылыстарға сын көзбен 
қарап, өзіндік баға бере білуге 
баулу. Менің түйген түйінім алға 
басып, жұрт қатарына кіру ке-
рек. Басқадaн кeм бoлмау үшiн 
біз білiмді, күштi болуымыз 
кeрек. А.Байтұрсынұлы аңсаған 
егемендіктің құны мен қадірін 
бағалауымыз, ары қарай дамы-
туымыз керек!  Әсіресе, оқуымды 
жақсы оқып, ата –анамның еңбегін 
ақтап, тәрбие мен қоғамдық іс-
шараларға белсене ат салысу-
ды қалаймын. Бұл да болcа aта 
аpманының oрындалғаны, өзi 
аңсaған сaуатты ұрпaқтың өсіп 
жaтқанының куәcі болaрмын дeп 
oйлаймын.

Баянауыл ауданы
Сұлужон ауылы

Бастауыш сынып мұғалімі: 
Багисова Бахыт Нуржановна

Ұстaз шебер
Осы сөзде жaтыр қaншa 

ұлылық,
Осы сөзде тaусылмaйтын 

жылылық.
Әл-Фaрaби, Ыбырaй мен, 

Aқaңды
Осы сөз ғой қойғaн бізге 

ұлығып.
Ұстaз шебер қисықтaрды 

жөндейтін,
Тентектерді aқылменен 

емдейтін,
Болсaдaғы мaлғa кедей 

өмірде.
Бaр бaйлығым шәкірттерім сен 

дейтін !

Құрметті ұстaздaр сіздерді 
шын жүректен мерекелеріңізбен 
құттықтaймын! Ұзaқ өмір, қaжымaс 
қaйрaт, зор денсaулық, тaлмaс 
қaнaт тілеймін. 

ЖОММ №37
9 «В» сынып оқушысы 

Сaғындық Жaнaр

Ұстаздар !
 Қандай ғажап халықсыздар ! 
Шәкіртке шыңдай биік алып-

сыздар.
Жан біткен жанарына нұр 

сыйлаған,
Күндей боп күлімдеген 

жарықсыздар. 

ЖОММ №37
6 «В» сынып оқушысы

Сайлаубай Карима 

«Ұстaз деген - қaсиетті мaмaндық»
Қaдірлі ұстaздaр ! Сіздерді 

кәсіби мерекелеріңіз – Ұстaздaр 
күнімен шын жүректен 
құттықтaймын. Әлемдегі ең aсыл 
мaмaндық иесі – Ұстaз. Біліктілігілі 
жоғaры, беделі мықты, қоғaмдa 
құрметке бөленген ұстaздaрсыз 
еліміздің жaрқын болaшaғын еле-
стету қиын. Себебі экономикaның, 
мәдениет пен тұтaстaй қоғaмның 
дaмуы сіздердің еңбектеріңіздің 
нәтижесіне тікелей бaйлaнысты. 
Ұстaз болу – жүректің тaңдaуы, 
жaнның қaлaуы. Бұл жұмыс aсқaн 
жaнкештілік, зор шыдaмдылық 
пен бaлaлaрғa деген мaхaбaтты 
тaлaп етеді. Мұғaлім мaмaндығы 
дaнaлық пен пaрaсaттылықты, 
шығaрмaшылық пен зор энергия-
ны, мейірімділікпен қaтaлдылықты 
біріктіреді.

Оқушылaрдың әрқaйсысынa 
деген мейірімділік, пaрaсaттылық 
және кәсібилік сіздерде жеткілікті, 
сонымен қaтaр олaрғa деген 
мaхaбaттaрыңыздың мәңгілік 
өшпесін. Сыныптa отырғaн әр 
оқушы өзін дaрынды, aқылды 
және ерекше бaлa екенін сезіне 
білсе, мұны мұғaлімнің тaлaнты 

деп білуіміз керек.
Мемлекетіміздің бaсты 

бaйлығы – білімді ұрпaқты 
тәрбиелеу жолындaғы ерең 

еңбектеріңізге тaбыс тілеймін.  
Мереке күні бaршaңызғa зор 
денсaулық, отбaсылaрыңызғa 

береке, шығaрмaшылық 

тaбыстaр тілеймін!
ЖОММ №37 

Тaрих пәні мұғaлімі 
Бәзен Б.Қ.
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8стр.
Павлодар қаласы дарынды балаларға арналған Павлодар қаласы дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы гимназия оқушылары өздерінің Абай атындағы гимназия оқушылары өздерінің 
ұлағатты ұстаздары туралы сыр шертеді ұлағатты ұстаздары туралы сыр шертеді 

Мұғалімге құрмет
Құрметті де қадірлі ұстаздар! 

Сіздерді мұғалімдер күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз! 
Біз сіздерді құрметтейміз және 
сыйлаймыз, «мектеп біздің 
екінші үйіміз», ал сіздер – біздің 
екінші отбасымызсыздар. Сіздер 
бізге тәлім-тәрбие, білім-өнеге 
беріп, біздің өмір жолымызға 
үлкен үлес қостыңыздар. Біз 
сіздерге үлкен алғыс айта-
мыз! Бәріміздің қамқоршымыз, 
шәкірттеріңіздің жылы жүректі 
ұстазы болғаныңызды мақтан 
етеміз! «Ұстаздық еткен жалықпас 
үйретуден балаға» деген ұлы 
Абай бабамыз. Сіздер жастардың 
болашағын айқындайсыздар, 
бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі 

жеңісті, жемісті күннің кепілі. 
Ұстаз болашақ азаматтарды ғана 
емес, бүкіл болашақ қоғамды 
қалыптастырады. Көп жылдар 
бойы ақырын жүріп, анық басқан 
ұстаз болуыңызбен бірге, бізді 
сабырлы мінезбен, салмақты 
ақылыңызбен тәрбиеледіңіз, 
әрқайсысымыздың өмірде өз ор-
нымызды табуымыз үшін бер-
ген ақыл кеңестеріңізге, бізді 
ел қатарына қосқаныңызға мың 
да бір рақмет айтып, шәкірттік 
ықыласымызды білдіргіміз 
келеді!!!

    Балтабай Аиша, 
Сақтаған Нұрай

 5 «б» сынып оқушылары

Ұстаздарға тағзым
Мектеп ұлағатты ұстаздар мен 

саналы ұрпақтарды табыстыра-
тын қасиетті мекен. 

...Өмірдің талай көктемі,
Өзіңмен бірге көктеді.
Толғанар сырмен көңілдер,
Еске алып бүгін өткенді.
Заманның өрлеп шыңдарын,
Сездіріп кім жоқ, кім барын.
Білімнің нәрін сусындап,
   Өзіңнен ұшқан мың дарын...-

деп жырлаған ән ұраны бар Ертіс-
Баян өңірінің білім ордаларының 
бірегейі, «Дарынды балаларға 
арналған Абай атындағы 
гимназияға» міне биыл 85 жыл то-
лып отыр. Бүгінде өңіріміздің ғана 
емес, еліміздің мақтанышына 
айналған  гимназия түлектері 
әлемнің әр түкпірінде кәсіби 
мамамандықтарын шыңдап, 
елімізге адал қызмет жасап 
жүр. Осы орайда, күздің шуақты 
күндерімен қатарласып келген 
қос мереке ұстаздар күнін алтын 
ұя мектебіміздің мерейтойымен 
барша ұстаздар қауымын шын 
жүректен құттықтаймыз! 

«Білімнің  инемен құдық 
қазғандай» қиынында, қиыр жо-
лында арман мен мақсатқа жете-
леген ардақты ұстаздарымызға 
айтар ақ жарқын тілектеріміз де 
көп,  

Ұзақ жылдар бойғы  білімді 
ұрпақтар сабақтастығын 
жалғастырған біздің гимназиямыз 
еліне елеулі, халқына қалаулы 
жандарды тәрбиелеп келеді. За-
манауи мектеп дәрежесіне жеткен 
оның жаңа келбеті бүгінгі білім 

нәрімен сусындап жатқан біздей  
шәкірттерге  болашаққа кемел 
біліммен, нық қадам басуға бірден 
бір себебін тигізуде. 

...Ақырын жүріп,анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық қылған жалықпас ,
Үйретуден балаға...-  деп, 

әлем әдебиеті мен мәдениетінде 
ойып  орын алатын күллі 
қазақтың мақтанышы, дана 
Абай Құнанбайұлы жырлағандай 
сіздердің адал еңбектеріңіз әр кез-
де бағалы. Ұлы Абай атамыздың 
есімімен аталатын гимна-
зия шәкіртері, салиқалы ұрпақ 
тәрбиелеуде алдына жан сал-
майтын асыл жандар, ұлағатты  
«ҰСТАЗ»  деген киелі есім 
иелеріне,  осындай мерейлі кеш-
те отбасылық береке, баға жетпес 
бақыт,  сарқылмас мейірімділік  
пен қажымас қайрат тілейміз. Біз 
болашақта дәстүрге айналған 
гимназия  жобаларын іске 
асыруға, бір үйдің баласындай 
ынтымаққа қол жеткізетінімізге 
сенімдіміз. Өйткені өткеніне 
тамсана, болашағына жар сала 
қарайтын бірлігі жарасқан  жаңа 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ білімді ұрпағы, 
өздеріңіздей адал жандардан 
тәлім –тәрбие алып, күннен –
күнге қанатын кеңге жайып келеді. 
Сіздерге мың тағзымнан басқа ай-
тарымыз жоқ, құрметті ұстаздар! 
Еңбектеріңіз жана берсін!

10 «б» сынып 
оқушысы 

Рысбек Дарина

Ұстазға мың алғыс!
Мұғaлім мамандығы тура-

лы, ұстаздар туралы ғажайып 
сөздерді ұлы адамдар айтқан. 
Олардың өздері де ұстaз болған, 
ұрпаққа өшпес мұра қалдырған. 
Ұлы адамдардың өмірінде ойы, 
сөзі, ісі бірлікте өткендіктен, 
олардың айтқан сөзі қуaтты, жан-
ды, ұлы күш пен шабытқа толы. 

Ұстаздар балаларды 
отаншылдыққа, әдептілікке, 
достыққа, тазалыққа, 
ұқыптылыққа, мейірімділікке, 
табиғатты сүюге, отбасын 
сыйлауға, ұйымшылдыққа, ұрпaқ 
бойына жалпы адамзаттық 
құндылықтарды, адамгершілік 
қасиеттер мен мұраттарды ғұмыр 
бойы басшылыққа алатын тұлға 
қaлыптастыруда. Сол тұлғаны 
жақсы тәрбиелі етіп шығару үшін 
еңбектері зор.   

Ұстаздaр қауымы ізгілікті 
іс жасауға әрдайым дайын 
тұратынын білеміз. Себебі біз 
ұстазға қарап өсеміз, дамимыз. 
Және кейінгі болашаққа тәрбие, 
үлгіні ұстаздарымыздан алып 
береміз. 

Керемет тәрбие мен білім 
беріп жүрген ұстаздарыма менің 
алғысым шексіз! Мұғалімдер 
күніне орай ұстаздарымды 
құттықтап, мына сөздерді 
жолдағым келеді:

Асыл жанды, аяулы ұстазым!
Білмегенді үйреткен бір жансың
Есептер мен өрнектерді 

шығартып,
Білімдінің биігіне шығардың!
- Құрметті ұстаздар сіздерді 

шын жүректен мерекелеріңізбен 
құттықтаймыз! Ұзақ өмір, қажымас 
қайрат, таусылмас бақыт, ұзақ 
өмір, зор денсаулық, талмас қанат 
тілейміз!!!

Күмісбек Медина және 
8 «А» сынып оқушылары

Құрметті ұстаздар! Кәсіби 
мерекелеріңіз құтты болсын! 
Сіздерге өскелең ұрпақты 
тәрбиелеу жолындағы абырой-
лы істеріңізге толағай табыс 
тілеймін. Білімді шәкірттеріңіздің 
құрметі мен махаббатына бөленіп 
жүре беріңіздер! Абыройларыңыз 
асқақ, мерейлеріңіз үстем бол-
сын!

Айналайын ұстазым менің,
Ұмытпаймын ешқашан.
Алғаш бердің әліппені,  
Білімімді ұштаған.
Алдыңыздан өтіп жатыр,
Талай ғалым, талай жан.  
Мерекелеріңізбен!

Абылайхан Қарлығаш

«Мұғалім  мамандығы – барлық  
мамандықтың  анасы»  демекші, 
ұстаз  алдынан  тәрбие  алмайтын  
жан  жоқ. Ұстаз  берген  тәрбие  
әрбір  жанның  өміріне  жол  сілтер  
шамшырақ  секілді.

Ұстаз – жас ұрпақтың рухани 
сәулеткері, халық өзінің үміті мол 
болашағын тапсырытын сенімді 
өкілі. Олар сол сенімді ақтай 
отырып, зерделі де зерек, пара-
сатты, ұлттық және адамзаттық 
құндылықтарды бойына дарытқан 
тұлғаларды тәрбиелейді. Осын-
дай мықты ұстаздардың алды-
нан білім алып жүрген мен – 
бақыттымын!

85 жылдық тарихы бар, қаншама 
ақын-жазушы, қайраткерлер, ұлы 
ұстаздар оқыған ордада білім алу 
мен үшін мақтаныш. 

Мектебіміздің ұстаздарын 
«Ұстаздар күнімен» құттықтаймын! 
Зор денсаулық, еңбектеріне жеміс 
және әр білім алып отырған 
шәкірттері үміттерін ақтасын деп 
тілеймін! 

Абжаппар Нұржан

Өзіңді анама ұқсатқам,
Қаламды қолыма ұстатқа.
Алғашқы әріпті жаздырып,
Білімге ең алғаш аттатқан.
Ризамын,ұстазым,мен саған!

Қуанышбай Әлімжан
 4 «б» сынып оқушысы

***

Ұстаздарым аққан білім 
бұлағы,

Өнегенің жаққан жарық 
шырағы.

Болашаққа жетелейтін 
шәкіртін,

Адамдықтың, адалдықтың 
тұрағы.

Ұстаз,-деген, ұлағаттың үлгісі,
Бір ұстазға тең келмейді мың 

кісі.
Ақылымен алыстарды болжай-

тын,
Көңілдері келешектің дүрбісі.

Ұстаздарым білім мұхит, теңізі,
Ұстаз-деген, асыл жандар 

негізі.
Он жақсылық тапсаң мына 

өмірден,
Ұстаздардан алынады сегізі.

Барлық білім ұстаздардан 
тараған,

Шәкірті алар өз ілімін қалаған.
Жүз жасасын қуат беріп 

ұстаздар,
Ұстаздарды даналарға 

балағам...

Кәмеш Ханифа 
7 «а» сынып оқушысы

Құрметті де қадірменді 
ұстаздар!

Аяулы да , қадірлі де дос 
жандар,

Алғашқы рет ұстатқансыз 
қаламды,

Оятқансыз білімменен санам-
ды.

Қадірлеймін, қастер тұтам 
сіздерді,

Ұғындырған жақсы менен 
жаманды.

Ұстаз бізді білім беріп өсірген
Қатемізді әрқашанда кешірген

«Өмір жолы-қиын жол» деп 
әрдайым

Тәрбиелеп, ақылды ғып 
өсірген.

Ең әдемі есім бұл «Ұстаз» 
деген,

Білімді ғой әр шәкірт 
ұстазбенен.

Өтей алман қарызын ешқашан 
да,

Білімді бол, көп оқы, талма 
деген.

Ұтаздарым биік тұлға байсал-
ды,

Құшақ жайып өз мерекең 
қарсы алды.

Қуанышты жарқын тілек 
білдіріп

Құттықтаймыз, ұстаздарым 
баршаңды.

Аружан Айболатқызы
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9стр. Жақсы ұстаз болу – әр мұғалімнің арманы
Құрметті оқырман, бүгін біздің айдарымыздың қонағы Құрметті оқырман, бүгін біздің айдарымыздың қонағы 

«Павлодар облысы білім саласына қосқан үлесі үшін» төсбелгі иегері, Дарынды «Павлодар облысы білім саласына қосқан үлесі үшін» төсбелгі иегері, Дарынды 
балаларға арналған Абай атындағы гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні балаларға арналған Абай атындағы гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні 

мұғалімі Казиева Бағда Адилхановнамұғалімі Казиева Бағда Адилхановна
Тілші: Дарынды балаларға 

арналған Абай атындағы гим-
назияда нешінші жылдардан 
бері жұмыс атқарып келесіз? 
Жұмыс тәжірибеңіз туралы 
айтып берсеңіз.

 Абай мектебі – менің 1996 
жылдан бастар, яғни, жоғары оқу 
орнын тәмамдап, арнайы жолда-

ма алып келгеннен бастап еңбек 
етіп келе жатқан қара шаңырағым, 
биыл 26 жыл болды. Жас маман 
болып келіп, бүгінгі таңға дейін 
жалғастырып жатырмын.   

Бағда Адилхановна: Ұстаз болу Бағда Адилхановна: Ұстаз болу 
сіздің арманыңыз болды ма?сіздің арманыңыз болды ма?
Мен кішкене кезімнен дәрігер 

болам деп армандаған, бірақ 
9-сыныптан бастап қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінен олимпиадаға 
қатысып,  дәл осы саланың 
мұғалімі болуым керек деп мақсат 
өзгеріп, арман қуып Павлодар 
педагогикалық институтына 
түсіп, С.Торайғыров атындағы 
Мемлекеттік университетті бітіріп 
шықтым.  

Осы мектепке алғаш келгенде 
қандай көңілде болдыңыз? 

Жас болған соң ерекше 
екпінмен келдік қой, әрине,  ерек-
ше сезім, қанша көз саған қарап 
отырады, ал мұғалім сол көздердің 
әрі қарай жана түсуіне ықпал етуі 
керек. Сондықтан көңіл-күй үнемі 
жоғары болуы керек, үміт күтіп 
отырған балалардың көңіл күйін 
түсірмеу керек деген ұстаным 

бар.
 
Сіз бірнеше жылдан бері мек-

теп басшысының орынбаса-
ры болдыңыз. Осы күндердегі 
жұмыс барысы бойынша ең 
қиын және бір қуанышты 
күніңізді айтып берсеңіз.

 Жауапкершілікті істің қиыны 
мен қызығы бірге жүреді.  
Қызықтысы бастаған ісің 
нәтижесін бергенде, қиыны – сол 
істің көңілдегідей болып шықпауы. 
Бірде балалардың арасында сай-
ыс болды, сол сайыста екі бала 
бірдей нәтижеге ие болды, ал 
сыйлық пен диплом  - біреу, со-
дан сайыстан тыс ерекшеліктерді 
ескеруге тура келді, ақырында 
біреуі жеңіске жетті(адами фак-
тор жеңіп кетті). Қиыны сол – ада-
ми фактор басым болып кетеді, 
қызығы көп қой, ұстазға біреу 
ерекше амандасса да, басы бір 
елі көкке жетпей қалады... Осы жылдар арасын-

да мектептің оң өзгерісіне 
тоқталып отырсаңыз, 
мектептегі жаңа ашылған ка-
бинеттер өте көп, сол тура-
лы білгіміз келеді.

- Мектептің оң өзгерістерге 
бұрылуы мұғалімдер де, балалар 
да, ата-аналар да күтетін ерекше 
құбылыс. Кез келген өзгерістің 
қандай да болса, игі әсері бола-
ды. Бүгінгі өзгеріс заманға қарай 
болып жатқан көз қуантатын 
ерекше жаңашылдықтар. 
Мектептегі кітапхана заманға 
сай болғандықтан, оқушылар 
көп келетін орынға айналды, не 
қажеттің бәрі бар. Жаңа үлгідегі 
химия, ІТ, «Абайтану» кабинеті, 
мәжіліс залы, Абай залы, барлық 
оқу кабиенеттері, лабоаторияның 
ашық үлгіде жасақталуы,әрбір 
кабинеттің заманға сай 
жабдықталуы, оқушыларға 
арналған демалыс аймақтары – 
мұның барлығы оқушылар үшін 
жасалған жағдайлар.

Жуырда ұстаздар 
мерекесінде «Павлодар об-
лысы білім саласына қосқан 
үлесі үшін» төсбелгісіне ие 

болдыңыз. Сол жеңіс туралы 
айтып отырсаңыз? 

Бұл – мен үшін үлкен жетістік, 
тіпті баға жетпес құнды жеңіс 
десем де болады. Егер менің 
оқушыларым,  әріптестерім, соны 
бағалай алатын қауым болмаса, 
мен оған жетпеуші де едім. Себебі, 
оған жету үшін бір адамның еңбек 
етуі аз деп ойлаймын. Бұл мара-
пат маған бақыт әкелген ерекше 
дүние. Бар тәжірибемді бір арнаға 
бұрып, өз ісіме есеп беруімнің 
нәтижесі деп білемін.

Ұстаздар күні төл мерекесі 
сіз үшін қандай күн? 

 Меніңше, әр мұғалім үшін 
күтетін бірнеше мереке бар, 
соның бірі – осы мейрам. Ал мей-
рам жоғары деңгейде өтуі керек 
деп ойлаймын. Сондықтан асыға 
күтетін, ерекше құрметпен  қарсы 
алатын күнім.

Жақсы ұстаз атану үшін, не 
істеу керек?

 Жақсы ұстаз болу – әр 
мұғалімнің арманы. Ал жақсы 
ұстаз атану – халықтың бағасы. 
Сондықтан жақсы ұстаз болуға 
бағыт құра білсек, өз ісімізді абы-
роймен атқара білсек, ең бастысы, 
баланың көңілінен шыға білсек, 
одан асқан бақыт бар ма екен? 
Болашақты оқытып-тәрбиелеуге 
барын салу керек деп ойлаймын.
(бұл тек менің ойым)

Жас ұстаз мамандарға ай-
тар кеңесіңіз?

 Жоғарыда айтқандай, мектепке 
еңбекақы алам демей, болашаққа 
қызмет жасаймын деп келу керек. 
Себебі, мұғалім оқушысы арқылы 
болашаққа инвестиция салады. 
Осыны мектеп қадам басар әрбір 
маман ескерсе екен.

Біздің газетіміз арқылы  
мектеп  ұжымың   мерекеге ар-
найы жылы лебіз,  құттықтау 
тілектеріңіз! 

 Қадірлі ұстаздар қауымын 
мерекемен шын жүректен 
құттықтаймын. Мұғалім деген 
мәртебелі мамандықтан ұстаздық 
ұлағатқа жетсін. Қиын да, қызығы 
мол мамандығымызда дендеріне 
саулық,  жандарына күш-қуат, 
еңбектерінде толағай табыс 
тілеймін.

Сұхбаттасқан: 
Оқушылар сарайы 

«Қаламгер» студиясының 
тілшілері 
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10стр. Сердце, отданное детям
Кабылдина Гульжан Жаныбе-

ковна - учитель русского языка и 
литературы Лебяжинской СОШ. 
Труд учителя отмечен Почетной 
грамотой МОН РК, Почетными 
грамотами акима района, обла-
сти. Благодарственными пись-
мами управления образования 
области, Регионального центра 
«Ертіс дарыны» за выявление и 
развитие одаренных детей. Гуль-
жан Жаныбековна - обладатель 
областной номинации «Дара 
ұстаз», внесена в книгу о луч-
ших работниках образования РК 
«Сердце, отданное детям». На 
протяжении многих лет являлась 
членом районной творческой 
группы учителей русского языка и 
литературы и областной Ассоциа-
ции учителей по предмету.    

У каждого человека в опреде-
ленное время наступает понима-
ние того, что нужно сделать вы-
бор – выбрать жизненный путь, 
профессию. Определение проис-
ходит у каждого по-разному, если 
некоторые проходят тернистый 
путь в выборе профессии, то дру-
гие уже в детстве знают, кем они 
станут. Гульжан Жаныбековна с 
детства мечтала стать учителем. 
Когда ей было 7-9 лет, она очень 

любила играть в школу. Брала 
тетради, учебники и представ-
ляла себя учительницей, читала 
вслух какой-нибудь текст и пред-
ставляла, что ее ученики пишут 
диктант, переписывала с книги 
отрывки из рассказов и люби-
ла ставить оценки. В старших 
классах на выбор её будущей 
профессии повлияли учителя 
русского языка и литературы - 
Дерновая Нина Ивановна, Чер-
нецкая Вера Александровна. 
Именно они привили ей любовь 
к языку, научили выражать свои 
чувства и мысли. Каждая по-
своему передавала любовь к 
своему предмету. Да, это были 
прекрасные учителя не только 
предмета, но и жизни.  И первые 
шаги педагогической деятельно-
сти в Ленинской школе опреде-
лили, что настоящий смысл про-
фессии учитель, это не только 
обучать детей и давать им зна-
ния, но и быть для них опорой 
в жизни, родным человеком, с 
которым можно поделиться сво-
ими взлетами и падениями.

Ленинская школа - самое 
светлое воспоминание в ее пе-
дагогической деятельности.  
Первый коллектив, первые уче-

ники вселили в нее уверенность 
в правильном выборе профессии 
учителя. Затем годы работы в род-
ной школе завучем по начальным 
классам, по воспитательной, по ме-
тодической работе, классным ру-
ководителем и учителем русского 
языка и литературы.

Гульжан Жаныбековна отда-
ет своим ученикам знания, опыт, 
душу, тепло своего сердца и при 
этом испытывает огромное чувство 
удовлетворения, что может быть 
полезной для них. Именно в этом и 
есть её предназначение как чело-
века, как гражданина, как учителя...

Научиться любви - самая труд-
ная наука в жизни человека. Об-
щаясь со своими учениками, она 
старается, чтобы они научились 
жить по «законам порядочных лю-
дей», жить так, чтобы людям с 
каждым из нас было хорошо. Она 
любит своих учеников и уверена, 
что неуспешных детей не бывает. 
Искренней любовью к ученику она 
завоевывает их доверие, а значит, 
право и возможность учить их, вос-
питывать, формировать личность. 
Главное - не подорвать их доверие 
ни словом, ни делом.

Оценивая педагогический путь 
Гульжан Жаныбековны, мы по-

нимаем, то тепло, которое она 
дарила своим ученикам, буме-
рангом возвращается к ней. Это 
телефонные звонки, радостные 
встречи, беседы, счастливые при-
глашения, традиционные походы. 
35 лет отдано школе… 

И прав поэт Н.Рубцов: «Живой 
душе пускай рассудок служит! Все 
начинается с любви!»  Нужно пом-
нить об этом всегда, и тогда вос-
питание детей, их душ, их сердец, 
открытых для любви и добра, бу-
дет радостным, полным открытий 
и реально возможным!

Сегодня школа нуждается в 
молодых, умных, энергичных, 
способных шагать в ногу со вре-
менем и отвечать на  вызовы  вре-
мени. Нуждается в тех, кто инте-
ресен и понятен нашим ученикам. 
Кто свободно общается со школь-
никами на языке компьютерных 
технологий и современных терми-
нов, использует цифровое обору-
дование, интернет-ресурсы. Эта 
наша молодежь!  Доброго пути 
всем, кто идет вперед по дороге 
знаний! Поверьте, путь учителя 
нелёгкий, но эта самая прекрас-
ная профессия на свете.

Раушан Оразалина,
Лебяжинская СШ

 Быть семьей означает являться частью 
чего-то очень замечательного

Лиза Ведн, автор этих пре-
красных слов о семье кратко вы-
сказала то, о чем я хочу вам рас-
сказать.

Меня зовут Жасмин. Мне 10 
лет. Я с удовольствием расскажу 
о моей большой и дружной семье, 
в которой выросло не одно поко-
ление хороших людей.

За большим дастарханом со-
бираются дедушки и бабушки, 
родители, тети и дяди, и, конечно 
же, мы – дети. 

Наши родственники всегда 
подробно расспрашивают детей 
о школе, о наших успехах, раду-
ются нашим небольшим победам. 
А все потому, что в доме собира-
ется много учителей. В нашей се-
мье Смаиловых настоящая дина-
стия педагогов.

Родоначальником нашей ди-
настии является наша бабушка 
– Смаилова Айман Шакеновна, 
учитель немецкого языка. Всю 
свою жизнь она работала в шко-
ле № 38, обучала детей и учите-
лей. Сейчас она на пенсии. Она 
награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник образова-
ния». Наша ажека очень умная. 
Мы всегда прислушиваемся к ее 
советам.

Моя тетя – Крыкбесова Бакты-
лы Кайролловна (девичья фами-
лия Смаилова) работает в город-
ском отделе образования. Много 
лет она работала в детском саду. 
Она очень любит маленьких де-
ток. Как она поет и заразитель-
но смеется! Ни один семейный 
праздник не проходит без ее пе-
сен и веселого смеха. 

Мой дядя Смаилов Ерсин Кай-
роллович – учитель физкультуры. 
Он работает в сельской школе, а 
также в спортивной школе и тре-
нирует будущих футболистов. 
Его воспитанники – постоянные 
участники и победители различ-
ных соревнований. Когда мы на-
ходимся в гостях у дяди Ерсина, 
мы всегда отправляемся в лес 
или на Иртыш. Он учит нас пла-
вать, кататься на лыжах, правиль-
но играть в волейбол. Именно он 
привил любовь к футбольному 
мячу своему сыну – Смаилову Ар-

ману. Сейчас Арман - професси-
ональный футболист, играет за 
футбольный клуб города Аксу и 
тоже тренирует юных спортсме-
нов. Арман, как и его отец – учи-
тель физкультуры. Все считают, 
что у Армана большое будущее. 
Он делает очень многое, чтобы 
достичь больших высот в спор-
те.

Список талантливых учите-
лей на этом не заканчивается. 

Смаилова Салтанат Ерсинов-
на - моя тетя. Она же учитель 
математики и информатики. Ра-
ботает в детском саду и обучает 
маленьких айтишников. Она соз-
дает интересные видеоролики о 
семье. 

Но даже в будние дни в семье 
меня всюду окружают педагоги. 
Члены нашей семьи очень раз-
ные и интересные люди. 

Я – младшая дочь в семье. У 
меня есть две старших сестры. 

Старшая сестра – Смаилова 
Диана (по мужу - Курмангали-
ева) – тележурналист. Она ра-
ботает на телеканале «Ертiс» 
и на павлодарском областном 
«Халык Радио». Сейчас она на-
ходится в декретном отпуске. 
Наша Диана – творческий че-
ловек. Она очень общительная, 
позитивная и веселая. Работая 
журналистом, она вела кружок 
«Юный журналист» в нашей 
школе. С ребятишками они 
брали интервью у интересных 
людей, учились писать статьи и 
заметки.

Моя средняя Смаилова Анель 
в этом году закончила школу. 
Она – студентка Евразийского 
университета им.Л.Гумилева. 
Анель – тоже будущий журна-
лист. Но у нее есть большое 
увлечение – занятия фитнесом 
и йогой. Обучившись, она стала 
фитнес – тренером и занимает-
ся с детьми. Ей очень нравится 
заниматься спортом. Она строй-
ная и подтянутая. 

Но главным учителем для 
меня и моих сестер является 
наша мама – Тулькубекова Ма-
дина Хамидовна. Она более 
двадцати лет работает в школе 

№39 учителем истории. Ее знает 
вся школа, потому что она пре-
подает интереснейший предмет 
«Атамекен». Она прививает нам 
любовь к родному краю, учит ува-
жать законы страны, знакомит с 
историей окружающих нас вещей. 
Мне приятно идти вместе с мамой 
в школу, видеть, как с ней радостно 
здороваются ее ученики и колле-
ги. Многие выпускники и родители 
помнят уроки у Обелиска Славы, 
посвященные Дню Победы, кото-
рые ежегодно проводит мама. 

Конечно, в нашем доме быва-
ет много учителей, которые часто 
говорят не только о своих родных 
детях, а о своих воспитанниках, до-
стижениями которых гордятся.

Не могу не сказать о своем учи-
теле – Трушаковой Елене Владими-
ровне, учителе начальных классов 
СОШ № 39, которая день за днем 
вкладывает в нас свои знания. 
Скоро в школе у нас будет день 
самоуправления. И я готовлю сво-
ей любимой учительнице сюрприз 
– я проведу урок познания мира. 
Конечно, я буду очень стараться, 

чтобы никого не подвести. 
Я тоже хочу быть похожей на 

свою маму. Я хочу научиться ин-
тересно и убедительно говорить, 
как моя мама. Хочу знать много 
полезной информации и исполь-
зовать ее в жизни, как моя сестра 
Диана, хочу знать в совершенстве 
английский язык, как Анель. С 
языками я хочу связать свою бу-
дущую жизнь – знать несколько 
иностранных языков.

Скоро будет большой праздник 
для нашей семьи – День Учителя. 
Этот день всегда для нас будет 
главным. От всех учителей нашей 
большой семьи я могу научиться 
чему – то важному. Я хочу поже-
лать всем родным учителям креп-
кого здоровья, терпения, больших 
успехов в их трудной работе. 

Я беру пример с моей семьи. 
Все те, о ком я рассказала, тру-
долюбивые, талантливые, яркие 
личности. Я горжусь своей се-
мьей!

Смаилова Жасмин, 4 «Д» 
СОШ № 39 г.Павлодар



№№17-18
(374-375)
от 30 сентября
2022 года

С
 Д

Н
ЕМ

 У
ЧИ

ТЕ
ЛЯ

!

11стр. Праздник учителей
Есть много разных 
праздников хороших

Об этом не расскажешь в 
двух словах,

О тех, кто нам как мама, 
всех дороже

О наших дорогих учителях!

День учителя считается всена-
родным праздником, он касается 
каждого человека. В этот день 
педагоги принимают поздравле-
ния от своих воспитанников. Все 

мы чьи – то ученики. Только став 
взрослым, осознаёшь, каких уси-
лий требовало от наших настав-
ников ответственное и трудное ре-
месло педагога. Педагог работает 
для своих воспитанников, живёт 
для них, старается сделать всё, 
чтобы в глазах учеников горел 
интерес, радость и увлечённость. 
В свою очередь дети радуют нас 
своими успехами, достижениями, 
наградами.

 В нашей школе сложилась за-
мечательная многолетняя тради- ция – в День Учителя принимать 

поздравления от своих учеников.
 Это замечательный, инте-

ресный и весёлый День Само-
управления. В этот день учителям 
предоставляется возможность 
просто отдохнуть, расслабиться, 
провести весело и интересно вре-
мя в кругу своих учеников. А ребя-
та, имеют возможность побыть в 
роли учителей.

В этот день в школе всегда 
проводится очень интересная 

концертная программа.  Ученики 
показывают свои таланты и спо-
собности. Они ставят прекрасный 
концерт для своих наставников. 
Поздравления принимают и ве-
тераны педагогического труда, 
молодые специалисты клянутся 
«верой и правдой» служить свое-
му делу.

Вручаются грамоты учителям 
за педагогические заслуги. Звучат 
прекрасные песни, посвящённые 
учителям в исполнении обучаю-
щихся.

 Нашим учителям готовят спе-
циальную фото зону, для того, 
чтобы оставить этот день в памя-
ти и сделать красивые фотогра-
фии.

Все праздники имеют свойство 
заканчиваться, но так хочется, 
чтобы таких добрых, весёлых и 
замечательных праздников было 
как можно больше в нашей жизни.

«Школьный пресс – центр» 
СОПШДО 17 

Сказка о необыкновенной учительнице
Как-то в одном селе ученики 

4-го класса остались без препо-
давателя. Никто из учителей не 
захотел работать с этими детьми, 
так как в этом классе была ужас-
ная дисциплина.

Однажды в школе появилась 
новая учительница. Звали её 
Алла Анатольевна. Никто не знал, 
откуда она взялась. Но самое 
интересное было в том, что эта 
учительница захотела работать 
именно в 4-м классе. Директор 
школы обрадовалась: наконец-то 
нашёлся для этих детей педагог.

Алла Анатольевна ученикам 
сразу не понравилась. У неё была 
неприятная и странная внеш-
ность: изо рта торчал огромный 
клык, две большие бородавки 
расположились по обеим сторо-
нам щёк… Увидев её, дети на-
чали орать, свистеть, визжать, 
топать ногами. Алла Анатольевна 
потребовала успокоиться, но не 

тут-то было – дети её не слыша-
ли. Тогда учительница достала 
из своего большого портфеля 
длинную указку и стукнула ею об 
учительский стол. От удара поле-
тели искры в разные стороны, вся 
классная комната осветилась, а 
дети вмиг оказались за партами и 
не могли даже пошевелиться.

Алла Анатольевна начала 
урок, который прошёл на одном 
дыхании. А потом был следующий 
и ещё следующий. Детей уже не 
надо было успокаивать с помо-
щью волшебной указки. Они не 
нарушали дисциплину, потому что 
были заворожены интересными 
уроками. А указка уже использо-
валась для наглядности. По взма-
ху этой удивительной палочки 
перед глазами ребят проплывали 
удивительные картины со слова-
ми, с цифрами. На уроке природы 
ребята видели перед собой озёра, 
леса, горы, реки и другие уникаль-

ные уголки нашей планеты. А на 
уроках чтения – сцены с героями 
из прочитанных рассказов. И так 
каждый день.

Ученики 4-го класса уже с удо-
вольствием бежали в школу, чем 
приводили в удивление своих 
родителей. Дети полюбили Аллу 
Анатольевну и перестали заме-
чать её неприятную внешность. 
Они стали добрыми и отзывчи-
выми, с удовольствием учились. 
Но самое удивительное было в 
том, что их замечательная учи-
тельница вдруг начала менять 
свой облик. Исчезли бородавки, 
исчез безобразный клык. Алла 
Анатольевна превращалась в 
очень милую и красивую женщи-
ну. Ребята не могли понять причи-
ну такой перемены внешности, и 
учительница решила им открыть 
свою тайну. Она была членом 
группы добрых волшебников. Но 
однажды она нарушила правила 

группы. Она прошла мимо ребят, 
заблудившихся в лесу, не оказав 
им никакой помощи. Ребят нашли, 
но добрые волшебники решили 
наказать её за равнодушие, на-
градив безобразной внешностью. 
Свой прежний облик Алла Ана-
тольевна могла вернуть только 
после того, как сможет завоевать 
любовь и уважение со стороны 
детей. Что и случилось.

За время, проведённое с ребя-
тами, Алла Анатольевна успела 
полюбить их, но не могла остать-
ся с ними на всё время. Ведь у 
неё были свои обязанности в 
группе волшебников. Детям очень 
не хотелось с ней расставаться, 
но Алла Анатольевна пообещала 
навещать их и помогать в учёбе. 
А ребята со своей стороны пообе-
щали ей хорошо учиться, быть 
прилежными и воспитанными.

Наумкина Алевтина, 
6 «Б» класс СОПШДО 17

Ученики о Дне Учителя
Каиров Аблайхан, 6 «Б»  

На мой взгляд День учителя 
очень хороший праздник. Потому 
что учителя всё делают для наше-
го будущего, устраивают нам вся-
кие праздники, и мне кажется, и 
для них должен быть особенный 
день. Мы же должны хоть как-то 
их отблагодарить за старания! 

Билик София «8Д» 
День самоуправления нужен, 

чтобы учителя отдохнули, а дети, 
которые заменяют их, поняли на 
сколько сложно давать знания де-
тям. 

Соня Стяжкина, 7 «Б» 
Думаю, что день учителя 

устроить можно, хотелось бы сде-
лать приятное для учителей, как 
бы отдачу за то, что они дали нам. 
Их можно считать так же своим 
другом, ведь они могут тоже тебя 
поддержать или помочь в чем то, 
тратят свое время на нас, и очень 
стыдно, что некоторые ребята это 
не ценят. 

Анна Старкова, 6 «В» 
День самоуправления дает 

возможность нашим учителям от-
дохнуть от нас, учеников. 

Лиза Петухова, 6 «Б» 
Этот день нужен, чтобы под-

нять настроение учителям, сде-
лать им приятное. У учителей 
должен быть свой праздник! 

Кайстра Иван   
День учителя, с точки зрения 

профессиональной ориентации, 
нужен. Ибо по себе знаю, в этот 
день очень устаёшь и почти в пол-
ную силу начинаешь понимать, 
что профессия «учитель» - это 
великое дело. Такое мероприятие 
дисциплинирует детей. И полезно 
порой побывать в «чужой шкуре». 
Также учителя могли бы занять 
роль учеников. 

День учителя - это професси-
ональный праздник всех работ-
ников образования. В этот день 
учителя, педагоги принимают по-
здравления от своих учеников, ко-
торые дарят им цветы и подарки. 
Дети организовывают концерты, 
рисуют стенгазеты и, по традиции, 
проводят День самоуправления.

Примите слова 
благодарности от 
ваших учеников! 

Желаю учителям счастья, здо-
ровья и чтобы этот день запом-
нился им навсегда.

Я бы пожелала, продолжать 
учить детей, ещё бы пожелала 
большой и спокойной пенсии.

Хотела бы пожелать учителям, 
чтобы они не обижались на нас. 
Чтоб они всегда оставались таки-
ми же добрыми и всегда помогали 
нам.

Чтобы вы были здоровыми, 
ставили хорошие оценки и не 

ругали всех нас. Ну зарплаты по-
больше.

Желаем вам побольше терпе-
ния и внимательных учеников! 
Ведь вы знаете, что вы самые 
любимые и хорошие наставники в 
нашей жизни!

Учителям в этот праздник я 
пожелала бы огромного крепкого 
здоровья и терпения, ясности во 
всём, понимания, больше улы-
баться и быть малость добрее 
к маленьким, а старших не жа-
леть и давать как можно больше 
знаний. Также учителям хочу по-
желать быть ребятам больше 
«другом», чем «врагом» (с точки 
зрения учеников), ведь чем до-
брее вы будете относиться к каж-
дому человеку, тем больше тепла 
получите в ответ.

 Пожелала бы счастья, чтобы 
учебный год проходил с легко-
стью, окружали хорошие, понима-
ющие люди.

Не потерять интереса к своей 
работе. Ведь без желания препо-
давать в этой профессии делать 
просто нечего. Чтобы не пропало 
желание учиться самому, ведь 
без этого желания никого другого 
ничему не научишь. И главное, 
хочется пожелать больше умных, 
усердных, воспитанных учеников.

Опрос учащихся школы 
провел школьный пресс – 

центр СОПШДО 17

Спасибо, 
классный 

наш 
учитель!
Спасибо, классный наш учи-

тель,
Что Вы так любите всех нас.
Вы - наш во всѐм руководи-

тель,
И с Вами мы - отличный класс!

Нам нужно к знаниям стре-
миться,

Нелегкий путь преодолеть,
А Вам желаем улыбаться,
Жить в мире, счастье, не 

болеть!

Басанец Алиса, 8 «В» класс
 СОПШДО 17 

Мама – 
учитель

Мама учит меня дома.
В школу прихожу с утра,

Что я вижу? Снова - мама,
Нас всех учит здесь она.
В этот день я пожелаю

Маме множество побед.
Не болей, моя родная,
И живи ты много лет!

Петрук Иван, 2 Г класс
СОПШДО 17
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12стр. Выставка букетов 
и поделок

В нашей школе с 20 по 25 сентя-
бря 2022 года прошла выставка бу-
кетов и поделок. Все работы были 
красивые и оригинальные.

Ученики 1- 4 классов составляли 
букеты и поделки делали вместе с 
родителями. От нашего класса 
было четыре работы: 2 букета и 
2 поделки. Красивые букеты под-
готовили Орумбаева Дария и Кин 
Андрей. Букет Дарии разместился 
в вазе. А Андрей отправил свой 
букет в тыкву - «Букетик в тыкве». 
Получилось очень красиво и не-
обычно.

Оригинальные поделки – дело 
рук Кин Андрея и   Клейносо-
вой   Карины. Ребята использова-
ли дары осени для своих работ. 
Еловая подвеска. «Дары осени» 

и «Еловый еж» сразу привлек-
ли наше внимание.  Молодцы, 
ребята!!! У Аяулым случилась 
такая история. Она сделала по-
делку из баклажан «Пингвин». 
Забыла ее принести в школу. И 
пингвин пропал, сгнил.  Аяулым 
сказала: «Помянем его. На сле-
дующий год сделаю поделку еще 
лучше».

Мы с удовольствием посмо-
трели работы учеников нашей 
школы. Выставка понравилась 
и нашим родителям, и гостям 
школы.

Орумбаева Дария, Базкен 
Аяулым,

  5 б класс Павловская СОШ

Бечелов Руслан 1б кл  
Осенняя прогулка крокодила Гены

Бондарь Мария  Чудо 
-остров  0 класс

Букетик в тыкве 
Кин Андрей 5 б класс

Домик для гнома Крук Яна 8 б класс Каверин Станислав  
Змея 3 б класс

Кайбасова Жасмин 
Джек - фонарь 6 б кл

Кин Андрей Еловый еж 5 б класс

Клейносова Карина Дары осени 5 б класс

Красивые букеты

Крук Алина Возвращение 6 б кл

Орумбаева Дария Букет Павлюк Фрида 
Колобок 0 кл

Панфилова Арина 
С друзьями 0 кл

Поделки -красавцы

Такижанов Али 
Сова 3 б кл

Совушки - одноклассницы 
8 б класс

Шакенова Аруна  
Осенний гриб 0 кл

Яркие цветочные композицииШлегель Даниил Веселый 
кактус 6б класс
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13стр. Современная детская площадка 
- радость для детворы

У нас в школе произошло боль-
шое событие. Наконец – то осе-
нью в школьном дворе появилась 
новая детская игровая площадка.  
Современная, яркая, красивая. 
Там есть 3 горки разных цветов: 
красная, синяя и жёлтая. Также 
там есть 4 новые качели.

    Дети очень рады.  Прихо-
жу к 8 часам в школу, а детвора 
– дошколята и школьники уже на 
площадке.  После уроков учени-
ки тоже на площадке. Даже наш 
7 класс посетил эту площадку.  
Там очень просторно, есть домик.  
Площадка достроена, под пло-
щадкой насыпан песок. 

    Хочется сказать слова бла-

годарности руководителю КХ Сте-
панищеву Евгению Жориковичу 
за такую радость, ведь он вложил 
в площадку 2 миллиона 600 тысяч 
тенге. Мы желаем спонсору, до-
брому Человеку, успешного раз-
вития бизнеса.  Пусть задуманное 
исполнится.

    Хочется поблагодарить муж-
чин – работников школы, которые 
самостоятельно собрали эту пло-
щадку. Это завхоз школы - Шле-
гель Н.Н.  и 2 его добрых помощ-
ника Бейсенов Е.Б. и Полищук О. 
Пусть Ваши талантливые руки не 
знают скуки, будут здоровы! 

   Уже прошло торжественное 
открытие детской площадки. На 

открытии присутствовали аким 
района Дычко Н.В., аким с/округа 
Кумуков Р.З., руководители КХ, 
ИП, ФХ, работники школы и мини-
центра, учащиеся школы. Было 
проведено перерезание ленточ-
ки, обряд «Шашу», концертные 
номера. 

   Детская площадка   -  люби-
мое место отдыха детей. Поэтому 
аким с/округа Кумуков Р.З. обра-
тился к детям, чтобы они береж-
но относились к площадке. 

Жұмабай Ясмин, 7 а класс 
Павловская СОШ 
Успенский район 

Маленькие шаги в мир 
искусства

Здравствуйте! Меня зовут Ма-
дина. Мне 10 лет. Я увлекаюсь 
рисованием, сколько себя пом-
ню. Первые мои работы были в 
виде закорючек и бесформенных 
линий. Они переросли в рисун-
ки, которые я показывала своей 
семье. Поддержка близких при-
дала мне уверенность, и я по-
пробовала походить на занятия 
в изостудию «Маленькая страна» 
Детской художественной школы. 
Уже на второй год занятий Мас-
ленникова Инна Владиславовна, 
мой учитель, стала отправлять 
мои работы на конкурсы и вы-
ставки.  Так, например, в 2019 

году в марте я получила сертифи-
кат за участие в выставке рисун-
ков на тему «Совы» из Хьюстона 
штат Миннесота США, и в сентя-
бре сертификат за участие в вы-
ставке рисунков из города Шведт 
в Германии. Три выставки, где 
были представлены и мои работы 
прошли в Павлодаре. Одна из них 
находится в выставочном зале 
«Айна» областной библиотеки 
им.С.Торайгырова, открытие кото-
рой состоялось 1 июня 2022 года.  
Я желаю всем найти себе хобби 
по душе, которое будет радовать!

Тулеубаева Мадина,
3 «Д» класс СОШ №39

Экскурсия на 
пограничный пост 

«Найза»

Наша школьная жизнь всегда 
насыщена событиями.

    Руководитель НВТП школы 
Королёв Ю.Г. часто вывозит нас, 
учеников школы, на различные 
экскурсии. Не стал исключением 
и сегодняшний день. 

Учащиеся Павловской и со-
седней Галицкой СОШ посети-
ли пограничный пост «Найза». 
Офицеры поста познакомили нас 
со способами ведения охраны 
границы.  Конечно, об этом надо 
знать. Нам рассказали, как нужно 
проходить границу при выезде из 
Казахстана в соседнюю Россию. 

А также мы узнали, как погранич-
ная собака находит наркотики и 
оружие. Ученики школ посмотре-
ли фильм о службе в КГБ. Нам 
учиться в школе мало - от 1 года 
до 2 лет. Это важно знать, вдруг 
кто - то из сегодняшних школьни-
ков решит в будущем выучиться 
на офицера.

Не секрет, что мы были в вос-
торге от экскурсии. Всем понрави-
лась поездка. 

Лэсь Павел, 10 б класс 
Павловская СОШ Успенский 

район 

Семейная династия
 В нашей семье я самый млад-

ший и единственный сын своих 
родителей. С самого раннего дет-
ства я мечтаю стать военным. О 
том, что мама служит Родине я 
узнал рано, рассказы об учени-
ях, сборах и тренировках были 
обычным делом в нашей семье. 
В первом кассе узнал о семейной 
династии военных. Готовил рабо-
ту к дню Победы и листал семей-
ный альбом в поисках подходя-
щих фотографий. Увидев старую 
черно-белую фотографию, я 
спросил у мамы: «Кто это?». На 
меня строго смотрел военный, 
рядом улыбалась милая девуш-
ка в шапке с красным крестом. 
Мама долго рассматривала мою 
находку и вдруг попросила деда: 
«Отец, расскажи о своих родите-
лях.  Твой внук уже достаточно 
взрослый, чтоб знать о них». И 
дед рассказал… 

На фотографии были его папа 
и мама, мои прадед и прабабуш-
ка. Война застала их молодыми. 
Дед, по велению своего отца 
- военного, учился в военном 
училище в Тбилиси (Грузия), по-
этому в июне 1941 года в звании 

лейтенанта сразу был отправлен 
на фронт командиром взвода. А 
дальше была война, служил там, 

куда отправляла Родина. Были 
ранения в ноябре 1942 года и кон-
тузия в 43-м, оставившие след на 
всю жизнь, были ордена, медали!  
И две Красные Звезды «За обо-

рону Сталинграда» и «За победу 
над Германией», в память о той 
ужасной войне. Всю войну прошел 

прадед в составе действующей 
армии вместе с молодой женой. 
Нина Степановна, моя прабабуш-
ка,  была медсестрой, несмотря 
на малолетнюю дочь, работала в 

госпитале, ухаживала за ранены-
ми и, как могла, помогала своему 
мужу. После войны у них родился 
мой дед, прабабушка Нина зани-
малась домом и растила детей, 
а дед продолжил военное дело и 
еще долгое время служил в долж-
ности военкома - был военным ко-
миссаром Павлодарской области. 
Мой дед, отец мамы, окончив во-
енное училище, учил мальчишек 
военному делу. Сыновей у деда 
не было, но младшая дочь, про-
должила семейную традицию  и 
посвятила свою жизнь профессии 
в погонах. Служба была другая, 
а вот традиции и верность род-
ной земле и своему народу мои 
предки пронесли через два  века. 
Служба Родине стала семейной 
династией. О непростой службе 
военных я знаю не понаслышке, 
но для себя уже решил - я про-
должу семейную династию и ста-
ну военным! Долг Родине отдам 
сполна и передам своим детям.

Сергеев Даниил, 4 «Д» класс
кл. руководитель 

Трушакова Е.В. 
СОШ № 39 г.Павлодар
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Навязчивые мысли. 
Как с ними справиться?

Бесконечный круг размышления 
делает нас более восприимчивым к 
депрессии и тревоге.

- Несостоявшаяся встреча перед 
долгим расставанием.

- Неудачное собеседование в 
прошлом месяце.

- Вчерашний спор с начальни-
ком.

Что у них общего?
Вы замечали, что обычно за-

стревают в нашем разуме печаль-
ные, огорчающие нас вещи?

 И человек, который говорит: «Я 
буду думать об этом долго, и тогда 
я пойму»,

обнаруживает со временем, что 
привычные мысли становятся ча-
стью мировоззрения.

Мы все проходим через такие 
или похожие ситуации, и в боль-

шинстве случаев делаем это 
успешно. Мысленно говорим то, 
что мы должны были сказать, или 
представляем то, что мы должны 
были бы сделать, и затем спокой-
но идем дальше. Да, это может 
вызывать раздражение, но, как 
правило, причиняет не больше 
беспокойства, чем навязчивая 
мелодия.

 

Но для некоторых людей в 
определенных ситуациях бег 
мыслей по кругу не останавли-
вается, чем создает еще больше 
проблем.

 Что же это за проблемы?
1. В психологии «бег мыслей 

по кругу» называется навязчивы-
ми мыслями. Такой способ мыш-
ления может сделать нас более 

восприимчивыми к депрессии и 
тревоге.

2. Как психолог, встречающий-
ся в своей практике с этим явле-
нием, должна сказать, что навяз-
чивые мысли забирают время и 
силы. И, как правило, не ведут к 
пониманию ситуации. Утомление 
от процесса навязчивого мышле-
ния ведет к снижению настрое-
ния, и в конечном счете депрес-

сии и тревоге.
Застревание на потерях и 

ошибках прошлого, предвидение 
негативного результата своих 
действий, попытки контролиро-
вать неконтролируемое – это то, 
что обычно сопутствует навязчи-
вым мыслям.

3. Проблема не решается, как 
бы долго мы не крутили колесо 

повторяющихся мыслей. Ведь пе-
рехода к новой возможности нет.

4. Круг огорчительных мыслей 
поддерживает в нас состояние 
физиологического стресса, что в 
свою очередь ведет к повышен-
ному давлению, сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, гормональ-
ным нарушениям, различным 
зависимостям.

5. Меняется структура мозга 
- выстраиваются определенные 
цепочки ассоциативных связей, 
что в свою очередь приводит к 
сложностям в поиске новых ре-
шений.

Выход из этой Выход из этой 
ситуации есть!ситуации есть!

1. Замените «В голове не укла-
дывается, что это произошло» на 
«Как действовать, чтобы это не 
повторилось?»  Или преобразуй-
те «Я одинока, у меня нет дру-
зей!» на «Что делать, чтобы раз-
вить мои дружеские отношения и 
найти новых друзей?».

2. Хорошо иметь про запас 
позитивные утверждения. На-
пример: «Когда мне понадобится 
поддержка, я знаю где и как ее 
найти». Заранее заготовьте пози-
тивные утверждения.

3. Спланируйте заранее, о чем 
Вы будете думать вместо привыч-
ного бега мыслей.

4. Отвлекитесь на сложное раз-
мышление - например, на голово-
ломку или кроссворд.

5. Запишите свои мысли, что-
бы отложить их на время отдыха 
и подумать о них потом.

6. Не ругайте себя за то, что не 
справляетесь с этим в одиночку. 
Безусловно, различные техники 
помогают, но лучше обратиться к 
психологу -профессионалу.

Источник: https://www.rodnik-
help.com/

Позитивные утверждения способны 
направить наши мысли в нужное русло

Наш мозг постоянно обрабаты-
вает информацию, поступающую 
от органов чувств. Чтобы избежать 
перегрузки, он отбрасывает некото-
рые данные, которые не важны или 
не нужны нам в данный момент.

Чтобы понять, как это работает, 
проведите небольшой экспери-
мент. Осмотрите комнату вокруг 
вас и мысленно пометьте все пред-

меты зеленого цвета. Теперь 
закройте глаза и попытайтесь 
вспомнить все красные предме-
ты. Вероятность того, что вам это 
удастся, минимальна, поскольку 
перед тем, как закрыть глаза, вы 
были сфокусированы только на 
зеленом цвете. Теперь снова ос-
мотритесь и проверьте, сколько 
красных вещей вы пропустили.

Результат наглядно демон-
стрирует, как мозг пытается 
отыскать важную информацию, 
попутно отбрасывая все то, что 
имеет отношения к делу. Именно 
поэтому мы так часто игнориру-
ем все те вещи и сведения, кото-
рые могли бы нам пригодиться.

Почему именно аффирма-
ции? Когда мы используем ут-
верждения, мы учим наш мозг 
определять информацию, с по-
мощью которой можно достичь 
определенных целей. К примеру, 
если вы решились на употре-
бление только здоровой пищи, 
аффирмации тренируют наш 
мозг обращать внимание только 
на полезные продукты, не оста-
навливаясь на пирожных или 
снеках. А если в данный момент 
для нас более важен денежный 
вопрос, мозг начинает активно 
искать возможности увеличить 
уровень дохода.

Подобные утверждения по-
сылают в мозг четкий сигнал о 
том, что конкретный вопрос име-
ет для человека первоочередное 
значение. Когда мы проговарива-
ем их вслух (желательно делать 
это каждый день), мозг начинает 
искать способы достижения по-
ставленных перед нами целей.

Важный момент: положитель-

ные утверждения можно исполь-
зовать в любой сфере нашей жиз-
ни.

Положительные утверждения 
для уверенности в себе

Если не удовлетворены собой, 
используйте следующие аффир-
мации, чтобы повысить само-
оценку и уверенность в себе:

• Я отпускаю все плохие 
мысли и плохое мнение о себе.

• Я горжусь тем, кем стал.
• Я люблю себя и прини-

маю себя таким, какой я есть.
• Я особенная и уникаль-

ная личность, заслуживающая 
уважения окружающих.

Источник: https://lifedeeper.ru
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15стр. Как я провел лето
Лето – самая замечательная 

пора и лучшее время для отдыха. 
Оно дарит нам много новых впе-
чатлений, эмоций. Я всегда жду 
летних каникул. Большую часть 
отдыха  мы проводили в городе 
Петропавловск у дедушки и ба-
бушки. Ездили с семьей на приро-
ду, играли с друзьями.

А это лето для меня было очень 
интересным и необыкновенным. 
Этим летом я путешествовал на 
круизном лайнере. В июле мы с 
папой путешествовали по Евро-
пе. Наш круиз начался с Франции, 
с города Марсель, там мы сели 
на лайнер. Следующим портом 
была Барселона. В этом городе 
мы гуляли по готическому району, 
так называемому «старая Барсе-
лона», видели много архитектуры 
прошлых времен. Один из знаме-
нитых архитекторов Барселоны 
- Антонио Гауди, чье лучшее  тво-
рение – «Святое Семейство». 

Следующей остановкой был 
остров Сицилия, город Палермо. 
Ходили на пляж и в ботаниче-
ский сад. В саду очень много де-
ревьев. Видел дерево, которому 

150 лет, называется Фиксус. С 
острова Сицилия прибыли в Не-
аполь. Неподалеку от Неаполя 
расположен национальный парк. 
Мы гуляли по древнему городу 
Помпей, было очень интересно 
и познавательно. На следующий 
день мы прибыли в город Генуя, 
который находится в Италии. Мы 
ездили на экскурсию на двухъя-
русном автобусе. Были на пляже, 
ели мороженое. 

На лайнере я каждый день хо-
дил в бассейн, кушал очень мно-
го разной еды. На лайнере было 
очень красиво и интересно. 

После мы поехали в Париж. 
Там очень красиво.Мы были в 
музее Лувр, где я видел много 
картин, экспонатов, в том числе 
и знаменитую  картину «Мона 
Лиза». Ходили на Эйфелеву баш-
ню и гуляли по парку. В Европе 
было очень жарко.  После Парижа 
мы прилетели в Турцию, в город 
Стамбул. Я видел много мечетей, 
кушал много фруктов и пил раз-
ные фруктовые чаи.

Наше путешествие закончи-
лось в городе Стамбул, откуда 

мы и полетели домой. Дома меня 
ждали мои друзья, с которыми я и 
провел остаток моего летнего от-
дыха: мы играли в разные игры, 
занимались на турниках. Для 
меня это лето было необычным, 
интересным и запоминающимся. 

Летние каникулы оставили по-

сле себя много приятных воспо-
минаний. Надеюсь, следующее 
лето будет таким же увлекатель-
ным и интересным.

Менгали Сартай, 3 «В» класс
СОШ № 5 г.Павлодар

Стихи про летоСтихи про лето
Предлагаем вам почитать простые, запоминающиеся стихи про лето со всеми Предлагаем вам почитать простые, запоминающиеся стихи про лето со всеми 

летними впечатлениями.летними впечатлениями.

Лето
Столько света! Столько солн-

ца!
Столько зелени кругом!
Наступило снова лето,

И тепло пришло к нам в дом.
А вокруг так много света,
Пахнет елью и сосной.

Вот бы было так, что лето
Было целый год со мной!

Подарки 
лета

- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!

В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!

- Что ещё подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,

Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!

Подарю тебе кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Ты погpомче кpикнyл ей:
«Погадай мне поскорей!»

И она тебе в ответ
Нагадала много лет!

Спелое 
лето

Спелое лето
В ягоды одето,

В яблоки и сливы.
Стали дни красивы.

Сколько цвета!
Сколько света!

Солнце на макушке лета!

Весёлое 
лето

Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.

По дорожке прямиком
Ходят ножки босиком.

Кружат пчёлы, вьются птицы,
А Маринка веселится.

Ярко солнце светит…
Ярко солнце светит.

В воздухе тепло.
И куда ни взглянешь —

Всё кругом светло!

По лугу пестреют
Яркие цветы.

Золотом облиты
Темные листы.

Радуга
Прояснилось небо,

Засинела даль!
Дождик словно не был,
Речка — как хрусталь!
Над рекою быстрой,

Озарив луга,
На небе появилась

Радуга-дуга!

Солнечное 
утро

Солнца много-много-много,
Солнца - целая страна!
Вязнут солнечные ноги
В низких ветках у окна.
Вот оно ещё немножко
Сил накопит в вышине,
Золотой сороконожкой

Проберется в дом ко мне!

Летом 
в зной

Как прекрасно летом в зной
Прогуляться с мамой в лес,

Насладиться тишиной,
Яркой синевой небес.

Солнца 
летнего 

лучи
До чего хорош денек!
Веет легкий ветерок.
Солнца летнего лучи
Так приятно горячи!

Как мы 
проводили 

время летом
Мы гуляли, загорали,
Возле озера играли.
На скамейку сели -
Две котлеты съели.

Лягушонка принесли
И немного подросли.

Круглый 
год. Июнь

Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» -

В саду щебечут птицы.
На одуванчик только дунь,

И весь он разлетится.

На что 
похоже 

солнце?
На что похоже солнце?

На круглое оконце.
Фонарик в темноте.
На мяч оно похоже,

На блин горячий тоже
И на пирог в плите.

На жёлтенькую пуговку.
На лампочку. На луковку.

На медный пятачок.
На сырную лепёшку.

На апельсин немножко
И даже на зрачок.

Только если солнце мяч -
Почему же он горяч?

Если солнце - это сыр,
Почему не видно дыр?
Если солнце - это лук,
Все бы плакали вокруг.

Значит, светит мне в оконце
Не пятак, не блин, а солнце!
Пусть оно на всё похоже -
всё равно всего дороже!

Я рисую 
лето
Я рисую лето –
А какого цвета?

Красной краской –
Солнце,

На газонах розы,
А зеленой – поле,
На лугах покосы.

Синей краской – небо
И ручей певучий.
А какую краску

Я оставлю туче?
Я рисую лето –

Очень трудно это…

Утро
Застёгнут луг на все росинки.
Неслышно к ним пробрался 

луч,
Собрал росинки в паутинку
И спрятал где-то между туч.

Почему лето 
короткое?

-Почему для всех ребят
Лета не хватает?

- Лето, словно шоколад,
Очень быстро тает!

Источник: https://deti-online.com/stihi/leto/
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«Алтын күз» мерекесі
«Алтын күз» мерекесі де келіп 

жетті. Күз – ол төрт мезгілдің бірі. 
Күзді төрт мезгілдің ең әдемісі, ең 
алтыны деп айтуға болады. «Ал-
тын күз» - деп атып отырғаным, 
ол кезде айналанын бәрі сары 
түске боялғандай болып көрінеді. 
Күзде түн ұзарып, күн қысқарады. 
Күз айлары суық болады. Жиі-
жиі жаңбыр жауып тұрады. Күз 
мезгілін адамның көңіл-күйімен 
теңестіруге болады. Себебі, күз 
мезгілі де адамның көңіл-күйі 
сияқты құбылмалы болып келеді. 
Әрбір адамның өз табиғатына сай 
мезгілі болады. Әр жыл сайын 
мекеп оқушылары күз мерекесін 
асыға күтеді. Бұл мереке мектеп 
өміріндегі дәстүрлі мерекелердің 
бірі. Күзде жеміс жидектер пісіп, 
алтын астық қамбаға құйылатын, 
төлдер өсіп санаққа қосылатын 

кезең. Күз - береке, сән - сал-
танат мереке айы, жиын - терім 
аяқталған кезде Еңбекшілер 
«Сабан тойын» өткізсе, мек-
тепте «Алтын күз» мерекесі 
мерекеленеді. Осыған орай 
мектебімізде бастауыш сы-
нып оқушыларымен  Алтын күз 
мерекесі өтті. Мерекелік кеш-
ке оқушылар бар өнерлерін 
ортаға салып ерекше өнерлерін 
көрсетті.Бірі күмбірлете ән 
салса,енді бірі мың бұрала 
би биледі. Сонымен қатар, 
оқушыларға логикалық және 
тақырып аясында сұрақтар 
қойылып ойындар өткізілді. Іс-
шара соңнда балаларға тәтті 
сыйлықтар тарту етілді. 

Нурзат Бауыржанқызы
Бастауыш сынып мұғалімі

Кеңес мектебі

Күз кереметі
Алтын күз келді. Жапырақтар 

сарғайып, жерге түсіп жа-
тыр. Жерге сары кілем  төсеп 
қойғандай жұп-жұмсақ болып 
тұр. Күз мезгілін, алтын күз деп 
атаймыз. Себебі, айналаның бәрі 
сары түске айналады. 

Күзде балалар мектепке бара-
ды, жаңа оқу жылын бастайды. 

Күзде күн суытып, жан-
жануарлар,жәндіктер қысқы 
ұйқыға кетеді. Құстар жылы жаққа 
ұшып кетеді. 

Күздін байлығы-бақшамыздағы 

көкөністер мен жемістерді жинай-
мыз. Сонымен қатар күз кезінде 
қызу жұмыс, қысқа қамданады. 
Сол себепті әр адам күздің ашық 
күнін пайдаланып, астығын 
жинауға кіріседі. Күз неткен ке-
ремет. Күз дегеніміз-байлық, 
молшылық.

Б.Момышұлы атындағы 
ЖОББМ

3 «Д» сынып оқушысы
 Елюбаева Малика

Күз келді
Алтын күз келді. Жапырақтар 

сарғайып, жерге түсіп жатыр. Жер-
ге сары кілем төсеп қойғандай жұм-
жұмсақ болып тұр. 

Күз мезгілін «Алтын күз» деп 
атаймын. Себебі, айналаның 
бәрі сары түске боялғандай. Күз 
мезгілінде бидай, тары , күріш, 
сұлы, арпа дақылдары піседі.   

Ағаштардың сары, қызыл, қоңыр 
жапырақтары, күздің ерекшелігі 
болып келеді. Ағаштардың 

жапырақтары сарғайып түсіп, 
шөп қурап кетеді. Егіншілер 
астықтарын жинап алып, қыстың 
қамына кіріседі. Маған күз өте 
ұнайды.

Б.Момышұлы атындағы 
жалпы орта білім беру 

мектебінің 
3 «Д» сынып оқушысы 

Нұрмухамет Мирас

Алтын күз
Күз келді күн суытты,

Ағаштардың жапырағы 
сарғайды.

Бидай піседі, жеміс піседі,
Дала сап-сары алтын сияқты 

болады.
Құстар жылы жаққа ұшып 

кетеді,
Кейбір жануарлар ұйықтауға 

кетеді.
Өсімдік ұйықтауға кетеді, 

Балалар мектепке барады.
Қайрат Сұлтан

Б.Момышұлы атындағы 
ЖОББМ

3 «Д» сынып оқушысы 


