
ЫСТЫҚ ҚАЙРАТ, НҰРЛЫ АҚЫЛ, ЖЫЛЫ ЖҮРЕК

Салыстырмалы тұрғыда алсақ, біз Абай мұрасын 
шамамыз келгенше жеткілікті зерттедік. Әуезов іргесін 
қалап кеткеннен бергі уақыт ішінде әдебиетте ізін 
қалдырған талай ұрпақ хакім творчествосын өз 
дәуірінің биігінен бағалап, сөз өнерін өрге сүйреген 
әр буын кемеңгер туындыларының тереңіндегі 
құндылықтарды тауып, жаңалық ашты. 

Мектепішілік мәдени-танымдық ақпараттық газет.  2020 жылғы қыркүйектен шыға бастады.  №1-2 (14) тамыз-қыркүйек-қазан 2022 жыл

АБАЙ НҰРЫАБАЙ НҰРЫАбай Құнанбайұлы атындағы 
№87 мектеп-гимназия

АБАЙ ЖӘНЕ ӘЛЕМ

1 қыркүйек – оқушылар үшін айтулы 
күн. Сыңғырлаған алғашқы қоңыраудың 
үні Абай мектебінде де естілді. Талап, 
еңбек, терең ойды қатар ұстаған да-
рынды шәкірттер сол күні «Бабалар 
рухы» атты қойылыммен салтанатты 
жиынды ашты. 

Жас бүлдіршіндер мектепке деген сағынышын 
әнмен білдірді. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің PhD доктор, аға 
оқытушы Жанбота Тасболатұлы ұстаздарымыз 
бен шәкірттерімізді мерекемен құттықтап, жаңа 
оқу жылына толағай табыстар тілесе, мектеп 
директоры Айгүл Оңдағанқызы мектебіміздің 
тыныс-тіршілігімен таныстырып, өткен оқу 
жылындағы жетістіктерді тілге тиек етті. Көк 
туымыз қалықтап, Әнұранымыз шарықтады.

Шәкірттерді құшағын жая алтын ұя қарсы 
алды. Оқушыларымыздың көңілін күй кернеп 
тамсанды.

Аталған күні 1-11 сынып оқушыларына 
«Білімге ұмтылу, еңбексүйгіштік және 
отаншылдық» тақырыбында бірыңғай сы-
нып сағаттары өтті. Мақсаты – білім алу-
шылармен бірге білімге ұмтылу, отаншылдық, 
еңбексүйгіштік құндылық тары ның адам 
өміріндегі рөлін талқылау.

АЛҒАШҚЫ ҚОҢЫРАУ –
БІЛІМ БАСПАЛДАҒЫ

Абайға қарап бетке ұстар 
бағытымызды анықтап, ойы-
мызды түзедік. Кемеңгердің 
шығармалары ғана емес, 
өлеңінің  әр  жолын сана 
сүзгісінен өткізіп, сарапқа 
салдық. Тереңірек зерттеген 
сайын, қазақта ұлы ақынның 

мұрасынан артық рухани 
байлықтың жоқ екеніне көзіміз 
анық жетті. Ұлттық рухымыз 
тірі тұрғанда қазақтың Абайға 
деген махаббатының мәңгі 
сөнбейтінін түсіндік. 

(Соңы 3-бетте)
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Туғанына 150 жыл толып отырған ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлының туған күні қарсаңында елордадағы 
Абай Құнанбайұлы атындағы 87 мектеп-гимназиясының 
ұжымы Торғай өлкесі Ақкөл ауылына барып қайтты.

Қостанай облысының Әулиекөл ауданын шарпыған өрттің 
боларынан ерте аттанған ірікті топ Алаш қайраткерін ұлықтау 
іс-шаралары кейінге шегерілгенін естісе де, мұқым қазақ бала-
сы ардақтаған Ахмет Байтұрсынұлының жаңадан тұрғызылған 
кесенесіне тағзым жасап, мұражайын тамашалады.

Сапар барысында еліміздің әр өңірінен келген зиялы қауым 
өкілдерімен, ғалым, ақын-жазушылармен, тұлға ұрпақтарымен 
емен-жарқын әңгімелесіп, Алаштың рухани көсемін еске алысты.

Тағылымды рухани сапар ойдағыдай жүзеге асты, мектеп бас-
шысы А.Қашаева бастаған мұғалімдер мол рухани қазынамен, 
үлкен оймен оралды.

Жақында мектеп мұғалімдері 
арасында «Бес құндылық бо-
йымда, Абай сөзі ойымда» атты 
мектепішілік ақындар айты-
сы өтті. Талап, еңбек, терең 
ойды домбыраның қоңыр 
үнімен көкейден шыққан шы-
мыр ұйқастарына қосты. Әр 
бірлестіктен құралған 8 ақын 
сөз додасында бақ сынасты. 
Әдебиет сыншысы Амангелді 
Кеңшілікұлы, абайтанушы 
Алмахан Мұхаметқалиқызы 
және алаштанушы Заңғар 
Кәрімхан төрелік еткен айтыс 
көрерменнің көңілінен шықты. 
Мектепішілік айтыс демесеңіз 

қалалық айтысқа бергісіз өтті. 
Айтыстың бас жүлдесіне қазақ 
тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
Нұрболат Нұрланұлы ие бол-
ды. Импровизаторлық деңгейі 
жоғары Самалбек Мекеш ағамыз 
жүлделі 1-орынды қанжығасына 
байлады. Кіші қызметкерлер 
де айтысқа үн қосып, үкілеген 
ү м і т т і  а қ т а ғ а н  Ш о л п а н 
Садықова 2-орынды иеленді. 

3-орынды орыс тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі Рауза Текебасова 
апайы мыз алды. Шоу айтыстың 
көрігін қыздырған Ғибрат 
Қасқатаев, Ақмарал Зеренханова, 
Төлеген Ғабдрахман, Бақберген 
Н о ғ а й бе к  ұ с т а зд а р ы м ы з 
көрермен көзайымына айнал-
ды. Мектеп ұжымына шын 
жүректен алғысымызды білдіре- 
міз.

Әбіш оқуларының қалалық кезеңінен 
сахналық көрініс бойынша Ильяс Мықтыбек, 
Томирис Төлеген, Игілік Жолдыбек, Нұрсара 
Сартай, Нұрай Шакирова қатысып І орынды 
жеңіп алып, Ақтауда өтетін республикалық 
кезеңіне жолдама алды. Жетекшісі Лаура 
Ерболқызы Рахимбаева, қоюшы режиссері 
Еламан Базарбайұлы Иманбаев. 

Шығармаларын мәнерлеп оқу номинациясы бо-
йынша Нишонгул Сексенбаева грамотамен марапат-
талды. Жетекшісі – Ақбота Сайынқызы Таңатар.

Ахмет Байтұрсынұлының 
150 жылдығына арналған 
«Ахмет Байтұрсынұлының 
мұраларының заманауи 
білім берудегі орны мен 
маңызы» тақырыбындағы 
республикалық ғылыми-
тәжірибелік конферен-
ц и я д а  м е к т е б і м і з д і ң 
қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімдері қатысып, 
нәтижесінде 1-орын – 
Меруерт Тналина, 2-орын 
Данияр Ихсан жеңіп алды. 

Сонымен қатар үштік одақ 
бағытында республикалық 
фе стива льдың  «Дана лық 

ойдан дән ізде» атты Ахметтің 
нақыл сөздерін насихаттауға 
бағытталған әлеуметтік желілік 
байқауға (челлендж) қатысқан 

көпбалалы Жұмахановтар от-
басы ІІ орынды жеңіп алды. 
Же ңімпаздарды құттықтаймыз, 
шын жүректен алғыс білдіреміз!

АХМЕТ ЕЛІНЕ САПАР

АБАЙ, МҰХТАР, ҚАЙЫМБЫЗ, 
ЖАРЫСУҒА ДАЙЫНБЫЗ

АЙТЫС – СӨЗ БАРЫМТАСЫ
Мұхтар атамыз: «Айтыс 

– сөз барымтасы», дейді. 
Қ а з а қ т ы ң  т ө л  ө н е р і 
қазақпен бірге жасай-
ды. Айтыс өнеріне мек-
теп мұғалімдері  де өз 
хәл дәрменінше аянбай 
үлестерін қосуда. 

АХМЕТ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ БОЛМЫС

25 қазан – Республика күні мерекесі қарсаңында Астана 
қаласындағы Абай, Мұхтар, Қайым мектептері арасында 
«Абай, Мұхтар, Қайымбыз, Жарысуға дайынбыз» фести-
валь жоғары деңгейде өтті. Атаулы іс-шара Астана қаласы 
әкімдігінің Әдістеме орталығымен бірлесе ұйымдастырылды. 
Фестиваль үш номинациядан құралды.

• Үш таған – ұлттық құндылықтарды дәріптейтін, М.Әуезов 
шығармашылығы негізінде қойылым.

• Көркемсөз – Қ.Мұхамедханұлының бір өлеңін  толықтай немесе 
шығармашылығынан үзінді алып, нақышына келтіріп оқу

• Түгел сөздің түбі бір – Абай атамыздың нақыл сөзге айналған 
шығармашылығынан үзіндіні оқушы өз тапқырлығы мен шешендігін 
танытып өрбіту.

• Әдебиет сыншысы, ғалым Амангелді Кеңшілікұлы және Әдістеме 
орталығының әдіскерлері Жұмағали Ергешбаев пен Ерғазы Манапұлы 
және Музыкалық жас көрермен театрының актері Азамат Болатов 
төрелік еткен фестивальдың мәні мен мазмұны Абай, Мұхтар, Қайым 
шығармашылығын жас ұрпаққа насихаттау және оқушылар арасында 
достық қарым-қатынас ұйымдастыру.

Аталған үш номинация бойынша жүлдегерлер марапатталды. 
Қойылым бойынша 1-орын Абай мектебі, «Көркемсөз» аталымы бой-
ынша 1-орын Мұхтар мектебі және шешендік өнерімен көзге түскен 
Абай мектебінің сөз зергері 1-орынмен марапатталды. Қайым мектебі 
де жүлдегерлер қатарынан көрінді. Алдағы уақытта осы фестиваль 
Қайым мектебінде жалғасын таппақ.

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 
1 5 0  ж ы л д ы қ  м е р е й то й ы н а  о р а й 
ұйымдастырылған «Ел бүгіншіл, менікі 
ертең үшін» атты қалалық мектеп 
оқушылары арасындағы қойылымдар 
байқауы бойынша мектебіміздің дарынды 
шәкірттерінен құралған топ бас жүлдеге 
ие болды.

ЕЛ БҮГІНШІЛ, 
МЕНІКІ 
ЕРТЕҢ ҮШІН

ӘБІШ ОҚУЛАРЫ
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АБАЙ ЖӘНЕ ӘЛЕМ

Ресейдің атақты ақындары мен  жазушыларының  
әдебиет туралы жазған еңбектерінен  Абайды ауызға 
алған сынық сөйлемді де таба алмайсың. Қазақтың 
Пушкин мұрасына деген тағылымында, ұлы ақынның 
рухына адал қызмет етіп келе жатқан тағзымында 
ешқандай кінәрат жоқ. Тіпті діні мұсылман, қаны мен 
жаны жағынан бізге әлдеқайда жақын Шығыстың 
ұлы шайырлары жайында түк білмесек те, Пушкиннің 
өмірі мен шығармашылығы туралы біздің білмейтін 
мәліметіміз жоқ. Әрине, білген жақсы ғой. Бірақ 
ұлттардың бір-бірінің әдебиетіне көрсететін құрметі 
екі жақты болуға тиіс емес пе?

(Соңы. Басы 1-бетте)

Аласапыран замандардың алашап-
қыны жанымызды көкпарға салып, халық-
тығымызды тамырымен жұлып тастай 
жаздаған алмағайып замандарда Абай 
тағылымынан алған тәліміміз арқылы 
біз халықтық қасиетімізді жойып алмай, 
аман сақтап қалдық. Өткен ғасырдың 
басындағы Алаш арыстары Ахмет пен 
Міржақып, Әлихан мен Мағжандар жа-
нын пида ете отырып бізге Абай рухына 
адал болуды аманаттап кетті. Ұлы ақын 
дүние салған бір ғасырдан астам уақытта 
Абайсыз өмір сүрген дәуіріміз болған жоқ. 
Құдайға шүкір! Бәрі жақсы. Бәрі дұрыс. 
Бәрі заңды. 

Дей тұрсақ та поэзия пайғамбарының 
қайталанбайтын талантын, өнердегі 
даралығын, тұтас бір ұлттың санасына 
сәулесін шашқан данышпандығын, ке-
лешекке жол салып кеткен кемеңгерлігін 
мойындағанымызбен, ішкі бір түйсікпен 
әлем әдебиетінің төрінен өзіне лайық 
орындарын еншілеп алған алыптардың 
қатарында Абай есімінің аталмай жата-
тыны ащы да болса – шындық. Мысалы, 
өркениетті елдерде испан жазушысы 
Сервантестің есімін білмейтін адам 
жоқ шығар. Ұлы қаламгердің «Дон-
Кихот» романы тұтас бір халықты әлемге 
танытқан ұлттық брендке айналды. 
Тургеневтен бастап күні кешегі Борхес 
пен Маркестерге дейінгі ғұламалардың 
«Дон-Кихот» жа йында майын тамызып 
жазған, оқымасыңа қоймайтын қаншама 
ғажайып эсселері бар. 

А ғ ы л ш ы н  а қ ы н ы  Ш е кс п и рд і 
ешбір елдің драматургі де, жазушысы 
да ескерусіз қалдыра алмайды. Тіпті, 
орыстың суреткер жазушысы Толстойдың 
ұлы драматург туындыларына көңілі 
толмай сынаған зерттеуінің әлемде 
үлкен дау-дамай туғызғаны Шекспир 
есімінің барша адамзатқа ортақ тұлғаға 
айналғанын аңғартқандай. Әлемді 
қаламымен бағындыруға серт еткен 
француз Бальзакты оқымаған пенде зиялы 
азамат саналмайды, мәдениеті дамыған 
мемлекеттерде. Дүниежүзілік әдебиет 
деген ұғымды қолданысқа енгізіп, өзі де 
соның символына айналған немістің ой-
шыл ақыны Гетені кім білмейді. Атақты 
«Фаустты» тілге тиек етпеген әйгілі 
суреткерді таба алар ма екенсіз. Ал 
орыс жазушылары Гоголь, Толстой, 
Достоевский, Чехов туындылары ХХ 
ғасыр прозаиктеріне үлгі-өнеге болып, 
жаңа заман әдебиетінің бет-бейнесін 
айқындап берді. Соңғы елу жылдың ішінде 
сөз өнеріне көп өзгерістер алып келген 
Ресей мен Батыстың жаңашыл ақындары 
мен жазушыларын да әлем оқырмандары 
жеткілікті дәрежеде танып үлгерді. 

Ал, Абай ше? «Адамзаттың бәрін 
сүй бауырым деп» деген гуманистік 
идеяның ұрығын сепкен кемеңгерімізді 
өзімізден басқа кім біледі? Суреткер 
Әузовтен кейін ұлы ақынымыздың 
дүниежүзілік әдебиеттегі орнын белгілеп 
беру үшін іргелі істер жасалды ма? Әлем 
оқырмандарының қазақ Абайға қарағанда, 
беларусь Быков пен қырғыз Айтматовты 
көбірек білетінін өкінішпен болса да 
мойындауға тура келеді. 

Осы тұрғыдан алғанда Абай шығар ма-
лары өз Отанының шекарасынан алыстап 

кете алмаған Пушкин туындыларымен 
тағдырлас. Қаза тапқанына екі ғасырға 
жуық уақыт өтіп, ұлы ақынның твор-
чествосы жайында Ресейде мыңдаған 
еңбектер жазылса да Пушкин есімі де 
әлем оқырмандарының санасына мықтап 
орныға алмай қойды. Кезінде орыс 
жазушысы Владимир Набоков шетел 
оқыр мандарына Пушкинді жақынырақ 
таныстырмақ ниетпен «Евгений 
Онегинді» прозаның тілімен ағылшын 
тіліне аударғаны мәлім. Сондағы ішкі 
ойы дүние жүзіне кеңінен таралған 
ағылшын тілі арқылы Пушкинді ең ал-
дымен Батыс жұртшылығына, одан әрі 
әлем оқырмандарына таныстыру болды. 
Бірақ жазушының бұл ойы жүзеге аспай, 
сәтсіздікке ұшырады. Орыс әдебиетінің 
негізін салған ұлы ақынның шәкірттері 
болып саналатын Толстой мен Чехов 
шығармашылығына тәнті болған әлем 
оқырмандары бәрібір проза тілімен 
жазылған «Евгений Онегинді» қабылдай 
алмай қойды. Неге? 

Тамырын тым тереңге жіберген ұлт-
тың ақыны болғандықтан Пушкиннің 
муза сында орыс халқы ғана қабылдай 

алатын жұмбақ тылсымдар көп. Өте көп. 
Соған қарамастан, ұлы ақынның қазақ 
тіліне сәтті аударылған шығармалары аз 
емес. Хакім Абайдан бастап ұлтымыздың 
көптеген талантты шайырлары Пушкин 
туындыларының шымқай бояуын сол-
ғындатып алмауға бар күшін салып, ана 
тілімізге аударды. Бір ғана «Я помню 
чудное мгновеньені» қазақша сөйлетуге 
тырысқан талантты ақындарымыз 
қаншама. Қалай десек те Пушкин жыр-
ларының Алаш жұртына тараған насихаты 
кем шін болған жоқ. Сәтті шыққан та лай 
аудар малардың арқасында орыстың ұлы 
ақы нын қазақ оқырмандары жылы қабыл-
дап, жүрегінің төрінен орын сайлап берді. 

Ал біздің Абайымыздың тылсы-
мы терең поэзиясына терең үңіліп, 
оның барша адамзатқа ортақ гуманистік 
идеяларының маңызын халқының санасы-
на сіңіруге тырысқан қандай атақты орыс 
ақынын айта аласыз? Сұрау салып, зерт-
теп көрсек миллиондаған ресейліктердің 
ішінен Абайдың бір өлеңін оқыған 
жалғыз орысты таба алар ма екенбіз? Әй, 
қайдам. Танымалдылығы жағынан 10 
миллионнан астам қазағы бар данышпан 

Абаймен салыстырғанда авар жұртының 
талантты ұлы Расул Ғамзатов әлдеқайда 
бақыттырақ. (Мысалы, авар ақынының 
«Тырналар» өлеңін алыңызшы. Аударма 
да қалай сәтті шыққан. Жеңіс күніне орай 
«Тырналар» әні Мәскеудің аспанында 
қалықтағанда көңілі тебіреніп, көзіне жас 
алмайтын пенде жоқ. Ғамзатов жайында 
орыс тілінде жазылған қаншама зерттеу-
лер бар. Ақынның таланты мен адамдық 
табиғаты мейлінше шынайы ашылған 
Ресей киногерлері түсірген фильмнің өзі 
неге тұрады.

Жиырмасыншы ғасыр басынан бергі 
жазылған жүздеген еңбектерде  Пушкин 
шығармашылығы жеріне жеткізіліп 
дәріптелді, бір ауыз сөзбен болса да орыс 
ақынының рухани мұрасына тоқталмай 
кеткен қазақтың сыншысы мен әдебиет 
зерттеушісі кемде-кем. Міне, осы 
тұрғыдан алғанда: 

Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, 

и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык, – деген 

ақынның асқақ арманы қазақ топырағында 
артығымен орындалды. 

Ал біз болсақ Абайдың орыс тіліне 
аударылған өлеңін оқығанымызда ұлы 
ақынымыздың тереңдігі мен ойшылдығы 
келекеге ұшырағандай бір күйді басы-
мыздан кешетініміз неліктен? Ресейдің 
атақты ақындары мен жазушыларының 
әдебиет туралы жазған еңбектерінен 
Абайды ауызға алған сынық сөйлемді 
де таба алмайсың. Қазақтың Пушкин 
мұрасына деген тағылымында, ұлы 
ақынның рухына адал қызмет етіп келе 
жатқан тағзымында ешқандай кінәрат 
жоқ. Тіпті діні мұсылман, қаны мен 
жаны жағынан бізге әлдеқайда жақын 
Шығыстың ұлы шайырлары жайында 
түк білмесек те, Пушкиннің өмірі мен 
шығармашылығы туралы біздің білмейтін 
мәліметіміз жоқ. Әрине, білген жақсы ғой. 
Бірақ ұлттардың бір-бірінің әдебиетіне 
көрсететін құрметі екі жақты болуға тиіс 
емес пе? Көзімізге түспей жүрген болса 
ғафу өтінеміз. Басқаларын айтпағанда, 
Кеңес заманында қазақтың талантты ша-
йырлары Олжас пен Мұхтарлармен та-
лай дастарқандас болған Ресейдің атақты 
ақындары Евтушенко мен Возненскийдің 
көл-көсір әдеби мұрасында да Абайдан 
тағылым алып, шынайы көңілмен ұлы 
ақын рухына тағзым етіп, тебіренген 
бір ауыз сөз жоқ. Ресейлік «Культура» 
телеарнасындағы әлем әдебиетінің 
алыптарының шығармашылығын жан-
жақты таныстыратын «Игра в бисер» 
бағдарламасы да біздің Абайымызға ар-
нап бір хабар түсірмеді. Таяуда интернет-
тен орыстың танымал әдебиеттанушысы 
Дмитрий Быковтың көпшілікке арнап 
оқыған жүздеген дәрісін тыңдап шықтым, 
сенесіз бе ол бір рет те Абай есімін аузы-
на алмайды. Міне, осыдан кейін Ресей 
астанасы Мәскеудің «Чистые пруды» 
саябағында Абай ескерткішінің орнаты-
луы, екі ел арасындағы достық қарым-
қатынастың символынан гөрі, қазақтың 
көңілін алдарқату үшін жасалған ишарадай 
әсер қалдыратынын кімнен жасырайын.  

Амангелді КЕҢШІЛІКҰЛЫ

БОЛМАСАҢ ДА ҰҚСАП БАҚ



4 №1-2 (14) 
тамыз-қыркүйек-қазан 2022 жылЖАУҺАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАСПАЛДАҚ

Қасиетті Қарауылдың 
төрінен сүйінші жаңалық 
к е л д і .  Ж е л і л і к  А б а й 
мектептері арасындағы 
І  Р е с п у б л и к а л ы қ  « І Ш І - 
А Л Т Ы Н ,  С Ы Р Т Ы - К Ү М І С 
сөз жарысы...» шешендік 
өнер байқауынан дарын-
ды шәкірттеріміз елор-
да намысын қорғап, биік 
тұғырдан көрінді. Үкілеген 
үмітті  арқа лаған Ұлпан 
Арғынбаева бай қау дың 
бас жүлдесіне ие болды. 

Шешендік сөз сайысында 
білімі мен сөз қуатын танытқ ан 
Төлеген Томириске М.Әуезов 
ат ы н д а ғ ы  а р н а й ы  ж ү л д е 
бұйырды. Кіл жүйріктерді бапта-
ған Әйгерім Біржанқызы мен 
Айнұр Зейноллақызына шығар-
машылық өрлеу тілейміз. 

Таланттарды бастап апар-
ған Арай Жәлелқызы мен 

Ме руерт Темірханқызына 
алғы сы мызды білдіреміз . 
Ділмар үйірмесінің ұйытқы 
болуымен ұйымдастырылған 
шешендік сөз жарысы нау-
рыз айында біздің мектепте 

жалғасын таппақ. Абай есімін 
арқалаған республикадағы мек-
тептер елордада бас қоспақ. 
Қасиетті киелі топырақтың 
шарапаты білім шырағымызға  
айналмақ!

2022 жылдың 31 қазаны күні оқушылардың оқу 
үлгерімін арттыру мақсатында «Lesson Study» 
үдерісінің тиімділігі тақырыбында коучинг өтті. 

Бірінші бөлімінде өзгерістерге тоқталып, теориялық тал-
дау жасалды. Екінші бөлімінде алдағы уақытта жүргізілетін 
жұмыстың жоспары құрылды. Жыл сайын жүргізілетін зерттеу 
сабақтары жалғасын таппақ.

Кітап – жанның азығы. Оқу та-
нымды кеңейтіп, ой-өрісті арт-
тырады. Оқушыларымыз бала-
лар байқауында биік деңгейден 
көрінді. 

Аудандық кезеңде шашасына шаң 
жұқтырмай, қалалық кезеңде де жүлде-
герлер қатарынан көрінді. Республи калық 
балалар оқуының қалалық кезе ңінде 
оқушыларымыз бақ сынасып 6-сынып-
тар арасында Тілеуқабыл Дос мұхаммед 
3-орынға ие болды.

Жетекшісі Дәулет Серікұлы; 8-сынып 
оқушысы Айғаным Мақ сұтқанова грамо-
тамен марапатталды. Жетекшісі Айнұр 
Зейнуллақызы; 10-сыныптар арасын-
да Ұлпан Арғынбаева 3-орынды жеңіп 
алды, жетекшісі Әйгерім Біржанқызы. 
Жеңімпаздар мен жетекшілерді құт-
тықтаймыз!

«АЙТЫС – СӨЗ БАРЫМТАСЫ»

АБАЙ АУЫЛЫНДАҒЫ
АЛАМАН

LESSON STUDY
ҮДЕРІСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ

КІТАП – ЖАННЫҢ 
АЗЫҒЫ

25 қазан Республика күні 
қарсаңында елорда мектептері 
бойынша «Менің арманымдағы 
Қазақстан» жалпыұлттық эссе 
жазу конкурсы ұйымдастырылды. 

Бұл ауқымды іс-шараға Абай 
Құнанбайұлы атындағы №87 мектеп-
гим назиясы да атсалысты. Шығарма-
шылық жазба жұмысына 6, 8-9 сынып 
оқушылары қатысты. Олар сүйікті от-
анымыз Қазақстанның алдағы уақытта 
дамуының мүмкіндіктерін қарастыра 
отырып, бала қиялындағы, оқушы 
арманындағы елдің ертеңі жайлы тол-
ғанды.

Эссе жұмыстарының нәтижесінде 
Асан Құралай (8 Б), Меделхан Жания 
(8 А), Аяжан Тілеубердинова (9 Ә), 
Камила Аб сатова (6 Г) грамотамен ма-
рапатталды. Ал ІІІ орынға Арайлым 
Әділхан (9 Г), Жанерке Жүрер (9 

Ә), Абдуррашит Телек (6 Г) ие бол-
ды. ІІ орынды Гүлсезім Кеңесова (9 
Ә), Жасұлан Қуандық (9 Ә), Ардақ 
Кәрімжан (9 Г) лайықты деп танылды. 

Эссе конкурсының қортыындысы бой-
ынша Алмат Бердімұрат (8 Ж), Айғаным 
Мақсұтханова (8 Ж), Әзиз Асқар (9 Ж) 
жеңіске жетіп, І орынмен марапатталды.

МЕНІҢ – АРМАНЫМДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН

12 қазан Абай мектебі шаңырағына 
Қазақстан Республикасы рәміздері 
күніне орай оқушылармен кездесу үшін 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
Геральдикалық зерттеулер орталығы 
респуликалық мекемесінің директоры 
Асылбек Байжұмаұлы, Геральдикалық 
орталығының Мемлекеттік рәміздерді 
насихаттау бөлімінің  бастығы 
Жарқынбек Жұмәділұлы, Мемлекеттік 
рәміздерді насихаттау бөлімінің бас ма-
маны Оразбек Сапархан арнайы келді.

Қонақтарымыз мектеп оқушыларына 
рәміздер жайлы көптеген мәліметтер 
айтты. Іс-шара қорытындысында 
қонақтарымыз оқушыларға, мектеп 
ұжымына өздерінің ізгі тілектерін 
білдірді.

РӘМІЗДЕР – 
ҰЛТТЫҚ РУХ АЙНАСЫ

АХМЕТ АТАҒА ХАТ
Ұлы көсем Ахмет 

Бай тұрсынұлының 150 
жылдық ме рейтойына 
орай Жас сарбаз жасөс-
пірімдер әскери-патриот-
тық қозғалысының Астана 
қаласы бойынша тәрбие-
ле нушілердің арасында 
ұйым дастырылған «Ұлт 
ұстазы – Ахмет» атты 
шығар машылық байқауда 
«Ахмет атаға хат» номи-
нациясы бо йынша 1-орын-
ды Абай Құнанбайұлы 
атындағы №87 мектеп-гимна зиясының 8 «Г» сынып оқушысы 
Адай Жұлдыз ие болды. 

Жетекшісі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі – Төлеген 
Ғабдрахман. Жеңімпаздар естелік грамоталарымен және 
сыйлықтармен марапатталды. Құттықтаймыз!
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NAMYS CUP-2022
ҚАЗАҚТЫҢ КЛАССИК ЖАЗУШЫСЫ МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ 125 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА 

ОРАЙ АБАЙ АТЫНДАҒЫ №87 МЕК ТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

Біз осы мүмкіндікті пайдала нып, Ас-
тана қаласындағы Абай атын дағы №87 
мек теп-гимназиясында өтіп жатқан шағын 
футболдан Namys CUP-2022 тур ниріне 
арнайы бас сұқтық.

Мұхтар Әуезовтың 125 жылдығына 
орай ұйымдастырылған турнирге Астана 
қаласынан бөлек, Шымкент, Павлодар, 
Қарағанды облыстарынан бас-аяғы 16 
команда жиналыпты. 

Мектеп директоры Айгүл Қашаева ның 
айтуынша, бұл турнир алғаш рет мек теп 
қабырғасында өтіп жатыр. Сон дай-ақ тур-
нир қазақтың классик жазушы сы Мұхтар 
Әуезовтің 125 жыл дық мерейтойына орай 
ұйымдас тырылып отыр. 

– Біздің мектебіміз Абай атында. 
Олай болатын болса Абайды танытқан 
Мұхтар Әуезов. Оның үстіне Мұхтар 
Әуезов тұңғыш қазақ футбол коман-
дасы «Жарыста» 1913 жылы жарты-
лай қорғаушы болып ойнағаны мәлім. 
Біздің мектептің балалары да бұл додаға 
«Намыс» командасы болып қатысуда. Бұл 
жерде барлығы бір-біріне байланыс ты. 
Намыс деп аты айтып тұрғандай, біздің 
балаларымыз үнемі спорттық жарыстар-
да намысқа тырысып, додаға түсу біздің 
балаларымыз үшін үлкен мәртебе, – деді 
мектеп директоры. 

Ал спорт ардагері, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Несіп Жүніс-
байұлы кез келген балалардың ішінде та-
ланттылар міндетті түрде болады. Оны кім 
жарқыратып тауып алады, әрі қарай да-
мытады, өсіреді соған байланысты дейді. 

– Жақында ғана ұлттар лигасының 
С тобында Қазақстан ұлттық құрамасы 
жеңіске жеткенін білесіздер. Енді сол 
жеңіс жастарымыз арасында дүмпу 
алып келуі керек. Ол үшін жас балаларға 
қамқорлық жасалып, футбол алаңдарын 
көптеп салуымыз қажет.

Мұхтар Әуезов қазақтың ең бір 
тұлғалы адамдардың бірі. Ал сол Мұхтар 
атамыз 1913 жылы Семейде «Жарыс» 
деген командасын құрған. Соның 
қатарында ойнаған. Келер жылы сол 
датаға да 110 жыл толады. Мектептің 

Бәрімізге белгілі қазір отандық футболда үлкен дүмпу болып жатыр. 
Әсіресе, ұлттық құраманың соңғы жетістіктерінен кейін салада тың 
серпін байқалады. Ендігі мақсат біз осы қарқынды жоғалтпауымыз керек. 
Тіпті бас бапкер Магомед Адиевтің өзі үнемі айтады: «Біз осы қарқынды 
жоғалтпауымыз керек, осы бапты сақтауымыз керек». Жеткен жетістікке 
тоқмейілсуге болмайды. Ал енді оны жоғалтпау, яки, сақтау үшін не істеу 
керек? Міне, оның жауабы. Біз балалар футболын қазірден бастап нықтап 
қолға алуымыз керек. Ол жайында бұған дейін де айтылып келді. Ал қазір 
ерекше мән беріле бастады. 

«Намыс» деген футбол командасы ба-
рына қуанып отырмын. Себебі мен де 
сонау 1991 жылы республикамызда 
тұңғыш рет қазақ балалары арасында 
ұлттық кәсіпқой футбол клубын құруды 
ұйымдастырғанмын. Ол команданың 
құрамында ойнаған балалардың арасын-
да жеті-сегіз бала Қазақстанның ұлттық 
құрамасына қабылданды. Солардың 
арасында ең таланттысы Нұрбол 
Жұмасқалиев Қазақстанның екі дүркін 
«Ең үздік ойыншы» атанды. Қазақстан 
құрамасы командасының капитаны бол-
ды. Солар да осы балалар секілді тоғыз 
жасында командаға келді. Сендер де 
сол ағаларың секілді биік шыңдарға 
шығыңдар. Спортта кетіп жатқан на-
мысымызды осы балалар толықтырсын. 
Мынау ашылған жарыс сендердің жарқын 
болашақтарыңа қиылған лента болсын. 
Осы мектеп сіздерге өнер берсін, оның 
ішінде футбол берсін. Ата-аналарың да, 
мектеп те сендердің жетістіктеріңмен 
мақтанатын болсын. Ең төменгі футбол-
шы «Манчестер Юнайтед» командасында 
доп тепсін, деді жазушы ағамыз.

Жарысты ұйымдастырушы Ерке-
бұлан Жомарт болса, осындай жарыс тар 
балалардың футболды тезірек мең геруіне 
көп септігін тигізеді дейді.

– 2012-2013 жылғы туған балалар 
арасында өткен аталған турнирге рес-
пуб ликаның төрт аймағынан 16 коман-
да келіп отыр. Мұндай турнир ай са-
йын өтуге тиіс. Сонда балалар футбол-
ды тезірек меңгерер еді. Бірақ бүгінде 
инфрақұрылым мәселесінен бөлек, бала-
лар жаттықтырушыларын тәжірибе ал-
масу үшін көбірек шетелдерге шы ғарып, 
біліктіліктерін арттыру керек.

Сонымен, екі күнге созылған жарыста 
елордалық «Айбын» команда сы бірінші 
орын алса, «Атлетик» күміс ті қанағат 
тұтты. Ал үздік үштікті Шым  кент тен 
келген «Намыс» коман дасы түйіндеді. 
Жеңімпаздар мен жүл де гер лерге кубок 
пен медальдар тапсырылды.

Аслан ҚАЖЕНОВ,
журналист

АХМЕТ АТАҒА ХАТ



6 №1-2 (14) 
тамыз-қыркүйек-қазан 2022 жылӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ, СӨЗ САРАСЫ

САДАҚА
Әлемді он төңкеріп тастасаңда,
Әлсізді әлді болып жасқасаңда.. 
Садақаның кетері аз, келері көп,
Пенделікке берілмей арды сақта.

Өтіп кетсем байқаусызда қасынан,
Жұмыр етке мұң қонғандай жасыған.
Көріп тұрып, қасқайып ап өтетін,
Не кешеді, не өткізді басынан.

Садақаны ұмытпаңыз  әр күні,
Жолың ашық, арайланар ертеңің.
Тәубе етсең, шүкір етсең күніңе
Мына өмір болар еді ертегі. 

Садақаны сен бермейсің сыйлыққа,
Алла берген өмір сүрші сыйды ұқ та.
Ақыл, қайрат, жүректі ұста тұғырдай.
Біліміңді арқалап ап иыққа. 

Назар МИСАЛБЕК,
10-сынып оқушысы

ТҰЛПАР МІНІП, 
ТУ АЛҒАН
Найзадай намыс, атша тулап қанында,
Егілген ерлік, болаттай берік жанында.
Жауды жеңіп, жеткіншек бала шағында,
Айналған олар жанашыр батыр жалынға.

Семсерін сермеп жаумен жалғыз қалғанда,
Сенген соң, халық өлсе де өтпес арманда.
Ұмытпай ұлтым, орасан зор құрметтеп,
Дастан қылған жазылған талай жырларда.

Тұлпар мініп, ту алған сол шақтарда,
Ұқсайды олар бабасындай сақтарға.
Әзір тұрар сыбап мығым білекті,
Ұлтпен ұждан аражігін сақтауға.

Құлаш қылыш тақалғанда жағаға,
Адамзаттың  жігері маздап жанама? 
Жанар бәлкім, оттай лаулап, лапылдап,
Суына бір Марқакөлдің қанғанда.

Тірісінде байрағым көк аспанда,
Жарқырайды күн шапағын шашқанда.
Тізе бүкпес ертеңгі ел ешқашан,
Пышақ ұрған дауасыз мың дұшпанға.

Алашымды анасындай таныған,
Өшпегесін өскен жері жадыдан.
Қымбат тұтар Алашын өз жанынан,
Сол себепті айырылмаған арынан.

Тұғыры биік, тұлғасы тұнық ерлерім,
Сендерді мен алпауытқа тең дедім.
Есімдерің есінде қалып ертеңнің,
Ұмыт болмас жауды жексен жеңгенің.

ӘКЕ
Құлан иек менің таңым атқанда,
Білесің бе, бәрі сенің арқаңда?
Жығылмадың, біз сүрінсек гүп түсіп,
Шыдадың-ау шыңыраудай шақтарға.

 Бал өткізіп, бақытты кез күндерді,
 Өткізсең де сонау жолғы сүрлеуді.
 Сен жымисаң жанымызда жүргенде,
 Сол заматта мендік жүрек гүлденді.
  
Асқарымсың, арпалысқан аспанмен,
Әке деймін әкелеймін, басқа үнмен.
Тең келмейтін тұғырымсың тұрақты,
Тау төбелі тәжімдейсің басқа ілген.

Ардақ КАРИМЖАН,
9 «Г» сынып оқушысы

КӨШБАСШЫ
Әлихан Бөкейхан айтқандай 

«Елдің тұрмысын, тілін, мінезін 
білмеген кісі көш басын да алып 
жүре алмайды», дегеніміз адам 
бір топты, елді, ауылды, қаланы 
басқарғысы келсе сол жердің 
тіршілігін, тілін бәрін білу ке-
рек. Себебі сен олар туралы 
ақпарат, деректер білмесең 
қалай көшбасшы бола аласың?

Алдымен елдің тіршілігімен таны-
суымыз қажет. Одан кейін сол елдің, 
жердің тілін меңгере отырып, халыққа 
мейіріммен қарап, көшбасшы болуға 
қадам жасай аламыз.

Менің ойымша әр адамның көш-
басшы болуға мүмкіндігі бар. Сол мүм-
кіндікті пайдалана алсақ көш бастап, 
көш басшы бола аламыз. Сондықтан да 
мен Әлихан Бөкейханның сөзінен қуат 
алып, алдыға қадам басамын.

Инабат АЛМАС, 
7 «В» сынып оқушысы

ДОСТЫҚ
Өтірікке жоламай,
Достық сөзін сақтайды.
Бір өзіңді бағалай,
Қиналғанда жақтайды.

Тез жаныңнан табылып,
Үмітіңді ақтайды.
Алыс кетсең сағынып,
Достықты әр кез мақтайды.

Достықты сақтап қорғайды,
Жақсылыққа бастады.
Тілек саған арнайды,
Бәрінің болсын достары. 

Асылжан КӘКІМБЕК,
6 «ж» сынып оқушысы

ЖОЛБАРЫС
Кіші кезде баладай,
Мөлдір көзі даладай.
Таудай болып өседі,
Ойнауға да жарамай.

Жолбарыс ол толағай,
Аш болғанда қомағай.
Мықты болып кетеді,
Ерекелеуге жарамай.

Жыртқыш болса қомағай,
Денесі де қарағай. 
Жолбарыстың күші көп,
Азу тісі арадай.

Батыр ісі жайрату,
Жауға салып айбатын.
Маған да бір дарытса,
Жолбарыстың қайратын.

Алихан ДӘРІБАЙ,
6 «Ж» сынып оқушысы 

 

МЕНІҢ 
ҚИЯЛЫМДАҒЫ 
АБАЙ АУЫЛЫ

А б а й  а у ы л ы н д а ғ ы  м е н 
қатарлы балалардың барлығы 
зерек. Кішкентайынан білімге 
құштар болады.  Соның ішінде 
заманында Абай білім алуға 
ы н т а л ы  б о л д ы .  С е б е б і  о л 
кішкентайынан әжесі Зеренің 
ертегісін тыңдап және ертегіні 
қайталап дағдыға айналдыр-
ды. Әжесі де бала Абайды 
ертегі айтуға және тыңдауға 
жаттықтырған.  

Абайдың ауылындағы балалардың 
барлығы бала Абайды Шыңғыстаудың 
шыңы санаған. Тіпті сол кездің өзінде 
үлкендердің өздері Абайға тамсанған. 
Құнанбай атамыз да бала Абайға қарап, 
өзінің осындай ұл тәрбиелегеніне іштей 
қуанған. Анасы Ұлжан, Зере әжеміздің 
ақылы мен өсиетінен ғибрат алған. Бір 
сәт ойланыңыздаршы, Абайдың ауы-
лында және Абай атамыздың кезеңінде 
сізде өмір сүріп жатырсыз. Қандай 
керемет, иә?! Абай сіздің ең жақын 
досыңыз. Сізден бақытты, сізден ке-
ремет адам жоқ шығар. Бала Абай 
жаныңызда «Ғылым таппай мақтанба» 
өлеңін оқып отыр. Зере әже ертегі ай-
тып отыр. Менің қиял әлемім осылай 
өрбіді. Сіздікі ше, қадірлі жас дос!  

Нұрәли АСҚАР, 
6 «Ж» сынып оқушысы 

ДОСТЫҚТЫҢ 
ҚАДІРІ

Ертеде бір байдың бала-
сы болыпты. Байдың баласы 
өте қызғаншақ екен. Әкесінің 
байлығына мақтанып жанына 
ешкімді жолатпапты. 

Ешкіммен дос болмай өзі жалғыз 
жүріпті. Айбек өзінің маңайында 
жүрген балаларға байдың баласы 
екендігін айтып мақтанатын. Күндердің 
бір күнінде ауылға жұт келіп, Айбектің 
ата-анасы барлық жиған тергенінен 
айы рылып қалады. Үйінің ішінде 
көңілсіз тыныштық орнайды. Өзі 
қатарлы балалармен танысып, аралас-
қысы келеді. Бірақ ешкім онымен та-
ныспайды, айналып өтіп кетеді. Бай-
лығына масаттанған кездері еске түсіп, 
қатты өкінді. Достықтың қадірін енді 
ғана түсінді. Бір күні түнеріп отырған 
Айбектің жанына көрші бала Қайрат 
келеді. Айбекті түсініп, өзімен дос 
болуға шақырады. Айбек енді ғана 
достықтың қадірін түсінгендей. Дос 
болайық, досымызды ренжітпейік!

Рамазан МИРТОПИЛОВ,
6 «Ж» сынып оқушысы

ТУҒАН ЖЕР
Туған жер ыстық болар бәрінен,
Туған жер әсем болар сәнімен.
Ерекше бір құдіретті туған жер
Сүйіп өтем бар жан-тәніммен.

Ана тілін құрметтейік ағайын.
Бағалайық оны біз әр күн сайын.
Жоғалтып алуымыз әбден мүмкін
Қолданыста күнде сөйлемеген сайын. 

Елім бар, мәңгілік ол Қазақстан,
Туған ел қырандайын ғажап ұшқан.
Тұлпардай шаба берсін туған Отан,
Жүрегіммен танимын сені алыстан.

ОЙНАМАЙЫҚ, 
ОЙЛАНАЙЫҚ!
Бір ойынды тағы жеңіп,
Бір ойынды сақтап алдық,
Отырамыз тик-ток көріп,
Бос нәрсеге мақтанбалық. 

Біз оданда серуендейік,
Ата-анаға көмектесіп.
Өнер түрін үйренейік.
Жастар солай келер өсіп. 

Жұтып алып таза ауаны,
Шынығайық, ойланайық.
Жатқа біліп бұл даланы
Біз білімге бай болайық. 

Мухаммедали РАХИМБАЕВ,
6 «Ж» сынып оқушысы

Абай Құнанбайұлы – әр қазақтың 
жүрегіне жақын. Абай ата, барлық 
өзінен кейінгі толқынды ізінен ерткен 
– темірқазық. Қуаныш пен жұбанышта 
Абайды оқимыз. Әр сөзінде қазағына 
деген сүйіспеншілік пен махаббат 
бар. Жігер мен қайрат, адалдық пен 
адамдық барлығы – Абай ата сөзінде. 
Ұйқыда жатқан адамды оятатын, Абай 
ата өлеңдері, әр қазақтың шамшырағы. 

Дастан ЕРЖАНОВ,
6 «ж» сынып оқушысы

АБАЙ АТА!
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АТА
Ата, сізді көріп едім түсімде,
Әр сөзіңіз ой-санамның ішінде.
Мейірімнен құралғандай жүрегі,
Ата, барлық өсиетің есімде. 

Ұрпақтарың саяңызда көгерген, 
Әрбір ісің ата әр кез еленген.
Ата сенің рухыңа арналған,
Немереңнің сағынышы өлеңнен.

Атамыздың ақылы бар жадымда,
Білім деген ұмтыламын танымға.
Өзің айтқан ақылыңан нәр алдым,
Ата сөзі бағдаршамдай жолымда.

Киелі ғой атам өскен топырақ,
Атаңмын деп тіл қатады атырап.
Сүріндірмей немереңді қорғаштап, 
Жүргендейсіз рухыңмен бақылап.

Айерке ТЛЕМІС,
9 «Ж» сынып оқушысы

МЕНІҢ 
ТАНЫМЫМДАҒЫ 
«КӨШБАСШЫ» 
ҰҒЫМЫ

«Елдің тұрмысын,тілін,мінезін 
білмеген кісі көш басын да алып 
жүре алмайды»- деген ой айтады 
қазақтың алыбы – Әлихан Бөкейхан. 
Әлихан атамыз Отанымыздың 
дамуына өлшеусіз үлес қосқан 
Алаш қайраткері. Бұл сөздерді ел 
басқаратын адам халықтың сөзіне 
көңіл аударып, алдыға қадам басу 
керек деген мақсатта жазған.

Әр адам өзін жақсы істермен тол-
тырып, басқа адамдарға әрдайым жылы 
және жақсы сөздер айту керек. Тек сол 
кезде ғана оны сыйлап, мақтан тұтады. 
Көшбасшы да қарапайым адам болған, 
өсе келе халықты түсініп, қөшбасшы 
болуға дайын болды.

Менің ойымша кейбір кезде адам-
дардың мінезі тым жағымсыз қасиеттерге 
толы болады, оларды түсіну де қиын. 
Бірақ алға жүріп тырыссақ, бәрі де 
дұрысталады. Әлихан Бөкейханды күллі 
халықтың сыйлаған себебі, Алаш көсемі 
көп еңбектеніп ешқашан да  берілмеген. 
Қазақ үшін өлуге дайын болған, біздің 
Әлихан атамызға  үлкен құрмет!

Ақбота ТӘЖІКЕНОВА, 
7 «В» сынып оқушысы

ӨКІНБЕ, 
ӨТКЕНІҢЕ
Өкінбе, өткеніңе,
Таң атып күн шықты ұясынан.
Әуен салды қаламсап дәптеріме,
Шабыттың сиясынан.
Сонау тұрған ормандардан,
Табиғат тірілді бірақ сәтте,
Бар шығар кім біледі тауда да арман,
Берілсе де естір ме құлақ көпке.
Шертер едім мұңымды өзгелерге,
Мән беріп тыңдай білсе.
Өзегіңді өртетпе өкінішке
Бір тосын есігіңді қақпай кірсе.
Сейілер қара бұлт та,
Адамнан іздей білсең ізгілікті
Мейірім бөлін дейді дара жұртқа
Біреуді жаз, ал бірін күз жылытты.

Азамат МҰРАТҚАЛИ,
10 «а» сынып оқушысы

БАЙЛЫҚ 
ДЕГЕН
Байлық деген:
Төрт-түлік мал, тазы емес пе? 
Айран, сүтің, құртың, майың, 
Қазы емес пе? 
Бұдан асқан қандай байлық бар екен?, – деп. 
Ойландым да, іздендім де, көрдім де, 
Сұрағыма жауап таптым, әнекей! 
Ал жауапты айтайын мен қанекей! 
Мына ғасыр жастарының байлығы: 
Қабат-қабат үй емес пе? 
Басқа не? 
Қымбат-қымбат телефондар, 
Көлік қой! – «деп айтпасын»
Ой-санаңа теріп қой!
Байлық деген:
Денсаулығың бірінші,
Байлық деген:
Отбасыңыз ұғыншы.

Кәусар ШАЙҚАСЫМ,
6 «Д» сынып оқушысы

Ыбырай атамыздың туған 
күніне Ыбырай атындағы 
№83 мектеп-гимназиясы 
ұйымдастырған «Ұлы дала 
қоңырауы» атты волейбол-
дан спорттық жарысқа 
Абай мектебі командасы 
қатысты. 

Дене шынықтыру мұғалімі 
Сырым Мейрамтайұлы бастап 
апар ған біздің әріптестер жүлде-
герлер қатарында.  

Мұғалімдер арасындағы (дене 
шынықтыру мұғалімдері емес) 
волейболда 2-орын иегері атану 
үлкен жетістік. 

Жаттықтырушы Сырым Мей-
рам  тай ұлы құрып берген такти-
каның арқасында ойыншылар ой 
мен қимылды байланыстырып, 
алдыңғылардың қатарына шықты.

Терең ойлап басатын алға үш қадам,
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған.
Талап, еңбек, терең ой жүректерінде
Абай жолы біздерді алға бастаған.

Ұстаздары қадірлі,
Шәкірттері дарынды.
Дос тұтатын бәріңді
Абай мектебі!

Өмір көші мың сынақ,
Білім сая күн шуақ.
Қазағыма шам шырақ
Абай мектебі!

Ақ қағазбен қолыма қалам аламын,
Абай сөзін жүрекке қалап аламын.
Өзіңді өзің танисың Абайды оқысаң,
Махаббат пен достықты бағалағаның.

Ғылымды да табасың Абайды оқысаң,
Орынды да табасың Абайды оқысаң.
Толық адам боласың жүрегі таза,
Нұрлы ақылды көңілге мәңгі тоқысаң. 

Әні мен сөзінің авторы 
Дәулет СЕРІКҰЛЫ

МЕКТЕПТІҢ 
ӘНҰРАНЫАлғашында командалар А және Б тобына 

бөлініп сайысқа түсті. Жартылай финалда А тобы-
нан үздік шыққан «№55 орта мектептің» команда-
сы алаң иелері «№87 мектеп-гимназиясына» қарсы 
тұрса, Б тобының үздігі «№5 гимназия» «Жамбыл 
Жабаев атындағы №4 мектеп-гимназиясына» 
қарсы ойнады. Тартысты өткен ойындарда финалға 
алаң иелері мен «№5 гимназия» шықты. 

Финалдық ойынның басы тартысты бастал-
ды, екі команданың ойыншылары да жеңімпаз 
атану үшін барын салды. Ойын қорытындысында 
«Абай Құнанбайұлы атындағы №87 мг» жарыс 
жеңімпазы атанса, «№5 гимназия» ІІ орынға, «№55 
орта мектеп» ІІІ орынға ие болды.

СПОРТ – ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

ВОЛЕЙБОЛШЫЛАРЫМЫЗ ЖАРАДЫ

Мектебімізде Балалар жылына орай баскетболдан аудандық турнир өтті. 
Турнирге Байқоңыр ауданынан 6 команда қатысты.

АБАЙ АТА! 
Абай ата – қазақтың бағдаршамы. Мен 

Абай атамыздың мектебінде оқығанымды 
мақтан тұтамын. Абайдың өлеңдері мен қара 
сөзі оқығанда ерекше сезімге бөленесің. 
Мектебіміздің құндылығы «Бес асыл іс» 
қағидасы. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, 
рақымды бойымызға қалыптастырып 
биіктен көрінеміз.

Кәусар ДҮЙСЕНБЕК,
4 «Ә» сынып оқушысы
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ЖАНЫ САУДЫҢ – ТӘНІ САУ

Редакция алқасының төрайымы:
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Абай Құнанбайұлы атындағы 
№87 мектеп-гимназия

«NAMYS»

► «Namys» – 2020 
жылдан бастап қалалық 
және республикалық 
турнирлерде табысты 
өнер көрсетуде.
► «Namys» – Қарағанды 
қаласында өткен 
«НАУРЫЗ кубогы-2021» 
республикалық турнирде 
(2014-2015 ж.ж.) чемпион 
атанды.
► «Namys» – Павлодар 
қаласында өткен 
«Павлодар CUP-2021» 
республикалық турнирде 
(2012 ж.ж.) чемпион 
атанды.
► «Namys» – Шымкент 
қаласында өткен «Ізгілік 
CUP-2021» республикалық 
турнирде (2012 ж.ж.) 
чемпион атанды.
► «Namys» – Петропавл 
қаласында өткен Абылай 
Ерденбаевты еске алуға 
арналған республикалық 
турнирде (2013 ж.ж.) 
чемпион атанды.
► «Namys» – Қарағанды 
қаласында өткен «Аймақ 
кубогы-2022» аймақтық 
турнирде (2010-2011 ж.ж.) 
чемпион атанды.
► «Namys» – Алматы 
қаласында өткен «Нархоз 
CUP-2022» халықаралық 
турнирде (2012-2013 ж.ж.) 
чемпион атанды.

Байланыс тел.: 
8-701-467-87-67

- Жаттығуларды кәсіби - Жаттығуларды кәсіби 
жаттықтырушылар жаттықтырушылар 
жүргізеді; жүргізеді; 
- Жеке көзқарас, - Жеке көзқарас, 
жеке жаттығулар; жеке жаттығулар; 
- Аптасына 3 рет жаттығу; - Аптасына 3 рет жаттығу; 
- Жаттығу ұзақтығы – 90 - Жаттығу ұзақтығы – 90 
минут; минут; 
- Фото және бейнеесеп; - Фото және бейнеесеп; 
- Алғашқы жаттығу тегін;- Алғашқы жаттығу тегін;
- Қалалық және - Қалалық және 
республикалық республикалық 
турнирлерге қатысу; турнирлерге қатысу; 
- Кез келген уақытта - Кез келген уақытта 
сіздің балаңыз 6-8, сіздің балаңыз 6-8, 
9-12 жас 9-12 жас 
аралығындағы аралығындағы 
топтардың біріне топтардың біріне 
жазыла алады.жазыла алады.

– футболға шақырады!


