
    

                                     

 

 

 

 

                          

Мектеп –кеме, білім теңіз. 

 

     №1 Егіндікөл орта мектебінің ғылыми - танымдық басылымы                       

   Газет 2019 жылдың қыркүйек айынан бастап шығады.                 

                                                                                                       Мектеп жаңалықтары  

       

I-Qanat респбуликалық олимпиада 

 

      Ауыл мектептерінің оқушыларына арналған IQanat републикалық бағдарламасы - 

қазақстандық меценаттардың білім беру саласындағы жобасы. Бағдарлама мақсаты - 

ауыл мектептерінің оқушыларын ұлттық және шетел университеттеріне түсулері үшін 
қолдау, ынталандыру.  Сондай-ақ республика өңірлерінде іріктеу турнирлері өтіп, 
олимпиада жеңімпаздарына Қазастан мен шетелдегі жоғары оқу орындарында оқу 
үшін гранттары мен шәкіртақылар тағайындалады. Шараның ашылуында Ақмола 
облысының  инклюзивті білім берудің басшысы, Қазақстан Республикасының 
құрметті қызметкері Ибраев Марат Умербаевич сөз сөйлеп,олимпиаданың 
жетістіктері мен жаңалықтары туралы оқушыларға ақпарат айтып өтті. Былтыр өткен 
«I-Qanat» олимпиадасының республикалық кезеңіне қатысушы, №1 Егіндікөл орта 
мектебінің  10-сынып оқушысы Қасен Дильназ cөз сөйлеп, оқушыларға сәттілік тіледі. 
I-Qanat білім беру қорының Ақмола облысы бойынша үйлестірушісі Дударева Марина 
Александровна сөз сөйлеп, олимпиаданың өту барысымен таныстырып, 
қатысушыларға сәттілік тіледі. 
       Бұл жоба Тұңғыш Президентіміздің «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
ауыл балаларына арналған тамаша мүмкіндік. Балалар биікке қарай ұмтылсын, 
қанаттары талмасын деген ниетпен I-Qanat деп аталатын жобаға биыл Егіндікөл 
ауданынан 76 оқушы қатысуға ниет білдірді. Былтыр іріктеу кезеңіне ауданнан 61 
бала өтініш білдірсе, мектебіміздің 2 оқушысы ІІ кезеңге қатысуға мүмкіндік алды. 
Олимпиадаға қатысушыларға «I-Qanat» қорының анықтамалық кітапшасы мен қаламы 
берілді. 
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                       Дүниежүзілік балаларды қорғау күні – біздің басты мақсат 

 

Бала-бағы бар елдің 

Балалардың күлкісі 
Көркі, сәні әлемнің. 
Бізбен бірге бар әлем 

Қуанады балаша 

Қуанышқа бөленген 

Өмір қандай тамаша- дей отыра  бүгін 20 –шы қараша дүниежүзілік балаларды қорғау 
күні барлық дүниежүзі бойынша аталып өтіп жатыр. Еліміздің болашағы – бүгінгі 
балалар. Осы балалардың білім алуға деген қызығушылығын, құлшынысын ояту 
мақсатында сабақты психологиялық тұрғыдан ұйымдастыру керек. Олардың ойына ой 
қосу, қиялына қанат бітіру негізінде түрліі іс-шаралар өткізілуде. Адамның ең 
қымбаттысы - өмірі. Ол адамға бір - ақ рет беріледі. Сондықтан оны «Қайран босқа 
өткен жылдарым - ай» деп өкінбейтіндей, барлық күш – қуатын дүниедегі ең тамаша 
іске, адам баласын азат ету жолындағы күреске жұмсалады деп айтарлықтай етіп 
өткізу керек – деп орыс физиологы Н.А. Островский айтып кеткендей әрбір күн, 
уақыт, бізге бағалы қымбат. Сондықтан оны босқа өткізбейік. - Балалардың 
құқықтарын қорғау - мемлекет саясатының негізгі қағидаларының бірі. Алайда, 
бүгінгі қоғамда басқасын айтпағанда, туған баласының құқықтарын таптап жатқан 
қатыгез ата-аналар санының азаймауы толғандырады.Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы айғақтайды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-

2050» Стратегиясында «Балалар – қоғамымыздың ең әлсіз және қорғансыз бөлігі және 
олар құқықсыз болуға тиіс емес. Елбасы ретінде мен әрбір сәбидің құқығы қорғалуын 
талап ететін боламын»- дей отырып, өз сөзінде әр баланың құқығының қорғалуын 
талап ететіндігін айтып өтті. Баланың тууынан гөрі планетаның үлкен ғажайыбы деп 
айту өте қиын. Бұл кішкентай тіршілік – ол өмірді берген ересектердің кішкентай 
көшірмесі ғана емес, сонымен қатар жақсы түсірілімнен кейін жарқын із қалдырудың 
сенімді жолы. Балалар бізде шынайы сүйіспеншілік, қамқорлыққа ұмтылу, жаһандық 
жаңа тұрғындарды қауіптен және қауіптен қорғауға талпындырады.   
   Жас балапандар – баршамыздың бақытымыз, болашағымыз. Бүгінгі бүлдіршіндер 
ертеңгі қасиетті даламызды гүлге бөлейтін еліміздің тірегі, ата-бабамыздан қалған 
ұлан-байтақ жеріміздің иесі. Тәуелсіз мемлекетіміз осылар арқылы гүлденеді, 
осылардың жан-жақты тәрбие, сапалы білім алып өсуі арқылы кемелденеді. 



 

       

                                       

                                       

                                                      Курстың үйретері көп...    

       Еліміздің көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев «Ұлттық бәсекелестік қабілеттілігі-
ең алдымен оның білімділігімен өлшенеді» -деп атап көрсете отырып, елімізде 
білім беру ісіне ерекше назар аударуда. Әлем жылдам өзгеруде. Әлемнің 
жылдам өзгерісіне ілесе отырып заман көшінен қалмай қазақ баласына жаңа 
мазмұнды білім беру басты міндетіміз екені белгілі. Ендеше, жаңа өмірге 
жаңаша әрекет етуге, басқаруға, шешім қабылдауға білікті мұғалім, жоғары 
кәсіби тұлға ретінде моральдық беделімізге сүйене отырып оқыту мен оқуды 
тәжірибемізге енгізуге тиіспіз. Қазіргі таңда ұстаздар қауымына қойылып 
отырған талап күшті. Мектебімізде әр  күн сайын әріптестеріміз бір-бірімен өз 
сабақтарыда  тәжірибе алмасуда. 

Жаңартылған бағдарлама арқылы  әріптестеріміз кәсіби деңгейлерін 
көтеруге және әр баланың ой-өрісін жетілдіретін технологияның түрлі әдіс-

тәсілдерін топпен жұмыс, жұппен жұмыс, сын тұрғысында ойлау, диалогтық 
оқыту және тағы басқа технологиялардың ерекшеліктерін тренингтер арқылы 
бір–бірлеріне үйретіп, тәжірибе алмасуда. Әріптестерімнің жаңашалыққа, 
өзгеріске деген талпынысы әр мұғалімнің шығармашылығы мен шебірлігін  
арттыруда. Әр әріптесіме шығармашылық табыс пен сәттіліктер тілеймін!  

 

Оқу ісінің меңгерушісі  
Кубжетерова Айгуль Арынғазиевна                      

 

 

 

 

 

  



 

   Ашық сабақта...  
Мектебіміздің тәжірибелі ұстазы, тарих пәнінің мұғалімі Даиров Смағұл 

Зұлқарнайұлы  « Атажұрт» тақырыбында интеллектуалды ойын  өткізді. 
Интеллектуалды ойынға мектебіміздің жас мамандары мен мектеп 
мұғалімдері қатысып, ұстаздың  тәжірибесімен бөлісті. Мектебімізде еңбек 
өтілі көп мұғалімдердің тәжірибесін дәріптеуге бағытталған  шебер сабақтар 
өткізу жолға қойылған.                

       

 

          Сіз білмейтін жаңалықтар.............. 

        18 қарашада қандай қызықты оқиғалар болды?  

 

Бүгін ең танымал мультипликациялық кейіпкер — Микки 
Маустың туған күні екенін білесіз бе? Ол 90 жасқа толды. 
Балалардың сүйікті кейіпкеріне айналған Микки Маус 1928 

жылы 18 қарашада экранға шықты. Содан бері Микки Маус 
әлемдегі ең танымал мультипликациялық кейіпкер болып қалып 
отыр. Ол 120-дан астам мультфильмге түсіп, түрлі кейіпте 
кішкентай көрермендерін қуантты. Әрі Микки Маустың өзін 
ойлап тапқан адамға көп марапат әкелгені белгілі. 1932 жылы Уолт Дисней Микки 
Маус үшін Оскар алды. Бұдан бөлек, бұл мультфильм кейіпкерінің Голливудтегі Даңқ 
аллеясында 1978 жылы алған өз жұлдызы бар.   

                                      Аяз ата күні құтты болсын!!! 

 

Ал Ресейде бүгін Аяз ата күні атап өтіледі. Оның 
туған күні нақты қай уақытта ойлап табылғаны 
белгісіз. Бұрын 18 қараша күз бен қыс арасындағы 
өтпелі күн болып есептелген. Аяз атаның туған жері 
болып ресми түрде Устюг (Ресей қаласы) болып 
танылған. Сондықтан осы жерде мерекеге дайындық 
мұқият жүргізіледі. Бұл күні арнайы пошта жәшігі 
ашылады, оған кез келген адам құттықтау хатын 
салып, туған күн иесіне игі тілектерін жеткізе алады.  



 

Сондай-ақ, бүгін – құпия ойлап табу мерекесі. Бүгін барлық құпия-сырымызды еске 
аламыз, мүмкін ұмытып қалған құпияңыз бар шығар.  

 

Еліміздің ұрпағы, отбасымыздың шапағаты. 
 

Бәріміздің жүрегімізден орын алған отбасылық 
мерекелердің күнтізбесі тағы бір күнмен 

толықты – Ұлдар күні. Аналар күні сияқты 
бүкіл дүние жүзіне танылмаса да, ұмытпай, жыл 
сайын тойлайтындар уақыт өте көбейіп келеді. 
Бұл – ресми болмаса да, керек мейрам, себебі 

отбасыны біріктіріп, ата-ана мен бала 
арасындағы қарым-қатынасты нығайтуды 

мақсат етеді. Ұлдар күні – балаңызға (жасы 
нешеде болса да) қаншалықты жақсы 

көретініңізді айтуға таптырмас күн, азын-аулақ сый жасасаңыз тіпті керемет. Ұл 
баланың өмірге келуі барша салт-дәстүр, діни наным-сенімдер бойынша мақтан 
тұтарлық жайт, өйткені ер бала – мұрагер, ұрпақ жалғастырушысы, ата-бабадан 

қалған әдет-ғұрыпты жалғастырып, ата-анасына қартайған шағында қамқор болады.                    



 

Тілім-тұғырым 

Тілдердің үштұғырлылығы 

 

       Жасасын үштұғырлы тіл саясаты,  
Елбасының халыққа артқан аманаты.  
Көкке самға, гүлдене бер, қалықтағын 

 Шарықтасын барша әлемге қазақ даңқы!  
  

       Мектеп кезеңінің соңғы  жылдарында «Кім болам?» деген мағыналы сұрақ әр 
оқушыны толғандыратыны хақ. Мерзімі жетіп, мамандық таңдайтын кез келгенде 
менің де әбден қиналғаным жасырын емес. Өз ана тілім – қазақ тіліне деген құрметім 
ерекше, жетік меңгеріп, барша әлемге танытсам деп армандайтынмын.  
Таңдаған тілім – ағылшын, мамандығым – мұғалім болды. 2013 жылы Астана 
қаласындағы Гуманитарлық колледжіне оқуға түсіп, білім алып, шет тілін меңгеріп 
жүрген кезім еді. 2007 жылы  Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты 
жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы”   атты мәдени жобасы дүниеге келді. Оны 
халыққа жолдап, кезең-кезеңмен іске асыруды тапсырды. Қазақстан халқының рухани 
дамуымен қатар, бұл идея ішкі саясатымыздың жеке бағыты болып белгіленді. Бұл 
жолдау маған үлкен шабыт беріп, қиялыма қанат бітірді. Елбасымыздың даналығына, 
көрегенділігіне тәнті болдым. Өзі де сұранысқа ие ағылшын тілінің қолданысын  одан 
сайын жандандырды.  
 «Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында өткен 
Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы 
“Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа арнаған жолдауында “Тілдердің 
үштұғырлылығы” атты мәдени жобаны кезең-кезеңімен жүзеге асыруды ұсынды. 
Яғни, идеяның негізі мынадай: Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей 
пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлт-аралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – 

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Үштұғырлы тіл – дегеніміз қарапайым, 
әрі түсінікті тілмен айтқанда: мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз 
және ағылшын тілін үйренеміз дегендік. Үштұғырлы тіл тек қана жаттанды қағида 
емес, немесе тілдік саясаттың жаңа формасы ретінде ғана пайда болған жоқ, ол – 

өмірлік қажеттіліктен туындаған игілікті тұжырым. Қазіргі таңда күллі әлемге есігін 
айқара ашып, “ақылды” экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда. 
Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудағы бірінші 
баспалдағы. Бірнеше тілде еркін сӛйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар өз елінде 
де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны даусыз. Атап айтарлығы, 
көпұлтты Қазақстанның жағдайында “Үштұғырлы тіл” ұлттық жобасы қоғамдық 
келісімді нығайтудың негізі болып саналады. Мәдениеттер мен тілдердің 
саналуандығы – бұл біздің ұлттық байлығымыз Ал “Үштұғырлы тіл” идеясының  
құрамдас бөлігі – ағылшын тілін үйрену. Бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру – 

ғаламдық ақпараттар мен инновацияларға ілесу деген сөз. Ағылшын тілін білсең – 

әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу орындарында білім алуға жол ашылмақ. 
Оқуың аяқталған соң, шетелдерге шығып тәжірибе жинақтауға да тамаша мүмкіндік. 
Қазақстандағы үштұғырлы тіл саясаты – бұл елімізді, оның әлеуетін одан әрі 



 

нығайтуға бағытталған тұтас игі іс. Іс жүзінде тілдердің үштұғырлылығы идеясы 
бәсекеге қабілетті Қазақстанның ұлттық идеологиясының бір бӛлшегі болып 
табылады. Яғни, мемлекет әрбір қазақстандық үшін үш тілді білу – әркімнің жеке 
дамуының міндетті шарты екендігін әрдайым талап етуде. «Тiлдердiң 
үштұғырлылығы», дәлiрек айтқанда, үш тiлдi, қазақ, орыс және ағылшын тiлдерiн 
Қазақстан азаматтарының бiрдей меңгеруiн меңзегенiмен, бұның түпкi негiзi, кӛздеген 
мақсаты – мемлекеттiк қазақ тiлiнiң халықаралық қолданыстағы орыс, ағылшын 
тiлдерiмен тең қолданылатын биiкке жеткiзу, қазақ тiлiн әлемдiк тiлдер қатарына қосу 
үшiн нақты ұмтылыс жасау.   

Туған тілім тірлігімнің айғағы, 
Тілім барда айтылар сыр ойдағы. 
Өссе тілім, мен де бірге өсемін, 
Өлсе тілім, мен де бірге өлемін! 

  

Ендеше, менің отандас, қандастарымның парызы - «өзге тiлдiң бәрiн біліп, өз тілін  
шексіз құрметтеу». Қорыта келе айтарым, Елбасымыз өзінің Қазақстан халқына 
жолдауында «Үш тұғырлы» тілді білу – баянды болашақтың кепілі» деген болатын. 
Үш тұғырлы тіл жасасын!!!  

Кулахметова Асель Төлегенқызы           

ағылшын тілі пәні мұғалімі  
Жас  қалам... 

 

Отанымды нығайтуға үлес қосқым келеді 
 Кез келген ел өзінің келешегін өскелең ұрпағымен байланыстырады. Біздің 

әрбір күніміз үлкен жетістікке толы. Себебі, біз әр күні дамимыз. Әр күні бір нәрсенің 
кірпіші қаланса, бір нәрсенің қуанышы болады. Мұндай бейбіт елде өмір сүріп жатқан 
әрбір Қазақстан азаматында арман жоқ шығар. Қазақстан – алып мұхит. Ол мәңгі 
терең, мәңгі кең. Оның толқындарының ағысы күннен -күнге күшеюде. Ел боламын 
десен, бесігіңді түзе-дегендей, біздің еліміз үшін дарынды, білімді, жігерлі 
ұрпақтардың орны бөлек қой. Елбасымыздың Халыққа Жолдауында: Біздің ұрпақ 
алдында бабалар қол жеткізген игілікті сақтау, қайта қалпына келтірілген 
мемлекетімізді нығайту және дүниежүзілік қауымдастық талаптарына сай жаңа 
сапалық деңгейге көтерілу міндеті тұр,-деп, жастарға зор сенім мен үміт артып отыр. 
Сол сенімді ақтап, болашағымызды жарқын қылайық дегім келеді, өзімнің 

құрдастарыма, сіңілілеріме, достарыма.   
            Егер жер бетіндегі әр адам өзінің елінің болашағында ерекше орын алып, 
қандай да бір рөл атқаратындығын сезінсе, онда мүлдем басқаша болар ма еді ме, кім 
білсін... Қазір мен өзімнің достарым сияқты –қарапайым оқушымын. Менің ойымша, 
жауаптылық тек ата –ана алдындағы парызыңды өтеу емес, бүкіл еліңнің, сол еліңде 
өмір сүріп жатқан тіршілік атаулының алдында  жауаптылықты сезіне білу. 
Сондықтан еліміздің болашағын құраушы басты күш – біздер, жастардың алдына 
қойған өзіндік патриоттық мақсаты болуы шарт деп ойлаймын! Еліме тілейтінім 
«қазақ» аты мәңгі өшпесін, Тәуелсіздігіміз мәңгі жасай берсін! Еліміз жаңа биіктерден 



 

көріну үшін қазір жақсы оқып, болашақта оның дамуына зор үлесімізді қосамыз, 
Қазақстанның туын әлем биіктеріне жеткіземіз деп кәміл сенемін!  
           Күніміз шуақты, халқымыз қуатты болып, көк туымыз көк аспанда мәңгілік 
қалықтасын!  
 

 10 сынып оқушысы    
Тлеухор Жангелді 

 

 

              

Құттықтаймыз!  

Бастауыш сынып мұғалімі Баязова Гүлсім Жұмабаевнаны және қазақ тілі 
пәнінің мұғалімі Балшых Ақмаралды туған күндерімен шын жүректен 

құттықтаймыз. Мектеп әкімшілігі және ұстаздар қауымы атынан сіздерге зор 
денсаулық, ашық аспан, отбасыларыңызға шаттық пен береке, жұмыста 

шығармашылық табыс, шәкірттеріңіз биіктен көріне берсін!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС 

ҚЫМБАТТЫ 
ДОСТАР!!! 

Бұл үнпарақта сендердің де қолтаңбаларың болуы керек. 
Сондықтан қызықты әңгімелеріңді, жұмбақтарыңды, өлеңдеріңді, 

сұрақтарыңды, құттықтауларыңды аға тәлімгердің кабинетіне 
немесе мектеп президентіне тапсыруларыңызды сұраймын. 

«Тарлан» газеті әр апта сайын шығарылады. Сіздерді тұрақты 
оқырман, белсенді тілші болуға шақырамыз!!!  
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