
 мектепішілік баспасөз орталығы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ілімге  толса көкірек  ашылар көзі сананың...   
Майлықожа                                                                 

          «Балқаш қаласы білім бөлімі»ММ-нің 

ұйымдастыруымен өткен бірінші қалалық «RoboLand 

2018» байқауында  мектеп лицей оқушылар 

командасы ІІ жүлделі орын алды. Жетекшілері: 

Омаров С.К., Совет А.  

 

26-29.03 аралығында  Астана қаласында өткен ІІ Халықаралық 

"ШАШУ"  өнер фестиваліне қатысып 6 А сынып оқушысы Асанова 

Әдемі би өнері бойынша бас жүлдемен марапатталды  

  

Инженеры будущего 

В первые в городе металлургов  на базе школы -гимназии №7 

им.С.Сейфуллина состоялся городской конкурс "3D моделирование". В 

нем приняли участие 13 учащихся 7-9 классов пяти инновационных 

школ города. В течение 1-го часа конкурсантам надо было справиться с 

3-мя, включающими создание  3D -моделей.    В данном состязании І 

место занимал  ученик 8 В класса Абир Бейсекей, поздровляем!  

/ Северное прибалхашье №2, 10.01.18г./ 

 

 

 Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру мақсатында «Мен елімнің 

патриотымын!» атты мектеп-лицейішілік «Көшбасшылар» мектебінің І-ші Жас 

Патриоттар форумы өтті. Форумда «Балдәурен» оқу-сауықтыру орталығында І-ші 

республикалық патриоттар форумына қатысып келген «Жас Патриот» төсбелгі иелері, 

мектеп-лицей көшбасшылары ашып берді.  

Атап айтсақ: 

1.Қайратұлы Мәдисұлтан -10 А 

2.Жаппарова Мадина -10А 

3.Ерғали Әсем - 9А 

4.Мұхамеджанова Гауһар-9Ә 

5.Мағаз Адай-8Ә 

Форумда патриоттық әндер шырқалып,еліне,жеріне деген сүйіспеншілікпен көшбасшы 

оқушылардың жүрекжарды өлеңдері тыңдалды. Форум өте тартымды өтті. 
 

Құттықтаймыз! 
Бетті дайындаған «Жас өркен» жас тілшілері 

 

 

 С.Сейфуллин атындағы                          

№7 мектеп-гимназиясы бастауыш 

сынып оқушылары білім 

шаңырағында қонақта. Мектеп-

лицей тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары мектеп-лицей тыныс 

тіршілігі жайлы  

school15balkhash@mail.ru 
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Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік 

орталығының аға оқытушысы  Ғ.Ғ.Смагулова мектеп-лицейде 

 

 Мектеп-лицейдің жоспары бойынша атқарылатын іс-шараларға 

Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік 

орталығының аға оқытушысы  Ғ.Ғ.Смагулова, қала мектептерінің 

мұғалімдері және мектеп-лицей ата-аналары қатысты. Бастауыш сынып 

мұғалімі Г.Ж.Сатыбалдинаның ұйымдастыруымен    4 сыныптар арасында 

өткізілген «Рахмет, саған Отаным!» атты интеллектуалды ойын , «Мен 

бақытты баламын» атты психологиялық тренинг және «Bookbingo», «Book 

Dingo», «Терминдерді анықта» атты ойындарын тамашалады.    

Ардагер  ұстаз-аналар, әжелер, іскер аналарды ұлықтау мақсатында 

«Аяулы да, алтын нұрлы аналар!» атты  кеш болып өтті. Кешке «Парасат» 

аналар-әжелер мектебінің мүшелері, жас аналар қатысты. Кеште 

Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік 

орталығының аға оқытушысы  Ғ.Ғ.Смагулова  жақсы тілек айтып, аналарды 

құттықтады.  

Оқушылар анаға деген ыстық ықыласын әнмен, өлеңмен жеткізіп, 

қонақтарға өздері жасаған гүлді сыйлық ретінде ұсынды. Кешті 

ұйымдастырушылар мектеп-лицейдің «Көшбасшылар» мектебі, «Серілер» 

ұлдар клубы, «Қыз Жібек» қыздар клубы.  

 

Ж. Калық  6 Г
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 Жауапты тілшілер: Ұзақбай Б 9Ә, Қали Н 9Ә, Көрпетай Е 6Ә 

Тел: 6-52-22. school15balkhash@mail.ru 

 

З и я л ы   с е н б і 
   «Туған жерге туыңды тік»  

/06.01.18ж/ Мектеп-лицей  түлектеріне 

мамандық таңдауда, бағыт бағдар алу 

мақсатында,  9-11 сынып оқушыларына 

арналған  "зиялы сенбі" өткізілді. 

Мектептен түлеп ұшқалы отырған 9-11-

сынып оқушылары келешекте «Қандай 

мамандықты таңдаймын?» немесе 

«Таңдаған мамандығыма қалай қол 

жеткіземін?» 

 деген ойлар мазалайтыны анық, сондықтан оқушыларға  мамандық таңдау, оның адам өмірінде 

алатын орны,  әр мамандық иесіне тән қасиеттер мен ерекшеліктер, оны дамыту, жетістікке жету 

жолдары туралы білімдерін кеңейту.  Бұрынғы бітіріп кеткен түлектердің жақсы қасиеттері мен 

әртүрлі салада қызмет ететін мамандардың, мамандықтарын кейінгі ұрпаққа  үлгі ету мақсатында  

мектеп-лицейінен түлеп ұшқан түлектер: бүгінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

журналистика факультетінің  ІІІ курс студенті Омирбаев Абылай, Төреқұл Нұрсауле мектеп-

лицейіміздің ағылшын тілі мұғалімі кешіміздің құрметті қонағы болды.. Кездесу барысында 9-11 

сынып оқушылары өздерін мазалап жүрген сұрақтарын қойып, ойларын бөлісті, ҚР-ның білім беру 

саласындағы ерекше еңбегі үшін «Білім беру ісінің құрметті қызметкері»төсбелгісі иегері, қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімі  Б.Б.Султанова өзінің сүбелі ойларымен, ақыл-кеңестерін айтты. 

Оқушылар қонақтармен болашақтағы мамандықтар жайлы  ашық әңгіме өрбітіп, пікір алмасып, ой 

бөлісті. 
 

 

 «Өткенін ескермеген өшеді, өткенін 

қастерлеген өседі» /10.02.2018 ж/    Кеңес 

әскерлерінің Ауған жерінен 

шығарылғанына 29 жыл толуына орай  

дәстүрлі «Зиялы сенбі» кездесуі өтті. 

Өткен күннен ағалар ерлігі ұрпаққа өнеге. 

Сол кездегі ағалар ерлігі, қазіргі жас 

жеткіншекке, патриоттық тәлім-тәрбиеге 

баулитын бірден бір сабақ.  

Кездесуді ұйымдастырудағы мақсат:оқушыларға Ауған соғысы жайлы мәлімет беру, өз Отанына 

шексіз берілген, патриоттық рухы жоғары, қайсар жауынгер ағалардың ерлігін үлгі ету; Ауған 

соғысында опат болған жауынгерлердің рухына тағзым ету, оқушыларға патриоттық тәрбие беру. 

"Зиялы сенбі" кездесуінің қонағы үлгілі отбасы, Ауған соғысының ардагері,мектеп-лицейдің 

«Ұлағат» әкелер кеңесінің басшысы, қалалық Ауған соғыс ардагерлерінің ұйымдастырушысы 

М.Ж.Аязбаев. Кездесу барысында оқушылар  өздерін қызықтырған сұрақтарды қойып, сүбелі 

жауаптар алды. Ардагер, батыр ағамыз жиналғандарға гитарамен  ән салып, сол бір қиын кезеңдер 

жайлы мазмұнды әңгімелеп, оқушыларға әр түрлі кеңестер  берді.  

 

"Болашақ жастарда" /24.02.2018.ж./ тақырыбында «Серілер» ұлдар клубының 

ұйымдастыруымен, 8-11 сынып ұлдарының қатысуымен  дәстүрлі «Зиялы сенбі» өткізілді. Мектеп – 

лицейдің түлегі, қазіргі таңда Алматы қаласы ҚР ҰҚК Академиясының 3 курс курсанты Алмас 

Таңатұлы Жумабек қонақта болып қайтты. Ол оқушыларға өзі оқитын оқу орны жайлы мәлімет 

беріп,өз өнерін көрсетіп, оқушылар сауалдарына мазмұнды жауап берді.    

 

 Оқушының шығарма-

шылық әлеуетін қолдау және 

жүзеге асыру, оқушылардың 

кәсіби бастамаларын және 

азаматтық сана-сезімін 

қалыптастыру, жас педагог 

қызметкерлердің шығарма-

шылық әлеуетін және өзін-өзі 

дамыту үшін жағдай жасау, 

білім беру жүйесін 

жетілдіруге жас мұғалімдердің белсенді кәсіби көзқарасын қалыптастыру мақсатында 

ұйымдастырылған қалалық «Дарынды балаларға-талантты ұстаз» Республикалық 

педагогикалық олимпиадасынан біздің мектеп- лицейден «Жас патриоттар» көшбасшылар 

мектебі І жүлделі орын, жас маман ағылшын тілі пәнінің мұғалімі А.К.Кабдиманова Іорын, жас 

тәлімгер Ж.Ш.Мейрам І орынға ие болып облыстық кезеңге жолдама алды. 

Сәттілік тілейміз! 

 

Спорт жаңалықтары 

 2018 жылдың наурыз айында Білім беру және спорт мекемелері қызметкерлері арасында 

деңгейде өткен волейбол және үстел теннисі жарысында мектеп-лицей ұжымынынң ұстаздары 

тыс қалмады. Волейбол жарысына қала бойынша 12 команда қатысты.12 команданын ішінде 

4команда полу финалга өтті. Нәтижесінде  мектеп-лицей командасы І жүлделі орынға ие болды.  

Үстел теннисіне жалпы ерлер арасынан 17, қыздар арасынан 11 адам қатысты. Ерлер арасынан 

дене шынықтыру пәнінің мүғалімі Н.Жасымхан  І орын, Қыздар арасынан «Таңшуақ» шағын 

орталығынын қызметкері А.Елеужанова  II орын, дене шынықтыру пәнінің мүғалімі  

Г.Какимашова  ІІІ орын иеленді. Жеңісті күндеріңіз көп болсын! 
 

 
 

 Жылдамдықты, ептілікті көрсете отырып, өзара ынтымақтастықты арттыру мақсатында  «Біз 

біргеміз» атты ІІІ кезеңнен тұратын спорттық жарыс ұйымдастырылды. 

Нәтижесінде  І орынды «Бәйтерек» тобы, ІІ орынды «Қыран» тобы, ІІІ орынды «Барыс» тобы 

иеленді. Бұл жарыс салауатты өмір салтын ұстанудың маңызды екенін көрсетті. 
 

 «Таңшуақ» шағын орталығында «Қызғалдақ», «Түймедақ», «Раушан» топтар арасында «Қыс 

қызығы» сауықтыру іс-шарасы өткізілді.Іс-шарада көптеген кейіпкерлер келді, балалар 

өздерінің өлең жолдарын айтып, түрлі-түрлі ойындар ойнады.Іс-шара өте қызықты және көңілді 

болды. 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана 
(Астананың 20 жылдық мерейтойына) 

 

Астана- қазағымның бас қаласы 

Думанмен дүрілдесін аспан асты. 

Бәйтеректей биіктеп, зәулімденіп, 

Асқақтай бер елімнің  Астанасы 

 

Астанам  қол созады алысқа, 

Елім менің айналуда барысқа. 

Астанама күн де күліп тұр, әне, 

Астанадай жұлдыздар тұр ғарышта 

 

Астанам  елімнің сен жүрегісің, 

Өзінен бастау алар өрелі ісім. 

 Өлең боп көкірегімде өрілесің,  

Сен маған  асқар таудай көрінесің,  

                                      А. Саятқызы  9 Ә 

 

Асыл ана 
 

О, адамдар, ананы аялаңдар, 

Жақсы істі анадан аямаңдар. 

Тілін алып, қадірлеп, сыйлай біліп, 

Ананың кең құшағын саялаңдар. 

 

Ананың ең асылы бала емес пе, 

Өз баласын бәрінен артық сүйген. 

Аналардың жүрегі пәк емес пе, 

Ана деген таусылмас ән емес пе. 

 

Ана деген дана ғой,ақылы асқан, 

Ана деген күн шуағы сәуле шашқан. 

Ана-мейірім,шапағат құшақ ашқан, 

Маңдайымнан сипаған, сүйіп құшқан.          

                                    М.Манатқали  2 В 

 

 «Бір аймақ-бір кітап»  
 

«Қарағанды облысы    білім беруді дамытудың оқу-

әдістемелік  орталығы»  оқушылардың   кітап оқуға 

қызығушылығын арттыру, көркем әдебиетті оқу арқылы  

рухани және адамгершілік әлеуетін дамыту мақсатында  

2017-18 оқу жылының 15 желтоқсан мен 1 мамыр 

аралығында дәстүрлі  2-11 сынып оқушыларына арналған 

«Бір аймақ-бір кітап»  облыстық акциясы 2-4 сыныптарға  

Қазақ ертегілері, 5-7 сыныптар  Қасым Қайсеновтың «Жау 

тылындағы бала», 8-9 сыныптарға  Сәбит Мұқанов «Балуан 

Шолақ» повесі, 10-11 сыныптарға Ғабиден Мұстафиннің 

«Қарағанды» романы таңдалынып алынды. 

  Осы мақсатта   №15 мектеп-лицейде  2- 4 сынып оқушылары арасында  қазақ ертегілері 

бойынша қолөнер, сурет көрмесі, 3 D кітабын жасау, сахналық қойылым, 5- 7сынып оқушылары 

арасында  «Қайсар ұлы қазақтың» Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» повесі бойынша  

вернисаж,сыр сандық,  көрініс ал  8-9 сыныптар арасында «Әдебиеттегі ерекше тұлға»  Сәбит 

Мұқанов «Балуан Шолақ» повесі бойынша  әдеби- лото, дөңгелек үстел, 10-11 сынып оқушылары 

арасында  «Дауысы дәуірмен ұласқан қаламгер» Ғабиден Мұстафиннің «Қарағанды» романы 

бойынша   оқырман конференция  жоспары бекітіліп,  ашылу салтанаты өтті. 

«Кітап ғажайып әлем» тақырыбында кітапхана кеңесі мүшелері  дайындаған  «Бір аймақ-

бір кітап»  облыстық акциясына арналған кітаптар жайлы  ашылу салтанатында ақпарат  берілді.  

Қарағанды өндірісін игеруге қатысқан орыс, украин жұмысшыларының достық көмегі, 

индустрияландыру саясатын жүзеге асырып,  республиканың жаңа бейнесін жасаудағы 

партияның басшылық ролі жайлы жазылған рухани жаңғыру – туған өлкеден бастау алатын 

Ғабиден Мұстафиннің «Қарағанды» романы, арқаның ардагер серісі атанған, әнші-композиторы, 

айтыскер-ақын, ат үсті ойынының түрлі тәсілдерін меңгерген ерекше өнерпаз, күш өнерін 

көрсеткен спортшы, жауырыны жерге тимеген балуан Нұрмағамбет Баймырзаұлы жайлы Сәбит 

Мұқановтың «Балуан Шолақ» повесінен оқи аламыз, ал халық Қаһарманы, Отан соғысының 

ержүрек батыры, әйгілі партизан, көзі тірісінде аты аңызға айналған, қалам мен қару ұстаған 

Қасым Қайсеновтың  шығармасы Украина жерінде болған  он жасар батыр   қазақ баласының 

партизандар қатарындағы  тапқырлығы, қырағылығы,  қиын өмір жолы жайлы білгілерің келсе 

«Жау тылындағы бала»  повесінде жазылса,   ертегі – ғажайып туынды. Егер сен, қиял-ғажайып 

ертегілердегі жүректі батыр, сұлу ханшайым, хайуанаттар жайлы, тұрмыс-салт жырларын білгің 

келсе, қазақ ертегілерін оқы. Ол сені жаманнан жиреніп, жақсыдан үйренуге тәрбиелейді. Үлкенге 

де, кішіге ертегінің берері мол.  «Ойланған адам үшін кітаптан артық қазына жоқ» деп Елбасы 

айтқандай  ертегілер еліне саяхат жасап,  көркем шығармадан   рухани нәр алғыларың келсе 

бәріміз бірігіп «Бір аймақ-бір кітап»  облыстық акциясына таңдалған кітаптарды оқиық. 

 

  Тойшыбекова Б.Б. 

Балқаш өңірі №6 17.01.18 

 Ізденіс  №3  08.02.18ж.   
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Мағжан ақын 
 

Маржандай боп тізілген өлеңдері, 

Асау жырды тереді тереңдегі 

Ғарыштағы  жұлдыздай Мағжан ақын, 

Жиырмасыншы ғасырдың кемеңгері. 

Ары үшін  жан қияр мына сендей, 

Нағыз ақын болсам деймін өнегелі. 

 

Ақын ата, бүгінде орындалды ақ тілегің, 

Қазағым  тәуелсіз ел, шат күлемін 

Ынтымағы жарасып тұр бүгінде, 

Нұрлы таңың күлімдеп атты елім! 

Р.Құсайынов  9В 

 

 

Балқашым 

 
Атың әйгілі әлемге, 

Мыс ордасы-ән қалам 

Еңбекпенен  жетілген 

Тұғырың  берік –Балқашым! 

 

Көңілі жарқын –халқым бар, 

Кең пейіл, қалам-Барқашым! 

Көп ұлттың бүгін ордасы, 

Шаңырағы биік-Балқашым! 

 

Бақ-берекесі келіскен 

Өркендеген игі істен 

Ел ертеңі жастардың 

Қ аласы бұл –Балқашым. 

 

М.Төлеуғалы 7 Ә 
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Білімді ұрпақ - ел болашағы 
 

  Халық даналығындағы мына бір ұлағатты сөзді әрбір ұстаз өмірлік ұраны етіп қалыптастырар 

болса, біздің елде сауатсыз шәкірт болмайды «Бір жылдығын ойлаған егін егеді, он жылдығын ойлаған 

ағаш егеді, ал жүз жылдығын ойлаған ұрпағын тәрбиелейді».Қоғамның сұранысына лайықты ақпараттық 

-коммуникативтік технологияларды меңгерген мұғалім болып, өз бетінше білім алып, шешім қабылдай 

алатын, болашаққа жан-жақты көзқарасы бар, ой-өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты тұлғаны 

қалыптастыру мақсатында  19-29  ақпан аралығында он күндік аясында іс-шаралар өтті. 

 Бүгінгі күні мемлекетіміздің мектептері өзгерістер мен реформалар алдында тұр. Сонымен бірге 

12 жылдық білім беу үдерісіне көшу, білім беруді әлемдік стандартқа жақындату секілді маңызды 

мәселелер тұр.   Онкүндікте жоспар бойынша информатика пәнінен ашық сабақ, пікір талас, 

интеллектуалдық ойын, мектепішілік оқушыларға арналған семинарлар, оқушылар арасында түрлі 

байқаулардың мектеп-лицейішілік жарысы ұйымдастырылып өтті. 

  І бөлім-  жоспар бойынша 9-сыныптарға оқушыларды сындарлы оқытуға үйрету, әлемдік білім 

кеңістігіне қол жеткізу, инновациялық білім негіздерін терең меңгертуге бағыттау мақсатында  №216 оқу 

бөлмесінде информатика пәнінің мұғалімі С.К.Омаровтың ұйымдастырылуымен  «Білім беру 

ресурстарын білім алуда оңтайлы пайдалану»  оқыту семинары өтті. Семинар барысында оқушыларға 

АКТ құзыреттілігін тиімді пайдалану, ұялы телефонның ұтымды мүмкіндіктері,  ғаламтор желісіндегі 

ақпараттарды білімін жетілдіруге қалай қолдануға болады, білімін арттыру үшін қандай сайттармен, 

электронды ресурстармен  жұмыс жүргізуге болатыны турал ақпарат айтылып,  көрсетілді. Оқушылар 

оқыту семинары барысында өз ойларын ортаға салып білімі мен біліктіліктерін жетілдіруде қандай 

сайттармен қосымша жұмыс жүргізіп отырғандарын атап бір-бірімен ақпараттарын алмасты.  

 ІІ бөлім– қазіргі заман талабына сай бәсекеге қабілетті, қарқынмен дамып келе жатқан қоғамда 

кәсіби маман болып қалыптасуына , қазіргі білім беру тәжірибесінде кеңінен қанат жайып отырған 

келешегі зор бағыттардың бірі робот техникасы болып табылады. Осы  орайда мектеп-лицейімізде 

арнайы оқу бөлмесі жабдықталды. Аталған жоспарға сай курс жетекшісі А.Д.Советовтің 

ұйымдастырылуымен 3-6 сынып оқушылары арасында көктемде болатын  IV Халықаралық  

робототехника фестиваліне оқушыларды қатыстыру мақсатында робототехникадан мектеп-лицейішілік 4 

жарыс түрі өтті. Яғни: LEGO «Сумо» жарысы,LEGO «Лабиринт»,LEGO Еducation жинағымен макеттер 

әзірлеу,«Тышқан» роботы Робот техникасы бойынша конкурстар мен сайыстарға қатысу балаларды 

ғылыми-техникалық шығармашылыққа құлшындырады, сондай-ақ оқушыларға болашақ мамандығын 

таңдауға көмектеседі. 

  ІІІ бөлім-информатика сабағы десе бірден компьютер, онда өлең тыңдау немесе ойын ойнау деп 

қана түсінуге болмайды. Информатика бұл ХХІ ғасырдың есігін ашатын, болашаққа қарай бет алуға 

көмек беретін сабақ. Осы орайда информатика пәні мұғалімі Д.Б.Алиеваның ұйымдастырылуымен5-6 

сыныптар аралығында оқушыларды өз бетімен ізденуге, білімін шығармашылық тұрғыдан дамытуға, өз 

бетімен қорытынды жасауға үйрету, сөз байлығын, ойлау қабілетін дамыту мақсатында «Future IT» 

интеллектуалды ойыны өтті. Интеллектуалды ойын барасында оқушылар екі топқа бөлініп, өте белсенді 

қатысып берілген логикалық тапсырманы, сөзжұмбақ, ребустарды, компьютерде практикалық жұмысты, 

ағылшын тілінде терминдік сөздерді қолданды.Логикалық және функционалды сауаттылыққа арналған  

сұрақтар оқушылардың қызығушылықтарын, білімге деген құштарлықтарын арттыра түсті. Нәтижесінде 

«Талапкер» тобы І орын иеленді. «Сұңқар» тобына қатысқаны үшін алғыс хат берілді. 

 ІV бөлім- мектеп-лицей оқушыларының ғылыми-техникалық шығармашылығын жетілдіру және 

ынталандыру, білім алушылардың әлеуетін дамыту, оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру мақсатында 

«Болашақтың инженерлері» атты облыстық жобасына қатысу мақсатында мектеп-лицейішілік 

«Үшөлшемді компьютерлік модельдеу» байқауы өтті. 

         Сайыс оқушылардың  PTC Creo Parametric бағдарламасына инженерлік, үшөлшемді модельдеуге 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында ұйымдастырылды. Сайыстың негізгі міндеті -  автоматталған 

жобалау жүйесін үйрену деңгейін арттыру, дарынды оқушыларды анықтау болды.  Мектеп-лицейімізден 

12 бала өзінің жобасын дайындап , іріктеуден  6 жұмыс ең үздік деп таңдалып облысқа жолдама алды. 

  V бөлім -  модельдеудің жаңа әдісімен таныстыру, практикада жасалған бөлшекті зертханада іске 

асыру , бөлшектің үш өлшемді үлгісін жасап үйрену  мақсатында  Н.Касым 10 «А»  сыныбына «3D-

модельдеу және анимация» тақырыбында жоспарға сай ашық сабақ өткізді.Білім алушыларды заман 

талабына сай жан - жақтылыққа үйрету, жеке іскерлік қасиеттерін шыңдауға тәрбиелеу бағытында өткен 

ашық сабақ мазмұнды, жаңашылдығы жағынан қызықты өтті. Сабақта қолданылған АКТ 

технологиялары сабақтың көркін , мазмұнын аша түсті. Сабақ барысында: airserver, қар ойыны, 3D 

қалам, kahoot, prezi технологиялары қолданылды. 
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  Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған, қазақстандық бірегейліктің 

негізгі арқауы – еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын 

Қазақстан халқы Ассамблеясының күні. 
 Тағдыр тәлкегімен Қазақстанға қоныс аударған түрлі этнос өкілдерін қазақ халқы 

құшақ жая қарсы алып, басқа түскен ауыртпашылықты бірге көтере білді.  «Шын жүректен 

алғыс айтамын» – атты Алғыс айту  күніне арналған тәрбие сағаты өтті. Бұл іс-шараның 

негізгі мақсаты - сыйластық, құрметтілік, отанға деген сүйіспеншілік, бірлік, мейірімділік, 

адалдық және әділдік деген қасиеттерді оятып, нығайту.Мерекелік іс-шараға ардагер ұстаз 

Н.Н.Силуянова, ағалшын тілі пәнінің мұғаліміМ.Г. Гурьянова  және қазақ тілі мен әдебиеті 

пәндерінің мұғалімі Г.А.Серикоава   шақырылды. Құрметті қонақтар қазақ еліне, халқына 

деген ризашылығын танытып, қуанышымен бөлісті. Шара барысында балалар мұғалімдеріне 

алғыстарын білдіріп, жылы тілектерін айтты.  
  «Таңшуақ» шағын орталығының мектепке  дейінгі тәрбиеленушісі  2-ші кіші топ 

«Қызғалдақ», ортаңғы топ  «Қызғалдақ», ересек топ «Раушан» топтарының арасында «1-

Наурыз алғыс айту» атты ойын-сауық өтті. Балалар өз жас ерекешеліктеріне сай әндерді 

орындап, би билеп көңіл көтерді. 

  «Балқаш қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі » мемлекеттік мекемесінің 

басышылығымен «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында және 

Астананың 20 жылдығына орай «Кішкентай Ханшайым - 2018» қалалық байқауы 

ұйымдастырылды.Байғауға  2 «Г» сынып оқушысы А.Кошкарова қатысып жүлделі 1 орынға 

ие болды.Жетекшісі:А.Т.Оразан. 

  «Таңшуақ» шағын орталығында 2 кіші «Қызғалдақ» тобы мен ортаңғы «Түймедақ» 

топтарында «Мерекесі анамның» және «Айналайын анашым» атты ертеңгіліктер өтті. 

Ертеңгілікке 2 кіші тобына қонаққа Көктем аруы келді, ал ортаңғы топқа  қонаққа хан мен 

ханшайым келді. Балалар мерекеде ойын ойнап, ана, әже туралы әндер айтып, би билеп көңіл 

көтерді. 

   Қалалық  деңгейде өткен Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін оқу 

орындары оқушыларының арасында X республикалық «Жарқын болашақ» қазақ тілі 

олимпиадасы біздің мектеп -лицей көшбасшылары үшін жеңісті күн болды.  Нәтижесінде: 

«Тілші-әдебиетшілер»- Ерболатова Ақниет 11А, Іорын  

«Жас ғалымдар» - Сессиева Томирис 10А, І орын  

«Жазушылар» - Алмұрат Аяулым 10А, ІІІ орын  

«Сөз шеберлері»- Ерғали Әсем 8А, І орын  

«Әнші-бұлбұлдар» - Мухамеджанова Гаухар, 9Ә ІІІ орын  

«Балқаш қаласы білім бөлімі»ММ-нің ұйымдастыруымен өткен бірінші қалалық «RoboLand 

2018» байқауында біздің мектеп лицей оқушылар командасы ІІ жүлделі орын 

алды.Жетекшілері: Омаров С.К., Совет А. 

 Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың  «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабына 

арналған кітапханада 10 сынып оқушыларымен оқырман конференциясы өтті. Оқушылар 

Төкен Б, Сессиева Т. Несіпбай А. Кенжебекова С, Исатай М. Қайратұлы.М  Елбасының 

кітабы бойынша өз ойларымен бөлісіп кітап жайлы пікір алысты.  

  Наурыз мерекесіне орай  мектепалды даярлық сыныптарының ұлдары арасында 

дәстүрлі «Дарабоз» атты этно-ұлттық сайысы жетінші рет өтті. Сайыстың мақсаты: 

сайыскерлер арасынан топ жарып шығар  дарабозды анықтау. Мектепалды даярлық сынып 

оқушыларының ұлтымыздың салт-дәстүрін қаншалықты меңгергенін байқау.Балалар 

арасынан қабілетті яғни білімді,  икемді, еңбекке бейімді, жан-жақты, сегізқырлы ұлдарды 

анықтау. Сайыста балалар ағаларымен қосылып ән айтып, би билеп, түрлі өздерінің қолдан 

жасаған заттарын көрсетті. Қатысушыларымыз Р.Ғабдолла «Өнерлі жігіт», Е.Жұмаш 

«Жүзден жүйрік», А.Бектуров «Шебер», Н.Қайырберлі«Дарабоз» номинацияларымен 

марапатталып, арнайы дипломдармен сыйлықтар табыс етілді.  

 
 

Бетті дайындаған «Жас өркен» жас тілшілері 
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5-6.01. 2018 жылы Қарағанды қаласында Республикалық 52-ші олимпиданың облыстық 

кезеңі өтті.  Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңіне мектеп-лицейден  8 оқушы 

қатысты. Олимпиада 15 жалпы білім беретін пәндерді қамтыды.  

Жаратылыстану- математика бағытындағы пәндер олимпиадасы облыстық "Мұрагер" 

мамандандырылған мектеп-интернатында, қоғамдық-гуманитария бағытындағы пәндер 

Қарағанды облыстық  "Н.Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты 

базасында өтті.  

 пәні Оқушының аты-жөні Сыныбы Нәтижесі 

химия Данықбаев Диас 11 «А» 3 орын 

химия Кенжебекова Сымбат 10 «А» 2 орын 

биология Касенханова Нұрай 9 «А»   

биология Мурзабекова Лаура 11 «А» 3 орын 

биология Сессиева Томирис 10 «А»   

Физика Несипбаева Алуа 10 «А» 3 орын 

Орыс тілі мен әдебиеті Торегелдина Дильназ 10 «А»   

Орыс тілі мен әдебиеті Тамабаева Күнасыл 11 «А» 2 орын 

  

 Мектеп-лицей қоржыны 2 күміс, 3 қола медальмен толықты. 

06.02.2018ж күні қалалық «Үздік Ұланбасы - 2018» байқауы болып өтті. Оқушылар 

сарайында ұйымдастырылған дәстүрлі байқауға қаламыздың 18 мектебі қатысып, біздің 

мектеп-лицейдің «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымының Ұланбасы - 

Мағаз Адай жүлделі ІІ орынға ие болды.  

Сайыс ІІ кезеңнен тұрды. 

І кезең: Үміткерлердің шығармашылық портфолиосы. 

ІІ кезең: «Мен және менің ұйымым» атты шығармашылық визитка 

Мектеп-лицейдің атынан шыққан үгіт-насихат тобы 6-шы сыныпоқушыларынан құралды. 

6 «А» – А.Комирбай, 6 «Ә»  М.Нихамберлі,Р.Исаев, Ф.Рамазан, Қ.Абзалбек 

6 «Б» – Ә.Ашимов, 6 «Г» – А.Тұяқ,Ж.Калык,Ж.Калык,Н.Жәкібай.  

 

«Әр бала қатігездіксіз және зорлық-зомбылықсыз балалық шаққа құқылы»  атты  

сұхбат-әңгіме  сабағы  /02.03.2018ж/ 

Елбасының  Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы  «Әр бала қатігездіксіз және зорлық-

зомбылықсыз балалық шаққа құқылы» тақырыбында  6 және 8 сыныптар арасында сұхбат-

әңгіме сабағы өткізілді.Сұхбат-әңгіме сабағын өткізген тарих пәнінің мұғалімдері жоғары 

санатты Г.Б.Асемханова  және Г.Т.Токбулатова. 

          Сұхбат-әңгіме сабағының мақсаты, кәмелет жасқа толмағандар арасында құқық 

мәдениеті,бала құқықтары туралы конвенцияның негізгі ережелері туралы білім деңгейін 

арттыру.Оқушыларға зорлық-зомбылық туралы мағлұмат беру,адамның жаны мен тәніне 

үлкен зардап әкелетін соққы екенін түсіндіру және зорлыққа қарсы біздің елімізде заң бар 

екенін айту.Оқушыларға өзі жүрген орталарында мейірімді болуға,бұзақылық істерге  

бармауға,адами бойларындағы қасиеттерін сақтауға,әдепті де,тәртіпті тұлға болып өсуіне  

тәрбиелеу.         Сабақтың барысы, а)Мен зорлық-зомбылыққа қарсымын, ә) Балалар 

құқығын қорғау, б) Білімді ұрпақ ел ертеңі(сұрақ-жауап) бөлімдері бойынша  

пікірлесу,сұрақ-жауап ретінде  өткізілді.       Сабақты  оқушылар психологиялық тренингпен 

бастады.Оқушылар дөңгелене   қол  ұстасып  тұрып, бір-біріне мейірімді жылы сөздер айтты. 

          Сабаққа  8А,8Г және 6А сынып оқушылары: Камила,Әрсен,Айнұр,Жалғас, Толқын, 

Әділжан, Мадина, Айдар, Жанель, Ясин, Жанерке, Уали, Олжас, Дамир   тақырыпқа сай өз 

ой-пікірлерін ортаға салып, белсене қатысып отырды.Қорытындыда, салауатты өмір салтын 

насихаттау  мен балаға құқықтық  білім  беруді  мемлекет өз саясатының басым 

бағыттарының  бірі  деп  танып, балаларға  қамқорлық жасау, баланың абыройы  мен  

құқықтарын құрметтеу --  бұл тек  мемлекеттің  ғана емес,сонымен қатар жекелеген  әрбір  

адамның  міндеті  екендігі  айтылды. 
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 «Біз біргеміз» атты мектеп-лицейішілік есепте тұрған оқушылармен спорттық жарыс 

ұйымдастырылды. Жарысқа мектеп-лицейішілік есепте тұрған 15 оқушы қатысып, ІІІ кезеңнен 

тұратын жарысқа әр топ 5 оқушыдан бөлінді. 

І топ «Барыс» тобы   

ІІ топ «Бәйтерек» тобы 

ІІІ топ «Қыран» тобы деп аталды. 

Жарыстың мақсаты: Жылдамдықты, ептілікті көрсете отырып, өзара ынтымақтастықты арттыру. 

Нәтижесінде  І орынды «Бәйтерек» тобы, ІІ орынды «Қыран» тобы, ІІІ орынды «Барыс» тобы иеленді. 

Бұл жарыс салауатты өмір салтын ұстанудың маңызды екенін көрсетті. 

 Мектеп-лицейдің «Бабалар» залында қыз балалардың адамгершілік қасиеттерін дамытып, 

бабалардан қалған ұлағатты, ғибрат сөздерді түсіндіріп, содан үлгі-өнеге алсын деген мақсатпен 

 «Қыз қылығымен ардақты» атты сайыс өткізілді. 

Сайысқа қатысушылар: 

7 «Ә» сынып оқушы – Абишева Мадина («Көрермен көзайымы» номинациясы) 

8 «А» сынып оқушысы – Амрина Дильназ («Еңбеқор» номинациясы) 

8 «Ә» сынып оқушысы – Балғабекова Саяжан («Өнерлі ару» номинациясы) 

8 «Г» сынып оқушысы – Серікбай Айнұр («Инабатты ару» номинациясы) 

Сайысқа мектеп-лицей ұстаздары, оқушылары, ата-аналары шақырылды. 

Қатысушыларға ІҮ кезеңнен тұратын тапсырамалар беріліп, әр сайыс шешімі қорытындыланып 

отырды. 

  Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы заманауи әдіс-тәсілдері цифрлық білім 

беру ресурстарын дамыту ақпараттық-коммуникативтік дағдыларын дамытатын оқыту семинары 

өткізілді. Бірінші оқыту семинарына 20 мұғалім қатысса,екінші күні 45 әріптес тыңдаушы 

болды.Ұйымдастырушылар: С.С. Сулейменова, С.К. Омаров , И.Ж. Жуматова, А.Сартаева. 

 Ел  Президентінің  "Тәуелсіздік дәуірі"кітабы  егемен  еліміздің  жиырма алты жыл ішінде 

бастан кешірген құрылу кезеңдерін сипаттайтын туынды. Осы мақсатта  мектеп-лицейде  «Тәуелсіздік 

дәуірі»  кітабына арналған  "Елдіктің туын көтеретін туынды"  кітап көрмесі,  әркім білуге тиіс 

айдарымен    «Тәуелсіздік дәуірі»  кітабы - егеменді елдің шежіресі ақпараттық бұрыш 

ұйымдастырылды.  

  1-сынып оқушылары «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында , мектеп-лицей мұражайының 

мектеп оқушыларының азаматтық тәрбиесін  дамытуға бағытталған рөлін жетілдіру, оқушыларды 

рухани-адамгершілікке, патриоттық және азаматтылыққа тәрбиелеу мақсатында «Жанарымда туған 

жер» тақырыбында мектеп-лицей және «Балқаш қалалық тарихи өлкетану  мұражайына»  виртуалды 

экскурсия жасады.  Экскурсия барысында оқушылар Балқаш өңірінің табиғатымен, көптеген 

құстардың түрлерімен ,  Балқаш көлінің тарихымен, ондағы өмір сүретін балық түрлерімен  танысты. 

Сонымен қатар «Үгіт насихат» тобы өз Отанына, туған жеріне деген махаббаттарын өздері дайындап 

келген өлең, жыр  шумақтары арқылы білдірді. Экскурсия соңын  оқушылар  «Туған елім» өлеңімен 

аяқтады. 

  «Таңшуақ» шағын орталығының мектепке  дейінгі ересек «Раушан» тобында қыспен қоштасу 

«Масленица»  ойын – сауығы өткізілді. Ойын-сауыққа қонаққа Мыстан кемпір келіп, балаларға 

көңілді би билетіп, қызықты ойындар ойнатты. Ойын – сауық өте көңілді өтті және ортаңғы 

«Түймедақ» тобының тәрбиеленушісі Жолдасбаев Али  ән шырқады. Ойын – сауық көңілді флешмоб 

биімен аяқталды.   
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«Аяулы да, алтын нұрлы аналар!» 

 атты ардагер ұстаз аналар,әжелер, іскер аналармен кездесу. 

 02.03.2018 күні мектеп-лицейдің даму жоспарына сәйкес Ү стратегия «Тәрбиелі ұрпақ-

тамырлы болашақ» жоспары бойынша ардагер ұстаз-аналар, әжелер, іскер аналарды ұлықтау 

мақсатында «Аяулы да, алтын нұрлы аналар!» атты кеш болып өтті. Кеште «Өрлеу» БАҰО» 

акционерлік қоғамының филиалы Қарағанды облысы бойынша ПҚБА институтының БАИ-

дың аға оқытушысы, доцент, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Смагулова 

Казиза Ғабдоллақызы қала мектептерінің мұғалімдері және мектеп-лицей ата-аналары 

қатысты. 4-сынып оқушыларымен 1-наурыз -Қазақстан халықтарының алғыс күнін 

насихаттау мақсатында «Рақмет саған,Отаным!» атты интеллектуалды ойын сайысы өтті. 

Осыған орай Отанын, халқын сүюге, ер жүректілікке, азаматтыққа, патриоттық сезімге 

тәрбиелеу, шәкірт жүрегінде Отанына деген сүйіспеншілік сезімін ояту, құрметтеу, алғыс 

айту мақсатында ұйымдастырылды.Интеллектуалды ойын «Дода», «Оқиға картасы» 

«Қисынсыз өлең», «Шын жүректен» сайысытарынан тұрды. Оқушыларға өздерінің Отаны 

туралы қаншалықты білетіндерін байқау мақсатында іс-шара барысында топтық жұмыстар 

ұйымдастырылды. Әр топтық жұмыс критерийлер бойынша бағаланды. Топ жұмыстары 

«Басбармақ», «От шашу», «Құс тұмсығы» белгісі әдісі арқылы бағаланды. Өмірдің әрбір сәтін 

бағалай білуге үйреніңдер және Отанға мейірімді күні үшін, көңілді жаңбыры мен ақ қары 

үшін, жұмсақ ұлпа бұлты үшін, жақын адамдарға қайырымдылығы мен риясыз махаббаты 

үшін алғыс айтуды ұмытпаңдар дей келе кері байланыс жүргізілді. «Ризашылық» әнін 

барлығы бірге орындап,алғыстарын білдірді. Мұғалімдер арасында қарым-қатынасты 

нығайту, жағымсыз көңіл-күйден арылу, күш-қуат жинау, өзін-өзі тану, құрметтеу, өзін еркін 

сезінуге көмектесу мақсатында мектеп психологгы Ә.Акшалова ұйымдастыруымен «Мен 

бақытты баламын» атты психологиялық тренинг өтсе, көшбасшылар мектебінің оқушылары 

«Book Bingo», «Book Dingo», «Терминдерді анықта» атты танымды ойындар өткізілді. 

Смагулова Казиза Ғабдоллақызы жақсы тілек айтып, ысьық ықыласын білдіріп, аналарды, 

ұстаздарды, оқушыларды құттықтады. Кешке «Парасат» аналар-әжелер мектебінің мүшелері, 

жас аналар қатысты. Оқушылар анаға деген ыстық ықыласын әнмен өрнектеп, өлеңмен 

жеткізіп,жырдан шашу шашты қонақтарға өздері жасаған гүлдерін сыйға тартты. Кешті 

ұйымдастырушылар мектеп-лицейдің «Көшбасшылар» мектебі, «Серілер» ұлдар клубы, «Қыз 

Жібек» қыздар клубы.  

 

 05.03.2018ж  күні  «Көшбасшылар» қабаты мерекеге сай безендіріліп, ұстаздар, аналар, 

қыз балаларғаарнап ашық хаттар, қолөнер көрмесі ұйымдастырылды. Мереке қарсаңында 

оқушылар мұғалімдерді «Жанды дәлізбен» қарсы алып, гүл шоқтарын сыйлады. 
«Ана деген - алтын қазық, алтын бақ» тақырыбында салтанатты саптық жиын өтті. 

Отбасының ұйытқысы бола білген алтын құрсақ аналарға, қоғамдық шаралардың әрдайым 

басы-қасынан табылатын белсенді ата-аналарға, кәсіпкерлікті қолға алған іскер әйелдерге, сан 

салада табысты еңбек етіп жүрген асыл жандарға құрмет ретінде мектеп-лицей директоры 

Қ.Ш.Дубирбекова және ардагер -ұстаз  З.А.Джакупова құттықтау сөз сөйледі.«Көшбасшылар» 

мектебінің белсенді мүшелері құттықтау тілектерін жолдап, әсем әуен ырғағында оқушылар 

ұстаз-аналарымен вальс биледі. 
«Көшбасшылар » мектебі және «Эстетика» кафедрасының ұйымдастыруымен педагогикалық 

ұжымға мерекелік концерт қойылды.Мектеп-лицей оқушылары ұстаздар мен аналарға ән 

шырқап, би билесе, «Эстетика» кафедрасы мерекелік көңіл-күйді ойынмен жалғастырды. 
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Жаңартылған білім беру мазмұны «Адами капитал – жаңғыру негізі» 

 
 Қазіргі таңда педагогтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту – педагогтің кәсіби тәжірибе 

негізінде үздіксіз өз білімін арттыру, дамыту, шыңдауға әкелетін кәсіби тәжірибені жаңарту, 

жаңалықтарды қабылдау мен меңгертудің қарқынды үдерісі. Білімдегі жаңашылдықты одан әрі 

ізгілендіру, жеке тұлғаны қалыптастыруда озық, жаңғыртылған әдістемелік жүйені меңгеру, 

әлемдік білім беру кеңістігіндегі ел дамуына оңтайлы ізгі қадамдарды игеру, жаңа талаптарға 

сәйкес жүйелі жұмыстарды жүзеге асыру білікті педагогтердің міндеті болып отыр. Қоғамда 

болып жатқан әлеуметтік үдерістер баланың жеке тұлғасына, ішкі жан –дүниесіне бағытталған 

жаңа оқу мақсаттарын құрастыруды талап етіп отыр, яғни өздігінен жаңалық аша білетін 

ұрпақты тәрбиелеу.  НЗМ тәжірибесін трансформациялау бойынша жылдық жоспарға сәйкес 

ашық есік күндерін өткізу дәстүрге айналды. 01.02.2018 күні сағат 12.00-де «Балқаш қаласының 

№15 мектеп-лицейі»КММ-де білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге 

дайын болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту, оқытудың заманауи техникалық, 

цифрлық білім беру ресурстарын қолдану арқылы «Адами капитал – жаңғыру негізі» атты ашық 

есік күні өтті. Семинарға қалалық білім бөлімінің әдіскерлері К.К. Айнабекова, Ж.А.Айтжанова, 

Г.С.Мейірбекова және қала мектептерінің координаторлары, директордың орынбасарлары, пән 

мұғалімдері қатысты. Семинар бағдарламаға сәйкес төрт бөлімнен тұрды. 

І. «Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқытудағы заманауи әдіс-тәсілдер» бөлімінде П. 

Бақытқызы «Цифрлық білім беру ресурстарын дамыту «Ақпараттық-коммуникативтік 

дағдылар», С.С. Сулейменова, С.К. Омаров «Жаһандық әлемде өмір сүру үшін- үштілділік білім 

беру», И.Ж. Жуматова, А.Т. Сартаева «Тіл таным» тілдер зертханасы, З.А.Джакупова, С.К. 

Сатбек «Жаңартылған білім беру мазмұнындағы бағалаудың маңызы» , мектеп алды даярлық 

тобынан М. Жумажанова «Жас эколог» бағдарламасы аясында, Г.М. Жуманова, Ш.Т.Жакупова 

ұлттың әлеуетін арттыру «Рухани жаңғырудың» мән-маңызы «Шаңырақ шуағы» ата-аналарға 

тренингтер өткізілді. Жаратылыстану –математика бағытында Сулейменова С.С. , Ахметова 

Д.Д., Бекенова С.С., Омаров С.К., Оразан А., Естенова А.Елеужанова А., Тоқмағанбетова А.Б. 

,Алиева Д. ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды дамытатын цифрлық білім беру 

ресурстарын қолдана отырып, заманауи сабақтар көрсетті. 

ІІІ. Тілдер бағыты бойынша Тулкина Д.М., Серикова Г.А , Жуматова И.Ж, Сартаева А.Т. 

Кабдиманова А.К. Гурьянова М.Г., Сейткалиева С.Н., Рахимбекова К.О., Бедербекова М.С тілдік 

4 дағдыға негізделген, білім мазмұнын жаңартудағы қалыптастырушы бағалауға арналған 

тапсырмаларға кері байланыс орнатып, коллаборативті ортада жұмыс жасады. 

ІҮ Блок. «Start up» Сулейменова С.С. ,Робототехника. Инженерлік компьтерлік үш өлшемді 

модельдеу технологиясы:«Болашақ инженерия», Омаров С.К.,Совет А.Д.,Әбеу А.Т.,Серікбай 

А.С., Экономика және қаржы сауаттылығы:«Сән студия» мектебі Байтулеуова Д.С.,Қанат Г., 

Рахимберлина А.А., «Футбол» сабағын сынақтан өткізу Алимбетова С.А.., Жасымхан Н.Read and 

X «Book crossing» Башарова Г.Т., Тойшыбекова Б.Б, «Оқу шаттығы» әлеуметтік- педагогикалық 

жобасы 5-7 сынып Тайжанова Қ.Б., «Зиялы сенбі» Бейсекина К.А., Акшалова А.,Төретай Ә.Р 

жобалары ұйымдастырылып, қорғалды. 

  Мұғалімнің кәсіби дамуы, білім мазмұны, тәрбие жұмысы, білім үрдісін қолдау, 

тәжірибені тарату бүгінгі күннің басты талабы екенін түсініп, осы семинарларда ашық алаңда 

пікір алмасты. Ынтымақтастықта жұмыс жасауға барлық оқушыларды тарту үшін қолайлы 

бірлескен орта жасау арқылы танымдылық белсенділіктерін арттыру керек екендігі айтылып, 

қала мектеп мұғалімдерімен іс-әрекеттегі зерттеу танымдық қызығушылықтарды дамыту үшін 

қолданылған әдістер мен құралдардың тиімділігі туралы өз пікірлерімен бөлісті. 

Нәтижесінде НЗМ тәжірибесін қолдану аясында іс-тәжірибемен бөлісіп, кері байланыс орнады. 

       
Садвокасова А, Сатенова Ш, Жуматова И, 

 Педагогикалық шеберлік көрсетті.  /Ізденіс №6 29.03.18ж./ 
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Балалар болашағымыз 
 

 

Ата-аналарға арналған «Балалар - болашағымыз» атты 

семинар-тренинг болып өтті. /10.01.2018ж/ Семинарды 

«Бақытты отбасы» сайтының жүргізушісі, отбасылық 

коуч-тренер Елжас Ертайұлы жүргізді.     

 

   Коуч-тренер семинар барысында бала - қоғамдағы проблеманың көзі емес, керісінше, өзіне тән 

өмірібар қоғамның бір бөлшегі деп қарау қажеттігін түсіндірді. «Ең күшті ата-ана», «Ең әлсіз ата-

ана», «Мақтаншақ ата-ана», «Өзімшіл ата-ана», «Уайымшыл ата-ана» ұғымдары туралы сөз 

қозғап, аталған ұғымдарға жан-жақты түсініктеме берді. Бала тәрбиелеу әдістерінің заманауи 

үлгілеріне тоқтала отырып, біршама кеңес берді. 

    Ата-аналар тақырыпқа  байланысты  сұрақтар  қойып, Е.Ертайұлы тарапынан тұшымды 

жауаптар алаалды. 

    Бала тәрбиесіне байыппен  қарайтын  әрбір ата-ана  үшін   семинар-тренингтің берері мол  

болды. 

 
«Дін адамзат тарихы  пен мәдениеттің ажырамас бір 

бөлігі» тақырыбында баспасөз конференциясы өтті. 

Конференцияға қалалық  мешіттің найб-имамы Ермахан 

Оралбай Әділбекұлы,директордың тәрбие жөніндегі 

орынбасары Бейсекина Е.А, пән мұғалімдері,сынып 

жетекшілер қатысты.  

Конферецияға белсене қатысқан оқушылар Б.Сағым, Ә.Тиішбек, Г.Мұхаметжанова, А.Кенжетаева, 

Н.Касенханова, Е.Сапар, Р.Қусайынов. Конференцияны тарих пәні мұғалімдері Г.Б,Асемханова, Г 

Тоқболатова  8 г сынып оқушысы К.Залеш қорытындылады 

 

 Өскелең ұрпақты инженерлік технологияларға үйретіп оларды техника саласына ертеден 

қатыстыруға бейімдеу мақсатында ұйымдастырылған «Болашақ инженерлер» жобасының 

облыстық кезеңіне 8В сынып оқушысы Оспанов Абдулалик белсене қатысып қайтты. FSG 

жобасында CREO бағдарламасымен жасалған болашақ автокоөлік жобасын ұсынды. Болашақта 

шығармашылық табыс тілейміз! Жетекшісі Омаров С.К.  ІІІ орын – «Эверест» тобы (5А сыныбы) 
2018 жыл мектеп-лицейіміз үшін жағымды жаңалықтармен, елеулі жетістіктерімен басталды. 

Осыған бірден-бір дәлел ретінде мектеп-лицей оқушыларының ғылыми-техникалық 

шығармашылығын жетілдіру және ынталандыру, білім алушылардың әлеуетін дамыту, оқу-

зерттеу қызметін ұйымдастыру мақсатында «Болашақтың инженерлері» атты облыстық жобаны 

енгізген қала мектептері Абай атындағы №2 лицей, С.Сейфуллин атындағы №7 мектеп-

гимназиясы, №15 мектеп-лицей және  №17 мектеп-лицейінің арасында 5 қаңтар күні  қалалық 

білім бөлімінің ұйымдастыруымен «Үшөлшемді компьютерлік модельдеу» байқауы өтті. 
         Сайыс оқушылардың  PTC Creo Parametric бағдарламасына инженерлік, үшөлшемді 

модельдеуге қызығушылықтарын арттыру мақсатында ұйымдастырылды. Сайыстың негізгі 

міндеті -  автоматталған жобалау жүйесін үйрену деңгейін арттыру, дарынды оқушыларды 

анықтау болды. Байқаудың әділ-қазылар алқасының құрамы қала мектептерінің информатика пәні 

мұғалімдері. 
Мектеп-лицейімізден 3 оқушы қатысты 7 «Ә» сынып оқушылары Есенгалды Әліби, Аманжолов 

Уәлихан, 8 «Г» сынып оқушысы Бейсекей Абир, жетекшісі Омаров Сәтжан Кәрібайұлы. Байқау 

қорытындысының нәтижесінде  Бейсекей Абир  жүлделі бірінші орын жеңімпазы атанып облысқа 

жолдама ұтып алды, қалған оқушылар арнайы сертификаттармен марапатталды. 
 

Ұзақбай Балғын  9 Ә  

 

Өмірге ИӘ деп айт! 

 
           Өскелен ұрпақтың денсаулығына қазіргі заман ағымындағы жаңа технологиялық ақпарат 

құралдарының қарқынды дамуы пайдасымен қатар зиянын да тигізіп отырғаны белгілі. 

Мемлекеттік және қоғамдық ұйымдарды жұмылдыру негізінде 10 ақпан -10 наурыз аралығында 

«Өмірге ИӘ деп айт!» республикалық ақпараттық науқаны өтті.Осы мақсатта «Өмір тамаша!» 

ұранымен жоспарланған ата-аналарға, оқушыларға арналған ақпараттық стенд,тәрбие 

сағаттары, «Интернетсіз бір күн» жаппай кітап оқу,  флеш-моб, психологиялық ойындар, 

жадынамалар мен ақпараттық парақшаларды таратылды. Бала да жас терек сияқты, қалай 

тәрбиелесең, жасынан қандай тәрбие берсең, ертең есейгенде жас кезіндегі алған тәрбиесі 

өміріне негіз болмақ. Осы орайда ата-ана бала қауіпсіздігін сақтауды ең бірінші орынға қою 

керек екендігі жайлы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Қазіргі балаға қауіптің бірі – 

күнделікті қолданатын ғаламтор желісі екендігі жайлы ақпараттар берілді. Техниканың дамып 

кеткені сондай, уақытымыздың көбі жанымызға жақын жандардың жанында емес, 

ғаламтордың алдында мониторға телмірумен өтіп кететін күндеріміз болады. Ой-санасы, жеке 

пікірі қалыптасқан, ерік-жігері мен таңдау мүмкіндігі бар адам болсақ та, дәл осы ғаламтор 

алдында дәрменсіздік танытып жатамыз. Біздің әрекетіміз осындай, ал ой-санасы 

қалыптаспаған, ақ пен қараны ажырата алмайтын балаларымыздың әрекеті қандай болмақ? 

 Ақиқатымен қоса жалған ақпараты қатар жүретін ғаламтор балаларымызды жақсылыққа 

да, жамандыққа да итермелеуі мүмкін. Сананы улайтын дұрыс емес ақпараттар ой-пікірі 

қалыптаспаған баланың денсаулығына, жан дүниесіне, тұлғалық дамуына кері әсерін тигізбей 

қоймайтыны анық. Баланың ғаламтордағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін балалар қашан да 

үлкендердің көмегіне жүгіне алатын болуы, балалардың ғаламторда бір-бірімен сөйлескенде, 

әдеп сақтап, сыпайы болуын талап ету, рұқсатсыз ғаламтордағы жаңа таныстарымен кездесуіне 

жол бермеу, спам хаттарды кейін қайтарудың, басқа біреуге жіберудің еш қажеті жоқ екенін, 

баланың әлеуметтік сайттарда арандатушы ақпарат, сурет, видео салуына тиым салу, өзі 

туралы ақпаратты ғаламторда жариялауға тиым салу сияқты сақтық шараларын кез-келген ата-

ана білу және қадағалап, бақылауда ұстауы қажет. Қазіргі кездегі жаһандану үдерісі, 

қолжетімді ақпараттар легі жастардың бойында ақпараттарды електен өткізе білу, теріс 

пиғылды идеологияларға қарсы тұра білетін иммунитетті қалыптастыруды қажет етеді. Өйткені 

қазіргі таңда жат пиғылды ағымдардың ықпалына еріп, экстремистік әрекеттердің қатарын 

толықтырушылар осы жастар болып отырғаны белгілі. Құндылықтармен сабақтасқан түрде 

жүзеге асады. Сондықтан жастардың бойына қазақи құндылықтарды сіңіріп, қазіргі жаһандық 

даму жағдайында оларды батыс мәдениетінің негізінен алыстатып, өзіміздің рухани бай 

мұрамыздың құндылықтары тұрғысынан тәрбиелеу - алда тұрған басты міндеттердің бірі деп 

 Елбасымыз жариялаған «Мәңгілік ел» идеясының көздегені де осы болатын, яғни, төл 

дәстүрімізді, әдебиетіміз бен мәдениетімізді жаңғырту, дініміз бен тілімізді өркендету. Міне, 

осы айтылған дүниелерді негізге ала отырып, біз елдің ертеңін ойлап, естімейтін, көрмейтін, 

сезбейтін ұрпақ емес, таным-түйсігі жоғары, көреген, білімді, ұлттық тәлім-тәрбиені бойына 

сіңірген, өмірге ИЯ деп қана қарайтын ұрпақ тәрбиесін ойлауымыз керек. 

 
Әлеуметтік педагог: Кенжехан А.К 

/Пульс №12. 27.03.18ж./ 
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Қарлығаштың құйрығы неге айыр? 
 

Облыстық «Бір аймақ, бір кітап» акциясы аясында 4 сынып жетекшілері, оқушылары, ата-аналарының 

ұйымдастыруымен   оқуға міндетті 10 қазақ ертегісін оқыды.  «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» 

ертегісі желісі бойынша  4 сынып оқушылары сахналық қойылымы  көрсетті.  Іс-шараны жүргізуде 

Рысмаганбетова Жанерке мен Кумысханов Арсен көшбасшы қабілеттерін көрсете білді.Бұл іс-шара 

халық ауыз әдебиетінің көне түрлерінің бірі – ертегіні насихаттаудан бастау алды.Оқушыларға 

міндеттелген ертегілерді қаншалықты оқып өздерінің ойларына түйгендерін байқау мақсатында іс-

шара барысында топтық жұмыс та ұйымдастырылды. Топтық жұмыс төмендегі критерийлер бойынша 

бағаланды. 

1.Пазылды дұрыс құрастыру. 

2.Ертегінің тақырыбын атау. 

3.Ертегіде кездескен кейіпкерлерді атау. 

4.Ертегідегі негізгі ойды анықтау. 

Мектеп ата-ана- оқушы үштігі бірлесе отырып, «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» ертегісін 

оқушылармен бірлесе Канапиев Али немере рөлін ал әжесі Смаханова Дария әже рөлін сомдаса, 

қайырымды кейіпкер қарлығаштың ролін Илияс Гауһар,жағымпаз масаның ролін Накенова Амина, 

сәбиін әлдилеген ананың ролін Бейсентай Ақбота, Зұлым кейіпкер айдаһардың ролін Серікбай Азиз, 

айдаһардың уәзірлері ролін Алхамбаев Исламдияр, Серікбол Санжар мен Манатова Аружан,айлакер 

түлкі мен жолбарыстың ролін Абасбек Айгерім мен Рахманқұл Нұркелді және жан-жануарларды 4 

сынып оқушылары орындады. Іс-шараға  қалалық кітапхана қызметкерлері, баспасөз тілшілері, ата-

аналар және мектебіміздің 3-9 сынып оқушылары көріп тамашалады. Барлық көрермендермен жұмыс 

соңында «Алты жақты текше» стратегиясы арқылы кері байланыс жүргізілді. Кері байланыс 

нәтижесінде іс-шараның оқушылардың функционалды сауаттылықтарын арттырып,кітап оқуға деген 

қызығушылықтарын оятты деген ойдамыз.Сөзімді түйіндей келе:«Кітап – ең сабырлы ұстаз» деп 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай, тек кітап қана қайырымдылық пен надандықтың, ақиқат пен 

жалғанның ара-жігін айнытпай танып білуге үйретеді. 

Е.Көрпетай 6 Ә 

Балқаш өңірі №24  28.02.18ж 

 Северное прибалхашье №20  28.02.18г. 

 

 

    
 

31.01.2018ж.  Бабалар залында  Ұлы Абайдың шығармашылығына арналған  кітапхана активтері 

Жанатова Фариза, Тұрсын Зере, Көрпетай Ертай, Ұзақбай Балғынның ұйымдастыруымен 7 сынып 

оқушылары арасында  "Оқитын 100 кітап"жобасы аясында"Абай мұрасы – халық 

ұлағаты"  зияткерлік  ойын  өтті.  Ойынға  Мектеп- лицейдің ата-аналар комитетінің мүшесі  

Теңізбаева Айтбала Тұрғанбекқызы,  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тайжанова Қарлығаш 

Байкеновна және  тәлімгер Мейрам Жанар Шоқанқызы төрелік етті. Нәтижесінде 1-орынды  "Тұлпар" 

тобы 2-орынды "Қыран"  тобы, 3-орынды "Сұңқар" мен "Барыс" топтары иеленді.  

 

 

 

 

 «Тәуелсіздік дәуірі»  кітабы - егеменді елдің шежіресі 

 

       Ел Президентінің  "Тәуелсіздік дәуірі" кітабы  егемен  еліміздің  жиырма 

алты жыл ішінде бастан кешірген құрылу кезеңдерін сипаттап, күрделі сын 

сәттері баяндалған. Тәуелсіздік тарихын түсіндіре отырып, Елбасы мемлекет 

пен қоғамға нақты талдау жасағаны жазылған. Ел тарихындағы  күрделі 

кезеңдерді айта келе, серпіліс үшін Қазақстанның дағдарысты ұтымды 

пайдаланғанын айтып жас ұрпақты қанаттандырады.  Бұл елімізді ғана емес, 

күллі әлемді ойландырған мәселелерде бүгінгі серпіліс үшін қолданылады.  

Кітапты оқыған  ғалымдар, зиялы қоғам өкілдері  кітапқа 

 «Тәуелсіздік энциклопедиясы» деген атау беруде, расында кітап өз парақтарына тәуелсіздік, 

оның мәні, еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізуі мен қиын жылдар, бүгінгі қалыптасқан кезең 

туралы жан-жақты деректі, терең мәліметтер енгізілген. Бүгінгі Қазақстан жаңғырудың үш 

толқынын басынан өткеріп, тарихтың, тағдырдың сынына жұтылып кетпей жұлқына, өршелене 

алға құлаш сермеген, сол сындардан ширығып шығып, әлем назары ауған биік мінбелерден 

маңызды үн қата білген, төрінде алқалы жиындар өткізіп, нәтижесінде мамыражай мәмілелерге 

ұйытқы бола алған, өзінің айқын жолын таңдаған нық мемлекет. Сан ұлттың өкілі бір шаңырақ 

астында тату-тәтті өмір сүріп, бір мемлекеттің тілегін тілеп, бір мемлекеттің дамуына үлес қосып, 

оның тыныштығын бір кісідей күзетуімен өзгелерді қайран қалдырып, бейбітшіліктің бесігі, ауыз 

бірліктің үлгісі болған ел.  Шынында да «Тәуелсіздік дәуірі»  кітабы  бақ қонақтаған байтақ 

еліміздің баян-шежіресі, ел мен жерді танимын деген  бүгінгі  ұрпақтың  қызығып оқитын 

туындысы. Осы мақсатта мектеп-лицейде «Тәуелсіздік дәуірі»  кітабына арналған  "Елдіктің туын 

көтеретін туынды"  кітап көрмесі,  әркім білуге тиіс айдарымен    «Тәуелсіздік дәуірі»  кітабы - 

егеменді елдің шежіресі ақпараттық бұрыш, "Еркін елдің ерлік жылнамасы"   конференция,    

"Жылдар жүгін арқалаған еңбек" сынып сағаттары, "Ұрпақ арасын жалғайтын туынды" дөңгелек 

үстел, "Жаңғыру кезеңдерінің жылнамасы" брифинг жоспарланып іс-шаралар өткізілуде. 

 

  "Жас өркен" жас тілшілер орталығы Ұзақбай Б 9Ә  

/ Балқаш өңірі №18 14.02.18ж/ 

 /Орталық Қазақстан №  10.02.18ж./ 

 

 

 

Жаратылыстану-математика 

бағыты бойынша биология пәні 

мұғалімі П.Бакыткызы « АКТ 

және пәндік –тілдік дағдыларды 

дамыту» оқыту семинарын 

өткізді. АКТ-ның тиімділігін 

қолдануда өз іс-тәжірибесімен 

бөлісті және бұл оқушылар үшін : 

- ағылшын тілінде тест 

- www.zipgrade.com тест жұмыстарын тексеру 

- www.plickers.com жауаптарын ұялы телефон арқылы сканермен тексеру 

- www.purposegames.com/game/ онлайн - терминология 

- quizlet.com/ru сайтында күнделікті өткен тақырыптардан 16-20 терминдерді жазылым, оқылым, 

тыңдалым, айтылым бойынша онлайн түрінде жаттығатындығына тоқталды. 

Факультатив сабағында онлайн түрде смартфондарымен жеке жұмыстар жүргізе отырып, өзінің 

деңгейін анықтайтыны,үй тапсырмасын тексеру кезінде CLIL әдістері бойынша және ойын 

элементтерін қолдануға болатындығын да ескертті. География пәні мұғалімі С.Сатбек 

қалыптастырушы бағалауда қолданылатын әдіс-тәсілдерге тоқталып кетті. Оқыту семинары өте 

тиімді болды.  
 

 

 

https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650917764500/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650917764500/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650917764500/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
https://www.facebook.com/457619887700946/photos/pcb.1423651924431066/1423650997764492/?type=3
http://www.zipgrade.com/
http://www.plickers.com/
http://www.purposegames.com/game/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquizlet.com%2Fru&h=ATONsJbyS6UWxBrYpFZLOKUIhgTIxQgt9xaQ44wC5UdPytKoODAzaZbth1PIHzbQ6sFyN7gnFXfTBmHiHP_xiz4VJbXP4P7-0EyF1QqcL22VCYvJoz2zLpkJ_QSBMA
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Экономика барлығы үшін 
   

  Оқушылардың  бойында қаржы туралы жалпы 

түсінік қалыптастыру, жеке қаржыны тиімді басқарудың 

дағдылары мен қаржы мәдениетін қалыптастыру, 

«Экономика барлығы үшін» жобасын жүзеге асыру 

мақсатында «Қаржы сауаттылығы» күніне орай арнайы 

бағдарламаға сәйкес бірнеше іс-шаралар 

ұйымдастырылды. Барлық сыныптарда тақырыптық 

сынып сағаттары әртүрлі кездесу, ашық алаң т.б форматта 

ұйымдастырылды. Қаламыздың кәсіпорындарынан, 

«Парасат» аналар мектебі, «Ұлағат» әкелер мектебінен де 

арнайы қонақтар шақырылды. «Экономика барлығы үшін» 

тақырыбында салтанатты саптық жиын өтті.  
 

Жиын барысында 8В сынып ата-аналар комитетінің мүшелері құттықтау сөз сөйледі. 4-

сынып оқушыларымен «Экономика барлығы үшін» жобасын жүзеге асыру мақсатында 

«Қаржы сауаттылығы күні» бойынша оқушыларда қаржы туралы түсінік қалыптастыру, 

қоғам өміріндегі және адамдардың жеке өміріндегі қаржының маңызы жайлы түсініктерін 

кеңейту мақсатында бизнес мекемелеріне экскурсия жасалды. Экскурсия кезінде 

қаламыздағы «Сая» шаштаразына барды. Оқушылар шаштараз роліне еніп бір-бірінің 

шаштарына әртүрлі шаш үлгілерін жасады. Экскурсия барысында шаштараз мамандығына 

деген қызығушылықтары артып, болашақта шаштараз мамандығын таңдайтындарын 

білдірді. «Қоғамға қызмет етемін» жобасы аясында мектеп- лицей шаңырақ топтары тағы да 

басқа кәсіпорындарға, үлкен бизнес мекемелеріне саяхатқа шықты.   7Б және 7В сыныптары 

арасында сынып жетекшілері Сапарова Г.Б, Токбулатова Г.Т. ұйымдастыруымен 

оқушыларға кәсіпкерлікті ұйымдастыруда кәсіптік бағдар бере отырып,қаржы сауаттылығын 

арттыру, кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттік бағдарламалардың маңыздылығын 

ұғындыру, өз кәсібінің жемісін көріп отырған кәсіпкер еңбегін бағалау мақсатында «Кәсібің-

нәсібің тақырыбында» кәсіпкермен кездесу өткізді. Кәсіпкер Б.Т.Махабаева бүгінгі таңда 

қаржы сауаттылығының өзекті мәселе екеніне тоқталып,оқушылардың қойған сұрақтарына 

жауап беріп, қиындығы мен қызығын айтып берді. Кәсіпкермен болған сұхбат барысында 

оқушылар кең көлемде мағлұмат алып, қызығушылықтарын білдіре отырып, өз ойларын 

ортаға салды. 9сынып оқушыларына «Қаржылық табыс» туралы фильм көрсетілсе, 8 сынып 

оқушыларының арасында тапқырлық, тез ойлау, экономикалық сауаттылықты қалыптастыру 

мақсатында «Білім биржасы» интеллектуалды ойыны өткізілді. 5 кезеңнен тұратын бұл 

интеллектуалды ойында 8 сынып көшбасшыларының қаржылық сауаттылығы мен азаматтық 

ұстанымы артты. Сонымен қатар «Экономика барлығы үшін» жобасы жүзеге асыру аясында 

«Шеберлер қалашығы» атты жәрмеңке ұйымдастырылды. Робототехника «Болашақ 

инженерия» көрмесін де тамашалады. 

 

Ә.Тишбек 9 Ә 

 

Әлеуметтік  желілердің  пайдасы  мен  зияны 

 
Әлеуметтік желілер- 1970-ші жылдардың соңында адамдар бір-бірімен әңгімелесе 

алатын алғашқы электронды хабарландыру тақталары пайда бола бастады. Әрине, сол кезде 

бүгінгідей ыңғайлы болған жоқ, бірақ адамдарды ғаламторда біріктірудің бұл алғашқы 

қадамдары еді.  Әлеуметтік желілер Интернетте 1995 ж. бастап кең таралған, осы жылы 

бірінші әлеуметтік желі - Classmates.com (Сыныптастар) сайт ашылды. 2003-2004 жж. 

MySpace, Facebook жобалары шықты. Әлеуметтік желілер - ермектері бірдей адамдардың 

Интернетте бірігетін қоғамдастық сайттары. Осы сайттарда адамдар жедел түрде 

мәліметтер алмасады және достар табады. Бірақ осы сайттар арқылы тек қатынасып қана 

қоймай, адамдар музыка, видео іздеуі де мүмкін. 

Әлеуметтік  желілер пайдасы- Қазақтың көрнекті ағартушы-педагогы Ыбырай 

Алтынсариннің  «Өнер – білім  бар  жұрттар»  атты  өлеңін оқып  отырып,  еріксіз 

таңданасың. Айшылық алыс жерлерден, көзіңді ашып-жұмғанша, жылдам хабар алғызды, – 

деп келетін жолдары бар. Өлеңін нақ бір қазіргі технологияның мүмкіндігіне тамсанып 

жазып отырғандай. Рас, қазір үйде отырып-ақ әлемнің кез келген түкпіріндегі адаммен әп-

сәтте хабарласа аласыз. Телефонмен, интернет арқылы, тіпті бейнебайланыс арқылы өзімен 

тікелей сөйлесе бересіз. Бұл бүгінгі технологияның адамзатқа сыйлап отырған мүмкіндігі. 

«Бұрын ұялы телефон, интернет болмаған кезде адамдар қалай өмір сүрген а?!» деп 

таңданып қоятынымыз бар. Иә, жұмысымызды жеңілдеткен технологияның мүмкіндіктері 

мол. Дегенмен  әлеуметтік  желілер зияны - әлеуметтік желі деген де аурудың бір түріне 

айналып бара жатқан секілді.  Көбінесе  жастар ешкім кедергі келтірмесін деген оймен 

интернетке, әлеуметтік желіге түнде көбірек қосылады. Соның салдары-нан күндіз меңіреу, 

селқос жанның күйіне түседі. Ұйқысы қанбай, күн тәртібі бұзылады. Уақтылы тамақтануға, 

жеке гигиенаға көңіл бөлуге де уақыт жетпейді. Интернетке бір күн қосылмай қалса, 

әлемнің үлкен жаңалығынан құр қалғандай мазасыздана бастайды, тіпті қолы немесе аяғы 

жоқ жарымжан адамдай күйге түседі. Әрине, көпшілігі компьютер немесе ұялы телефонға 

ұзақ телмірудің денсаулыққа зиян екенін біледі. Бірақ оны қолданудан бас тартатындары 

өте сирек.  Статистикалық мәліметтерге сенсек, жыл сайын әлемде шамамен 100 адам 

әлеуметтік желіде қалдырған хаты үшін өмірден озады екен. Иә, интернет – қауіпті. 

Постқұмарларға  5  кеңес  

1. Бірінші кеңес: Нені жазудасыз?  Ең маңыздысы, қандай ақпаратпен бөлісіп 

отырғандығыңыз 

2. Екінші кеңес: Не жайлы бөлісудесіз? Сіз бөлісіп отырған ақпарат қандай сайттан? Ол 

ақпарат жаңалық па, ғылыми мақала ма, фото ма, бейнеролик пе? Соны ақытау 

3. Үшінші кеңес: Кімге жіберіп жатырсыз? Сіз бөліскелі отырған ақпарат оны алушы кісінің 

жасына, жынысына және басқа да ерекшеліктеріне сай келеді ме, сіз жолдаған жазбаның 

оған қандай да бір пайдасы бар ма? Соны ескере білу. 

4. Төртінші кеңес:  Ақпаратты қайдан алудасыз? Сіз пайдаланатын ақпарат қандай бағыттағы 

сайттан алынған немесе оны жазушы жеке тұлға кім? . Оның дұрыстығына құзырлы 

мекемелер арқылы көз жеткізіңіз. 

5. Бесінші кеңес: Қашан жіберіп отырсыз? Адам үшін ең құнды дүниенің бірі – уақыт. 

Ақпаратты бөлісуде де осы бір құндылықтың құнының жоғалмауын ескерген жөн. 

 Қорыта  келгенде, әлеуметтік желілерге тәуелді болмайық. Оданда кітап  оқып, 

кітаппен достасып,  әлеуметтік  желілерді  керек кезінде  пайдаланған жөн.  

  

 

№15 мектеп -лицейі информатика пәні мұғалімі Алиева Д. 

 Желілік әкімші Амирханова М. 

 

 «Таншуақ» шағын орталығында кітап бұрышы 

ұйымдастырылды онда шағын орталық ата-аналарын  кітап 

оқуға шақырып, ақыл-кеңестер  берілді. 

 

Кітап оқуға қызығушылық танытқан ата-

аналар:ҮйсимбаеваА.Т- ортаңғы  «Түймедақ» тобының  ата-

анасы, Жумажанова.М.М-Ересек «Раушан» тобы,Сартаева А 

Р-Ересек «Раушан» тобы,Қананбеков А-Ересек «Раушан» 

тобы,Садуакасова Ф.Ж –екінші кіші «Қызғалдақ» 

тобы,Исатаев  М С- екінші кіші «Қызғалдақ» тобы, 

Нұрмағанбетова Г -ортаңғы «Түймедақ» тобы 

Осы ата-аналар  тұрақты оқырман болып, кітапхана ережесіне 

сай 10 күн сайын кітаптарын ауыстырып оқып отырады. 
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  Оқушылар сарайында 9-11 сыныптар арасында Республикалық 52-ші олимпиаданың 

қалалық кезеңінің жабылу салтанаты өтті. Жабылу салтанатында олимпиадада қоғамдық - 

гуманитария бағыты мен жаратылыстану-математика бағытында 1 орын алған оқушылар 

марапатталды. Облыстық ғылыми жобалар сайысында 3 орын алған мектеп-лицейдің 10 «А» 

оқушылары Кенжебекова Сымбат пен Сеесиева Томирис Start Up бойынша «Мы за здоровую 

школу» жобасымен өз йиогурттарының маркасын ұсынды. Олимпиаданың облыстық кезеңінде 

жеңіске жеткен оқушыларды ұлықтады. 10 А сынып оқушысы Кенжебекова Сымбат химия пәнінен 

2 орын, химия пәні мұғалімі Ахтанова Б.Б, 10 А сынып оқушысы Несипбаева Алуа физика пәнінен 

3 орын, физика пәні мұғалімі Мейірбекова А.С., 11 А сынып оқушысы Данықбаев Диас химия 

пәнінен 3 орын, химия пәні мұғалімі Ахтанова Б.Б, 11 А сынып оқушысы Мурзабекова Лаура 

биология пәнінен 3 орын, биология пәні мұғалімі Бакытқызы П., 11 А сынып оқушысы Тамабаева 

Күнасыл орыс тілі пәнінен 2 орын, орыс тілі пәні мұғалімі Сатенова Ш.Ш. Мектеп-лицейіміз қала 

бойынша инновациялық мектептер арасында 1 орынға ие болды. Мектеп-лицей қоржынында 42 

медаль: 12 алтын, 16 күміс, 13 қола медаль. Жеңісті күндеріміз көп болсын! 

 

  Мектеп-лицейішілік «Шаңырақ» топтарының дәстүрлі ІІ форумы өтті. Форумға 11 

«Шаңырақ» тобы қатысты.  Негізгі мақсаты оқушылар арасында бірлік, өзара сыйластық, 

ынтымақтастық, сенім, қамқорлық сезімдерін , бауырмалдық, қамқорлық қарым-қатынас 

қалыптастыру. Форум 3 кезеңнен тұрды.1 – ші кезеңде «Шаңырақ» топтары берілген шаңырақ 

атауларын стенд арқылы қорғап көрсетсе, «Мектеп – өмірі – менің өмірім» деп аталатын 2 кезеңде 

жыл бойы жүргізген жұмыстарын слайд, қойылым, Теd and Х арқылы қорғады.  

3 кезеңде әрбір шаңырақ тобының шығармашылық, зерттеу жұмыстарына арналды. Яғни, әр топ 

«100 жаңа есім» төңірегінде қаламыздың танымал тұлғаларын зерттеп, жүргізілген жұмыстарымен 

таныстырды. Нәтижесінде бас жүлдені 5«Ә» және 8 «Ә» сыныптарынан құралған «Толағай» 

«Шаңырақ» тобы жеңіп алды. 

І орын- «Оқуға міндетті 100 кітап»- 6 «Г», 9 «Ә»;  

ІІ орын- «Балқаш»- 6 «В», 9 «А»; 

ІІІ орын- Қазақтың 100 әні, Шашубай Қошқарбай - 5 «Б»,8 «Б» 

«Тоқырауын» - 6 «Ә», 8 «А» 

«100 жаңа есім»- 5 «В», 7 «В» 

«Ұлытау»-7 «Б», 9 «Б» 

Қалған «Шаңырақ» топтары «Алғыс хатпен» марапатталды. 

«Қазыналы Қарағанды», «10 ата-ана кәсіпорында»-5 «Г», 8«В»; 

«Қоғамға қызмет етемін»-5 «А», 7 «А»; 

«Буккросинг»-6 «Б», 9 «В»; 

ТedNis «Астана»-6 «А», 10 «А» 

 

 

PISA -2018  

                     Мектеп-лицей педагогикалық ұжымы және тест администратор  PISA -2018 халықаралық   

зерттеуге арналған нұсқаулықтармен танысты. PISA -2018 халықаралық   зерттеуі бойынша ақпан 

айының 20 күні Астана қаласында Қазақстан Республикасы Білім  және  ғылым министрлігі 

«Ақпараттық –талдау» орталығының  ұйымдастыруымен облыс және білім беру ұйымының 

үйлестірушілеріне арналған оқыту семинары өтті. Семинарға мектеп-лицей үйлестірушісі 

Г.О.Ерменбетова қатысты. Қарағанды облысының оқу-әдістемелік орталығы ұйымдастырған 

семинарға пән мұғалімдері: математика пәнінің мұғалімі Садвокасова А.Т., химия пәнінің мұғалімі 

Ахтанова Б.Б., қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тайжанова К.Б., мектеп-лицей психологы 

Акшалова А.Т. және «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қарағанды облысы бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің БА институты өткізген семинарға физика пәнінің мұғалімі Сулейменова С.С., орыс 

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Кульбаева Б.Т., биология пәнінің мұғалімі Бақытқызы П. қатысты. 

Мектеп-лицей педагогикалық ұжымына халықаралық зерттеуі бойынша семинар өткізілді. PISA -2018 

халықаралық   зерттеуіне қатысатын  15 жастағы, яғни, 2002 жылы туылған 15 жастағы 54 білім 

алушылардың тізімі бекітілді.  Оқу сауаттылығы, математика сауаттылығы, жаратылыстану (физика, 

химия, биология, география) пәндеріне негізделген халықаралық зерттеуге дайындық  жұмыстары 

жүргізілуде. Мектеп  психологы оқушылар мен, мектеп-лицей әкімшілігіне сауалнаманы толтыру 

нұсқаулығымен таныстыру жұмыстарын жүргізді.  Информатика пәнінің мұғалімдері оқушыларға 

PISA -2018 халықаралық зерттеудің компьютерлік форматта жүргізілуі туралы мағлұматтар берді. 

Мектеп-лицей сайтында халықаралық зерттеу туралы бөлімде ақпараттар енгізілді.  

Северное прибалхаше №27-28. 21.03.18ж. 

 
 

Вирустық гипатит - қауіпті 
 Қазіргі таңда денсаулық сақтау саласында өзекті мәселенің бірі вирустық гепатиттен сақтану   

және олардың алдын алу. Вирустық гипатит кең таралған және адам  денсаулығына өте қауіпті 

ифекциялық топ, олардың өзара бір-бірінен сәл айырмашылығы  бар, түрлі вирустардан таралуы 

мүмкін, бірақ бәрінің де белгілі бір ол ең алдымен бауырдың зақымдалуы және қабынуына әкеп соғуы. 

Сондықтан да бауыр қабынуының кең тараған түрі болып келеді. Дүниежүзі денсаулық сақтау 

ұйымының мәліметі бойынша  В гипатиті мен науқастанғандардың  саны 1 миллиардтан астам  болса,  

С гипатитімен  дүниежүзіндегі млн шамасы Белгілі. Осы орайда вирустты  гепатиттің алдын алу  үшін 

№15 мектеп-лицейде оқушыларға саптық жиын өткізіліп, алдын алу шаралары жүргізілді. Онда: 

1. Дәретханадан соң, тамақтанард алдында қолды сабынмен жуу; 

2. Қайнатылған су ғана ішу; 

3.  Көкеніс пен жеміс-жидекті мұқият жуып жеу; 

4. Шомылуға болатын жерлерге ғана суға түсу; 

5. Жеке бас тазалығына арналған заттарды қолдану; 

6. Ыдысты үй-жайды, мектепті таза ұстау;  

жөніндеақпараттар беріліп, түсініктеме жұмыстар жүргізілді. «Вирустық гипатит-қауіпті»атты 

сынып  сағаттары, мектеп-лицей  медбикесі  М.С Аткельтирова «Вирустық гепатит және оны 

алдын алу» тақырында дөңгелек үстел өткізді.  

 Қазіргі таңда денсаулықты сақтау саласының өзекті мәселесінің бірі, мектеп жасындағы 

балалардың сары ауруға шалдығуы. Сондықтан біздер жұқпалы аурулардан қорғанып, салауатты өмір 

салтын ұстанып азық- түліктерді, жеміс- жидектерді жуып қолданып, жеке бас гигиенасын сақтап, 

вирустық гипатиттің алдын алу шараларын ұстансақ  А вирусты гепатитінен сақтандыра аламыз.   

М.Аткельтирова мектеп-лицей медбикесі 

Балқаш өңірі №25-26  02.03.18ж 
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учителя вторых, пятых, восьмых и девятых классов с целью распространения опыта 

преподавания провели ряд открытых уроков, основанных на опыте обучения в НИШ 

(Назарбаев интеллектуальные школы), демонстрируя технологизацию  учебного процесса и 

преимущества  внедрения педагогических инновационных технологий.  Среди 2-11-классов  

было проведено 11 открытых уроков, в которых уделялось внимание применению цифровых 

ресурсов и работе с такими образовательными сайтами как  PIXTON.COM, EMAZE.COM, 

VOKIAVATAR, LEARNINGAPPS, а также с применением технологии смешанного обучения. 

По 4-му стратегическому направлению плана развития школы «Трансляция опыта НИШ» 

учителя провели семинар Ted x с участием 8«Г» класса, главная цель которого состояла в 

распространении уникальных идей обучения.  В проекте READ x ученики 9-х классов 

говорили о  пользе  книг, о развитии логического и креативного мышления  через чтение 

художественной  литературы, а также  делились информацией о прочитанных книгах. 

Среди учащихся 9-х классов были проведены интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и 

литературный ринг «Знакомые незнакомцы»,  среди 2-5 классов: игра – викторина «Эксперты 

английского» (4 классы), творческий проект в 5 в классе «По одежке встречают», «Турнир 

знатоков русского языка» (3-классы). Мероприятия проводились для развития интереса  к 

глубокому изучению русской и английской литературы, как на уроках, так и во внеурочное 

время, а также с целью формировать умения применять знания на практике, развивать 

интеллект, память, эрудированность, логическое мышление, способствовать воспитанию 

интереса к изучению гуманитарных наук.  

Тема 5 направления: «Воспитание подрастающего поколения - залог успешного будущего».  В 

настоящее время хорошее воспитание (воспитанность) хорошее образование (воспитание и 

обучение) является ключевым параметром, определяющим качество жизни, поскольку создает 

условия и предпосылки для развития экономики «социальной сферы». Образование создает 

широкие возможности интеллектуально-духовной жизни человека, развития внутреннего 

потенциала. С этой целью были запланированы и проведены ряд мероприятий среди вторых, 

третьих и пятых классах.  

Увлекательным и интересным стал для учащихся 2- классов  конкурс «Fairy tales» («Cказки»). 

С целью развития навыков говорения и слушания ребятам было предложено 

продемонстрировать свои творческие таланты, инсценировав народные сказки на трех языках. 

В мероприятии приняли участие не только ученики, но и их родители, которые пришли их 

поддержать. 

Данные формы деятельности позволяют формировать личностные результаты: формирование 

коммуникативной компетенции, развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность. 

 Завершилась Декада иностранных языков подведением итогов и отличными оценками. Все 

мероприятия прошли на высоком уровне. Викторины, конкурсы, лингвистические игры 

позволили узнать учащимся много нового о сказках, авторах и их произведениях, странах 

изучаемого языка, расширить свои знания по иностранному языку. 

В целом Декада прошла успешно. Все классы были вовлечены в ее проведение. Такие 

мероприятия помогают поддерживать интерес и мотивацию у детей к изучению языка и 

играют большую роль в учебно-воспитательном процессе. Таким образом, декада 

иностранных языков явилась ярким и интересным событием в жизни школы, 

продемонстрировала высокий творческий потенциал учащихся, яркую творческую 

индивидуальность отдельных проектов.  

Гурьянова М.Г., учитель английского языка в КГУ «Школа-лицей №15 города Балхаш» 

 

 

«Талаптың мініп тұлпарын»... 
 

Қарапайым ғана қазақтың баласы... Қатардағы көп білім 

алушылар секілді қаламыздағы №15 мектеп-лицейінің                     

11 сынып оқушысы... Болмысы, өзін-өзі ұстауы, адамдарға 

қарым-қатынасы, ортамен араласуы бәрі-бәрі қарапайым... 

Алайда, қаланың, облыстың ғана емес, тұтастай 

республиканың атын шығарып, қазақтың мерейін өсіріп, 

мәртебесін асқақтатқан талапты жас.  

Көздінің көзінен, тілдінің тілінен сақтай гөр деп тілеп, 

бетіне қарап отырған бір үйдің жалғыз баласы болса да,  жас 

дарын Ілияс Жақсыбеков орынсыз еркелікке әуес болмай, 

қайта білім-ғылымға құштар болып өседі. «1 сыныптан 

бастап астрономияға қызығушылығым оянды.  

Энциклопедияларды оқуды да 6-7 жасымда бастадым », - дейді өзі жай ғана. Оның бұл сөзін 

ұстаздары да мақұлдап отыр. Осы талабымен көптеген кітаптарды оқып-тауысып, ғылымға 

деген қызығушылығы жыл өте арта түседі. Өткен жылдың қазан айында интернет желісін 

парақтап отырып, оқушылар арасындағы халықаралық деңгейдегі «Спутник» жас инженер-

зерттеушілердің конкурсын көзі шалып қалады. Ресейдің Самара қаласындағы академик 

С.П.Королев атындағы  зерттеушілердің ұлттық университетінде 5-11 сынып оқушылары 

арасында екінші жыл ұйымдастырылып отырған байқаудың басты мақсаты – ғарыш саласына 

қызығушылығы басым жас таланттарға қолдау көрсетіп, жасөспірімдердің осы бағыттағы 

білімі мен білігін тереңдету болып табылады екен.  Ілияс еш ойланбастан, байқау 

шарттарымен танысып, қатысуға ұсыныс береді. Байқаудың алғашқы іріктеу кезеңінде ғарыш 

саласы, оның ішінде физика, астрономия, жалпы білімпаздық бойынша конкурстың арнайы 

сайтындағы тест сұрақтарына жауап беру міндеттеледі. Әлемнің әр бұрышынан қатысқан 7500 

баланың ішінде екінші кезеңге тек 1500 жас зерттеушілер іріктеліп, біздің Ілияс та 25 сұрақ, 5 

тапсырманы еш қиналмастан сәтті орындап шығып, негізгі 100 ұпайдың 96-сына дұрыс жауап 

беріп, байқауды жалғастыруға жолдама алады. Екінші кезеңде берілген төрт бағыттың біреуін 

таңдай отырып,  өзінің шығармашылық жобасын жолдау қажет болады. «Ракетостроение» 

(зымыран жасап шығару құрылысы) бағытын таңдаған Ілияс бар зейінін осы жұмысқа арнап, 

күндіз-түні үздіксіз ізденіп, орыс тілінде өзінің жобасын жолдайды. Араға біршама күн 

салғаннан кейін, байқау қортындысы шығып, финалға өткен зерттеушілердің ішінде 

балқаштық Ілияс Жақсыбековтің де есімі тізімге ілігеді. Іріктелген 200 баланың 198-і Ресейдің 

әр қаласынан болса, біреуі – Түркиядан, біреуі – біздің Ілияс екен. Қалай қуанбайсың?! Қандай 

биік дәреже?! Қандай зор мақтаныш?!  

Мықтылардың мықтысына дес бермей, өз білімінің, жігер-күшінің арқасында жеңіп шыққан 

балқаштық жас зерттеуші Ілиясты 5-6 наурыз аралығында Самара қаласында өтетін байқаудың 

үшінші кезеңі күтіп тұр. Мұнда финалға өткен қатысушылар академик С.П.Королев атындағы  

зерттеушілердің ұлттық университетіне экскурсия жасап, аталмыш оқу орнындағы 

оқытушылармен, ғалымдармен кездесу өткізеді. Қатысушылардың жатын орнын, ас-суын 

ұйымдастырушылардың өзі қамтамасыз етеді екен. Ал, төртінші қортынды кезең 5 сәуір күні 

басталып, болашақ инженер-зерттеушілер Қырымдағы «Артек»  
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, 
Знать много языков - значит иметь много ключей к одному замку 

 

 «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, 

население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык  —    государственный язык, 

русский язык — как язык межнационального общения и английский язык  —    язык успешной 

интеграции в глобальную экономику». 

Президент РК Н. А. Назарбаев 

 

 Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической и 

социальной модернизации выступает политика в области языка. Именно в нашей республике 

реализуется уникальный проект, инициированный Главой государства, — триединство языков. В 

современном мире, полиязычном и мультикультурном, как никогда актуальна проблема 

сопряженности языков, поиск эффективных и жизнеспособных программ в области языков по 

консолидации обществ. В связи с этим значимость и актуальность полиязычного образования, 

являющегося результатом внедрения идеи Президента о триединстве языков, не вызывают 

сомнения.  

 В этих условиях актуальность полиязычного образования позволяет говорить о новых 

гранях языкового образования и одной из основных проблем, стоящих перед учителями, является 

развитие интереса учащихся к изучаемым языкам. Обучение иностранному языку требует 

специфической методики преподавания, так как иностранный язык как учебный предмет имеет 

специфические особенности. Важной особенностью обучения является то, что иностранный язык 

является одновременно и целью и средством обучения.  

Чтобы активизировать детский потенциал, добиться развития творческих способностей, 

необходимо совершенствовать виды и формы учебной деятельности. Этому способствуют 

предметные декады. 

 В этом году предметная декада кафедры иностранных языков проходила с 19 февраля по 2 

марта. Доступность овладения иноязычным предложением достигается при владении 

соответствующими компонентами, а доступность овладения связной речью – при владении 

иноязычными предложениями. Этого помогают достичь такие современные педагогические 

технологии как дискуссии, ролевые и деловые игры, метод проектов, обучение в малых группах, 

драматизация, исследовательские, поисковые, урок – игра, урок – соревнование. В связи с этим в 

рамках декады иностранных языков в школе прошли серии открытых уроков и внеклассных 

мероприятий.  Одна из самых важных форм педагогической деятельности это обмен творческим 

опытом и повышение квалификации наиболее активных молодых преподавателей. Поэтому целью 

первого стратегического направления «Менеджмент в образовании» - создание условий для 

полноценного проявления и развития педагогического мастерства его участников на основе 

организации пространства для профессионального общения по обмену опытом работы, через 

проведение мастер классов и семинаров. В ходе проведения декады учителя рассказывали о новых 

технологиях и ресурсах в области образования, делились стратегиями критического мышления, 

провели знакомство с такими познавательными сайтами как Graphic organizer, Puzzle maker, 

Learningapp.com, формой проведения урока в формате Blended learning – смена рабочих зон, а 

также  поделились информацией о новом направлении в  обучении английскому языку - предметно-

языковое интегрированное обучение (CLIL).  Согласно 2 и 3 стратегическому направлению 

«Квалифицированный педагог – основа качественного обучения», «Модернизация 

содержания образования» 

халықаралық балалар орталығында 21 күн болып, тәжірибе алмасады деп күтілуде. 

Қатысушыларға әдеттегі оқу бағдарламасынан қалып қойды деген қорқыныш болмауы үшін, 

күндіз физика-математика бағытында сабақтар жүріп, түстен кейін білгендерін ортаға салып, 

оқып-білгендерін тәжірибе жүзінде арнайы зертханада сынап көруге бар мүмкіндік жасалмақ. 

Еске сала кетейік, байқаудың алғашқы екі кезеңі негізгі кезең болып саналғандықтан, үшінші, 

төртінші кезең қосалқы бөлім болып табылады. Яғни, байқау ережесіне сәйкес, соңғы екі 

кезеңге өткен қатысушылар одан әрі іріктелмейді. Байқаудың тапсырмаларын Самара 

университетінің жоғары білікті оқытушылары мен профессорлары, сондай-ақ, Ресей елінің 

ғылым саласында еңбегі сіңген атақты зерттеушілері құрған екен. Бұған қоса, соңғы бес жыл 

көлемінде дүниежүзі бойынша ең ауқымды балалар байқауын ұйымдастырып келе жатқан, 

аудиториясы 10 миллионнан астам адамды құрайтын «Живая классика» қоры мен танымал 

«Артек» лагері байқауға серіктестік жасаған.  

 Үздіксіз ізденіс пен тынымсыз талпысты сарапқа салған байқаудың тигізген шарапаты 

сол, финалға өткен әр қатысушыға өз таңдауымен академик С.П.Королев атындағы  

зерттеушілердің ұлттық университетіне оқуға тегін түсуге мүмкіндік түсіп отыр. Және 11 

сынып бітірушілер үшін ұлттық бірыңғай тест тапсыру да түлектің еркіне берілген екен. Осы 

ретте Ілиястың ойын білгенімізде, «Білмеймін әлі. Ойланып жүрмін. Әрине, өзім қызыққан 

сала болғандықтан, әрі қарай дамытып оқығым-ақ келеді. Анаммен ақылдасуым қажет», деп 

қысқа қайырды. Сондай-ақ, жас дарын осындай үлкен дәрежеге жетуге жағдай жасаған мектеп 

басшысы Қ.Дүбірбековаға, үнемі қолдап, дем берген сынып жетекшісі Г.Серіковаға шәкірттік 

алғысын білдірді.  

 «Жігітке жеті өнер де аз», демекші, Ілияс Жақсыбековтің былайғы жетістіктері де аз 

емес. Шахматтан, спорттан да төбе көрсетіп жүрсе, өнерден де құралақан болмай, 

қаламыздағы «Өнер мектебінің» домбыра сыныбында бес жыл білім алыпты. Математикадан 

қалалық олимпиадаға қатысып, жүлделі орынға ие болса, физикадан облыстық олимпиадаға 

екі мәрте барып, бірінде ІІІ орын иеленіп, екіншісінде «Ең үздік идея» аталымымен 

марапатталған. Үйде жалғыз бала болғандықтан тамақ та істеп, үй де жинайтын анасы 

Айманның көмекшісі.  

 «Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын! 

Көрсеқызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа 

шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. 

Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды 

сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын!», дейді ақылман Абай. Білімі мен мінезі, білігі мен 

қарапайымдылығы жарасым тапқан балқаштық өрен Ілияс Жақсыбековтің болашағынан тек 

өз туыстары мен мектеп ұжымы ғана емес, біздің де үмітіміз зор. Тек, ертеңгі күні жат елге 

оқуға аттанып жатса, сол жақта біржола қалып кетпесе, болғаны... Мықты мамандар мен 

таптырмас таланттар Қазақстанның өркендеуі үшін де аса қажет...  

 

Еркеназ БАҚТОРАЗҚЫЗЫ 

«Балқаш өңірі» газетінің тілшісі, 

Северное прибалхашье №27-28  21.03.18г. 
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«Қарағанды облысы    білім беруді дамытудың оқу-

әдістемелік  орталығы»  оқушылардың   кітап оқуға 

қызығушылығын арттыру, көркем әдебиетті оқу арқылы  рухани 

және адамгершілік әлеуетін дамыту мақсатында  2017-18 оқу 

жылының 15 желтоқсан мен 1 мамыр аралығында дәстүрлі  2-11 

сынып оқушыларына арналған «Бір аймақ-бір кітап»  облыстық 

акциясы 2-4 сыныптарға  Қазақ ертегілері, 5-7 сыныптар  Қасым 

Қайсеновтың «Жау тылындағы бала», 8-9 сыныптарға  Сәбит 

Мұқанов «Балуан Шолақ» повесі, 10-11 сыныптарға Ғабиден 

Мұстафиннің «Қарағанды» романы таңдалынып алынды.  

 Осы мақсатта   №15 мектеп-лицейде  2- 4 сынып оқушылары арасында  қазақ 

ертегілері бойынша қолөнер, сурет көрмесі, 3 D кітабын жасау, сахналық қойылым, 5- 7сынып 

оқушылары арасында  «Қайсар ұлы қазақтың» Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» 

повесі бойынша  вернисаж,сыр сандық,  көрініс ал  8-9 сыныптар арасында «Әдебиеттегі 

ерекше тұлға»  Сәбит Мұқанов «Балуан Шолақ» повесі бойынша  әдеби- лото, дөңгелек үстел, 

10-11 сынып оқушылары арасында  «Дауысы дәуірмен ұласқан қаламгер» Ғабиден 

Мұстафиннің «Қарағанды» романы бойынша   оқырман конференция  жоспары бекітіліп,  

ашылу салтанаты өтті. «Кітап ғажайып әлем» тақырыбында кітапхана кеңесі мүшелері  

дайындаған  «Бір аймақ-бір кітап»  облыстық акциясына арналған кітаптар жайлы  ашылу 

салтанатында ақпарат  берілді.  

 

 

 Облыстық Бір аймақ-бір кітап акциясы аясында  

Халық қаһарманы,  көрнекті жазушы, Ұлы Отан 

соғысының ержүрек батыры, әйгілі партизан, көзі 

тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың 

қайталанбас біртуар даңқты перзенті  Қасым 

Қайсеновтың  "Жау тылындағы бала" повесі 

бойынша 5 В сыныбында вернисаж, 6 Б  сыр 

сандық,  

7 Б көрініс көрсетілсе 5-7 сынып оқушылары арасында   «Рухы биік партизан жазушы» 

атты   Рәміздер залында қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің қатысуымен  

оқырман конференциясы өтті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Қазақ халқының ежелден сақталып, атадан балаға мұра етіп 

қалдырған салт-дәстүрін, наурыз мейрамының мәнін түсіндіре отырып 

ұлтжандылыққа, имандылыққа, инабаттылыққа, халқымыздың салт-

дәстүрін қастерлеуге, сақтауға тәрбиелеу мақсатында  ұлыстың ұлы 

мейрамы Наурыз мерекесіне қарсы  "Ұлыстың ұлы күні – Наурыз" атты 

кітап көрмесі  Рәміздер залында ұйымдастырылып,  оқушыларға 

таныстырылуда. 

 

 

 

 

 

 

 

    БАЙҚАУ,  АЛУАН ТҮРЛІ ЖҮЙРІК  БАР ... 
 «IQ — Интеллектуалды білім порталы»  және Республикалық «ҰЛАН»  газеті мен "Ақ 

желкен", "Балдырған"  журналдарының ұйымдастыруымен   республикалық оқушылар 

байқауына қатысып марапатқа ие болған оқушыларды   

 қ ұ т т ы қ т а й м ы з ! 

«Ана өмір – ана бақ» /эссе, өлең/ байқауы  

Алғыс хат: М.Асқар 2 Ә, К.Манатқали 2 В, ,О.Мұратбек 4Ә, , Ә.Тұрсынбек 9 Ә,  

А.Жумадильдинова 9 В, 

ІІІ орын - К.Тулютаева 2 Ә, А.Мекәділ 2В, А.Алтымбекова 5 В, Е.Асылханов  8 В,   

ІІ орын - А.Саят 2 Ә, А.Саламат 5Ә, А.Ганиева  6 В, Б.Кенжеғалым 7 А,  

І орын - А.Сатыбалды 6Г, Б.Ұзақбай  9 Ә,  

"Жас дарын" сурет  байқауы 

Алғыс хат А.Омарханова6 Г, С.Канатова 6 А, А.Темирғали 6 Г, 

ІІІ орын А.Қайырберлі 5 Г, А.Тұяқ  6Г, Б.Амирхан 6Г,   

ІІ орын Е.Тілек 6 Г, А.Алтымбекова 5 В, 

І орын О.Мұратбек 4 Ә, Н.Аманбек 8 А, 

"Наурыз жыл басы" /эссе,шығарма, өлең/байқауы:  

Алғыс хат:  А.Темирғали 6 Г, 

ІІ орын эссе А.Ганиева  6 В, 

І орын Ф.Мерейбекқызы 6 В 

"Алтын дауыс" байқауы 

ІІ орын Ж.Калык  6Г, Е.Көрпетай 6 Г,  

І орын А.Сатыбалды  6 Г, 

"Көркем жазу" байзауы 

ІІ орын О.Павлик8 А,  

 

  «Бір аймақ-бір кітап» облыстық акциясы аясында  2 сынып оқушылары арасында  оқыған  

қазақ ертегілері бойынша талапқа сай орындаған жұмыстары үшін әділқазылар алқасы, 

директордың инновация ісіжөніндегі  орынбасары И.Ж.Жұматова, бастауыш сынып 

пәндер  кафедра жетекшісі Г.М.Жұманова, қоғамдық-гуманитарлық пәндер кафедрасының 

жетекшісі Қ.Б.Тайжанова, кітапхана кеңесі мүшелері А.Манатбек 10 А, О.Павлик 8 А,  

Ж.Калық 6 Г шешімімен марапатталған оқушылар 

Сурет өнері бойынша:ІІІ – орын Қошқарова Амина 2Г,Сейсенбай Томирис 2Ә 

Қуандыққыза Еңілік 2 АТулютаева Томирис 2 Ә 

ІІ – орын  Асқар Мөлдір 2 Ә Таропчина Амина 2ГРустемова Ақжан – 2 А, 

Мейрейланқызы Мадина 2Б 

І орын Аманжол Ақбота 2 БАнуарбеков  Даниял 2 Ә 

Жәкібай Ернияз 2 Б 

Бас жүлде  

Мұратбек Алинұр 2 Г, Қойылған жұмастар саны: 

Қол өнер бойынша: 

 ІІІ – орын Рысмағанбет Мирас 2Б, Боранқұл Кәусар 2А,Усаева Тоғжан  2 Г, Сейдахмет 

Жансая 2Ә,  Бакирова Дамеля 2Г  

ІІ – орын Алғамжанова Айару 2 Б, Оразкенова Арилана 2 Б  

Аубакиров Айдар  2 А, Серікбай Бекарыс 2 А 

І орынҚабдырахман  Баян 2 Ә,  Аманжол Ақбота 2 Б 

Бас жүлде  Қанатова Айзат 2 А 
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Мәңгілік ел ұстаздары 

2018 жылдың 16 наурызында МДЖ сәйкес тәлімгерлік мектебі және тәлімалушы арасындағы 

колаборативті ортаны нығайту, Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында, Астана 

қаласының 20 жылдығына орай мектеп – лицейде «Мәңгілік ел ұстаздары» атты жас мамандар 

байқауы өтті. 

Мақсаты: шығармашылықпен жұмыс істейтін, ой өрісі терең, жаңашыл идеясы бар,креативті 

жастарды анықтау. Жас мұғалімдер алдын ала реттік нөмер таңдап, «Ұстаз – ұлы есім» 

тақырыбында эссе жазып тапсырылды.Байқау кезеңдерінде: 

І. Өзін –өзі таныстыру( «Тәлімгерлер мектебі», «Коучер" 
ІІ. «Болашаққа бағдарланған ұстаз» (жоба және «Start App" идеялар ұсыну 

ІІІ.«Мектеп өмірі –менің өмірім» (оқушылармен шығармашылық жұмыс). 

ІҮ.«Білікті маман – Ел тірегі» (жаңартылған білім беру мазмұны) 

Әділқазылар құрамындағы ардагер ұстаздар, ата-аналар, мұғалімдер ең мықтыны анықтап: 

«Бас жүлдені» - педагог-ұйымдастырушы,АӘД жетекші Қ.М.Рақымжановқа  

І орын – ағылшын тілі пәнінің мұғалімі А.К. Кабдиманова 

ІІ орын – аға тәлімгер Ж.Ш.Мейрам, дене шынықтыру пәні мұғалімі - Д.Т.Дәріғұл 

ІІІ орын – технология пәні мұғалімі Д.С. Байтулеуова, мектеп алды даярлық тобының мұғалімі 

- А.Төретай, денешынықтыру пәнінің мұғалімі Ж.Б.Усманова жеңіп алды.  
Алғыс хатпен марапатталған деп мамандар: 

• Технология пәнінің мұғалімі - Г.Д.Қанат;  

• Ағылшын тілінің мұғалімі -А.А.Сагиндикова; 

• Бастауыш сынып мұғалімі-Г.Д.Садыкова марапатталды. 

Түйін: Байқауға 10 жас маманнан сұраныс түсті. Тағы бір ерекшелігі мектеп-лицей 

оқушыларының жас мамандарға командалық қолдау көрсетуі. «Мұғалім" мамандығына деген 

құрмет пен сүйіспеншілікті арттыруға оң әсерін тигізді. 
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 ҚазАқпарат - Қазақстан Республикасы Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында ұсынылған «Қазақстанның 

киелі орындарының географиясы» анықталды, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі жанынан 

құрылған «Қасиетті Қазақстан» ғылыми зерттеу 

орталығы «Қазақстанның жалпыұлттық киелі 

орындары» жобасының 100 нысанының тізіміне «Бектау 

ата» тауы және үңгірі енгізілді 

 

БЕКТАУ АТА ҮҢГІРІ 

 

     Бектауата үңгірі – Бектауата тауының оңтүстік- батыс беткейінде, Балқаш 

қаласынан солтүстікке қарай 60 км жерде орналасқан. Ол биотитті гранит пен аплит тау 

жыныстарының жапсарындағы жіктің үгіліп, еріп бұзылуынан пайда болған. Оңтүстік-

шығыстан солтүстік- батысқа қарай созылып жатыр. Бектауата үңгірінің жалпы ұзындығы 

45-48 м-дей. Үңгірдің аузы тау етегінен 80-100 м биіктікте орналасқан, оған тас қорымы 

арқылы көтеріледі. Алдында ұзындығы 6-7 м, көлденеңі 4-5 м тегіс ашық алаң бар. Үңгірге 

кірер қуыстың биіктігі 3 м-дей, ені 1,5 м, одан әрі ені 2-2,5 м-ге дейін кеңиді, табаны 15-16 

м-ге дейін тегіс, одан әрі сәл көтеріңкі, сонан соң төмендейді. 29 м-ден әрі үңгір түбін 

тереңдігі 1,5 м-дей көлшік алып жатыр. Үңгір бірте-бірте жоғарылап, ені 1,5 м-ге дейін 

тарылады. Жоғары жағы мұржа тәрізді дөңгелек тар тесікке айналып жер бетіне шығады. 

Суы мөлдір, өте салқын, түбі лай. Су деңгейі бір қалыпта сақталады. Ертеректе Бектауата 

үңгірі ауру адамдар, бала көтермейтін әйелдер басына түнеп, құрбан шалып, құдайдан 

тілектерінің орындалуын сұрап жүретін орын болған. Бүгінде саяхатшылар, халық көп 

баратын  қызықты мекенге айналған. 

              "Бектау ата  ғаламат оқиғалардың куәсі, біздің 

тарихымыздағы империялық дәуірлердің тас бетінде қалған 

ізі. Бектеу атаны зерттеу тарихи санамыздағы көптеген 

сұрақтарға жауап табуға көмектеседі, ол ерте және 

ортағасырлық тарихтың кілті десек болады.  Бектау ата 

сакралдық туризмді дамытуға аса қолайлы, Астана мен 

Алматы сияқты ірі мегаполистердің басын қосатын күре 

жолдың бойындағы қасиетті аймақ, Қазақстан үшін емес, 

адамзат баласы тарихы үшін аса маңызды әулие орын"     

Жамбыл Артықбаев 

 

"БЕКТАУ АТА" жайлы тереңірек білгілеріңіз келсе төмендегі сайттар сіздер үшін 

 cbss@list.ru 

 https://nationalgeographic.kz/ 

 http://www.kazinform.kz/kz 

 https://baribar.kz/ 

 https://massaget.kz/ 

 http://mytabigat.kz/ 

 Источник: http://e-history.kz/kz/publications/view/3531. 

 

М.Ермеков 9 Ә, О.Павлик  8 А 

                                            Бектау ата 

Тауларың  биік аласарымас асқарлы, 

Шыңдарың  бар тірегендей аспанды. 

Бектау ата үңгірі қасиетті, киелі,   

Халықтың батасы, құрметіне бөленуде 

                                            Е. Көрпетай  6 Ә  

 

 

 

 

 

http://e-history.kz/kz/publications/view/3531
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Еліме шуақ бер, Халқыма қуат бер, Әз Наурызым! 
 

 Жер -Ананы мекен еткен күллі адамзаттың үштен бірі барша мұсылмандардың қасиетті 

мейрамы-Әз Наурыз әр отбасына береке әкелсін!» деген ақ батамен сырттан ақ құйып, тілек ағашына 

ақ байлатып «Ұлағат» аталар-әкелер, «Парасат» әжелер –аналар мектеюіне шақырылған қонақтарды 

қарсы алып Наурыз күні алдағы күндерге арналып ізгі ой, арман-мақсат айтылып,тілектер тілеп,  

тілек ағашына ақ байланды.  Күн мен түн теңелген, мал төлдеп, адамның аузы аққа тиген, жер 

бусанып, малдың аузы көкке тиген ырыстың басын қазақ елі «Ұлыстың ұлы күні» құтты болсын 

айтылды. Кеш жүргізушілері қонақтарды үлкен спорт залға Ұлыстың Ұлы күніне арнайы  8 ауыл 

«Абай аулы» , "Ыбырай ауылы" , "Шәкәрім ауылы" , "Қазыбек би" , "Мағжан" , "Сәкен" , "Шашубай" 

, "Әлихан" ауылы  болып жиналған тойға  жарапазан айтылып, шашу шашып, ақ тілектер айтылды.  

Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамына 

ақжарма тілегін  Қарлығаш Шәкәрімқызы 

жиналған қауымға жеткізсе, Қыдыр баба ақ 

батасын беріп, жиналғандарды ұлыстың ұлы 

күнімен құттақтады. 

ТАУЫҚ жылын шығарып салып, Жаңа жыл  

Ит жылы қарсы алып,  мейрам әрбір ауылдың 

тұрғындарының мерекелік сайысымен 

жалғасты. Кеш соңында әділ-қазы алқасы 

жеңіске жеткен ауылдарды құттықтау, 

марапаттады. Наурыз думан қызықты ұлттық 

ойындармен жалғасын тапты. 

 

 Ғасырлар  бойы сақталған дәстүрлердің арқасында, сенім, ынтымақ, татулық пен келісімнің 

арқасында Наурыз мейрамы Мәңгілік Елдің біріктіруші рухани құндылығына айналды. Көктемнің 

тіршілікті оятар лебімен бірге Наурыз, біздің үйлесім мен өзара түсіністікке, достық пен бірлікке 

деген талпынысымызды орнықтыра түседі. Біздің еліміз бен халқымыздың бүгінгі табыс кілті, 

ертеңгі жеңістері мен жетістіктерінің кепілі, міне, осында жатыр. Наурыздың шуағы мен жарығы 

біздің ортақ үйіміз - Ұлы Дала Елінің жазиралы жазығын жылуына бөлесін.Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында тарихтың өткеніне көз 

жүгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге жан-жақты баға бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа 

деген өзінің парасатты пікірлері мен көзқарасын білдірді. «Екі дәуір түйіскен өліара шақта 

Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз 

тарихи мүмкіндігі беріліп отыр… Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің 

дамуымыздың ең басты қағидасы», -деп ел келешегіне үміт артады.   Ұлыстың Ұлы күні Наурыз 

мейрамына орай 3-4 сыныптар арасында бастауыш сынып мұғалімдері Имухаметова Т.С. және 

Сейткалиева С.Н. ұйымдастыруымен «Жылылық күннің көзінде, тәрбие әже сөзінде » тақырыбында 

әжелер байқауы өткізілді. Жас ұрпақты ата - баба дәстүрімен тәрбиелеу, әже тәрбиесін үлгі ету: 

әжелер айтқаны асыл екенін, әрі олардың өнегесін күнделікті өмірде пайдалану, баланы 

кішіпейілділікке, қарт адамдарды құрметтеуге үйрету мақсатында ұйымдастырылған іс-шараға 5 әже 

немересімен бірге қатысты. Сайыстың шарты:  «Мен, анамын, ұрпағын әлдилеген» (өзін таныстыру), 

«Көтерейік көңілді өнерменен» (өнер сайысы), Үй тапсырмасы (салт-дәстүрден көрініс көрсету), 

«Білгенге маржан» (Сыр сандық» сұрақ - жауап сайысы.) 

 Сайыс барысында байқауға қатысушылар ережеге сай, бес кезең бойынша өнерлерін көрсетіп, 

түрлі сындардан өтті. Мәселен, олар ұмыт бола бастаған дәстүрлерді сахналап, қазылардың 

сұрақтарына жауап берді. Шеберліктері мен өнерлері де сараланды. Сонымен қатар қазақтың ертеден 

келе жатқан салт-дәстүрлерінен көрініс көрсетті. Бесікке салу, тұсау кесер, байғазы беру сияқты көне 

дәстүрлерді қайта жаңғыртып, жас ұрпаққа ол ардың тәрбиелік мәнін ашты. 

 Соңында әділ қазылар алқасының шешімімен үлгі-өнегесі мен шеберліктері бірінен-бірі өткен 

әжелер «Алтын оймақты әже мен өнерлі немере», «Парасатты әже мен талапты немере», «Шебер әже 

мен ақылды немере» т.б. номинацияларға ие болып, марапатталды. 

 

 

Дәстүрлі «Наурыз тал». 

Мектеп бітіруші түлектер өздерінің арман-мақсаттарын ақ матаға жазып, наурыз талға ілді. Негізгі 

мақсат мектеп-лицей оқушыларының Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мейрамында тілеген бар арман-

тілектерінің қабыл болуы. Көшбасшы оқушылар өз ойларын ортаға салып, жаңа мазмұнда 

 Дәстүрлі «Наурыз тал» 
 Мектеп бітіруші түлектер өздерінің арман-

мақсаттарын ақ матаға жазып, наурыз талға ілді. 

Негізгі мақсат мектеп-лицей оқушыларының 

Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мейрамында тілеген бар 

арман-тілектерінің қабыл болуы. Көшбасшы 

оқушылар өз ойларын ортаға салып, жаңа мазмұнда 

ұйымдастырылған іс шараға белсене қатысты.  

 

 Ер Сұлтан мен Ақ Ару  
  Оқушыларды қазақ халқының өткендегі өмірі мен тарихынан хабардар ету, салт – дәстүрі 

мен әдет – ғұрпымен таныстыру. Олардың жүректерінде туған елге деген сүйіспеншілік және 

құрмет сезімін ояту мақсатында 9-сынып ұжымы арасында «Ер Сұлтан мен Ақ Ару» сайысы өтті.   

 Әділ  қазы  мүшелерінде 6 «Б» сынып оқушысы А.Сейдіғаппардың әжелері Корган апа мен 

Несіпбала апа, кітапханашы Башарова Г.Т., Тілек Еркенұр 6 «Г» сынып оқушысы «Бұрымды - 

Ару» байқауының жеңімпазы,«Бұрымды Ару -2018» жеңімпазы 9 «Ә» сынып оқушысы Б.Ұзақбай 

болды. Сайыстың өту барысы 5 кезеңнен «Таныстыру»,  «Өз өнері», «Сұрақ - жауап»,  «Қол 

өнер», «Ас әзірлеу мәзірі» өтті. Нәтижесінде 9 «А» Е.Нұрлан  мен М.Бексұлтанова  жеңімпаз 

атанды. 9 «Ә» А.Жайдарұлы  мен Ә.Тұрсынбек «Көрермен көзайымы» номинациясы, 9 «Б» 

А.Бохан  мен А.Ануарбекова «Дәстүрлі жұп» номинациясы, 9 «В» А.Мухатай,Д.Нурманберлиева 

«Өнерлі жұп»  
 

 Жігітке жеті өнер де аз  
 Жас  ұрпақтың оның ішінде ер балалардың 

бойына ұлттық салт- дәстүрімізді, ер балаға тән 

қасиеттерді қалыптастырып, елжандыққа, 

бауырмалдыққа тәрбиелеу, ата-ана -мектеп-оқушы 

үштік одақ жұмысын жандандыру мақсатында «Жігітке 

жеті өнер де аз» байқауы өткізілді. Байқауға «Ұлағат» 

әкелер мектебінің мүшелері ағалар буыны және 8сынып 

ер балалары қатысты.   

  «Өнерлінің қолы алтын, Өлеңшінің сөзі алтын» өнер көрсету арқылы көрермендерді таң 

қалдырса, "Шебердің қолы алтын» дайын ресурстарды пайдаланып ұлттық өнім–қамшыны өрді. 

«Спорт-денсаулық кепілі» кезеңі ұлттық ойындар «Арқан тартыс», «Мергендік», «Асық ойыны» 

ойналды.. Сайыс қорытындысы бойынша бас жүлдені - 8А сынып оқушысы Д.Жанатұлы жеңіп 

алды.  М.Қасенханов 8Ә «Өнерлі жігіт», Д.Оңал  8Б «Парасатты жігіт», Е.Бохан  8В «Шебер 

жігіт» номинациясын иеленді.  
 

          Дарабоз 
 Наурыз мерекесіне орай  мектепалды даярлық сыныптарының ұлдары арасында№7 

«Дарабоз» атты дәстүрлі этно-ұлттық сайысы болып өтті. Сайыстың мақсаты: сайыскерлер 

арасынан топ жарып шығар  дарабозды анықтау. Мектепалды даярлық сынып оқушыларының 

ұлтымыздың салт-дәстүрін қаншалықты меңгергенін байқау.Балалар арасынан қабілетті яғни 

білімді,  икемді, еңбекке биімді, жан-жақты, сегізқырлы ұлдарды анықтау. Сайыста балалар 

әнайтып, бибилеп, түрлі өздерінің қолдан жасаған заттарын көрсетті. Қатысушыларымыз 

Ғабдолла Рамазан «Өнерліжігіт», Жұмаш Ерасыл« Жүзденжүйрік», Бектуров Айбек «Шебер», 

Қайырберлі Нұргельді «Дарабоз» номинацияларымен марапатталып, арнайы дипломдармен 

сыйлықтар табыс етілді. 
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