
Ученик 8 «б» класса костанайской 

ШГ №18 аман каипов 

занимается баскетболом всеГо 

Год. за это время он очень 

полюбил спорт и теперь мечтает 

развить Уличный баскетбол в 

казахстане.

 – Привет, Аман, 

скажи, а почему ты 

выбрал баскет-

б о л ,  а  н е , 
как многие, 
ф у т б о л , 
например?

 –  В с ё 
просто. Я 
тот  ч ел о -
век ,  кото -
рый не сле -
дит за трендами. 

На данный момент 

в нашей стране ак-

тивно развивается 

футбол, все в окру-

ге играют, и все хотят 

быть футболистами. На 

фоне этого баскетбол 

пропадает, а я с этим не 

согласен. Также плюсом 

ко всему строение моего 

тела. У меня приличные 

рост и вес, в баскетболе 

это играет значитель-

ную роль.
 – Отличный от -

вет! А чего ты пла-

нируешь достичь в 

этом спорте?
 – Как таковой 

конкретной цели 

нет, живу как карта 

ляжет. Но я очень хочу продвинуть 

культуру уличного баскетбола, ведь во 

многих дворах не хватает самой обычной 

корзины. А детей, которые хотят поиграть, 

много.
 – Аман, а есть ли у тебя кумир, на ко-

торого ты хочешь быть похожим?

 – У меня есть любимый игрок – Шакил 

О’Нил. Его детство было невероятно слож-

ным, поскольку семья была очень бедна. Всё, 

что у него было – переносное кольцо и мяч, с 

утра до ночи он играл, но его соседям это дико 

не нравилось. Мама поддерживала и всегда 

говорила: он будущий чемпион Америки! И 

вправду он стал великим баскетболистом.

 – А какое место займет баскетбол в 

твоём будущем?
 – Не думаю, что нужно загадывать. Есть 

одна фраза: «Всё будет, но не сразу». Я хочу, 

чтобы в Казахстане был развит уличный 

баскетбол. Так называемый тепличный ба-

скетбол уже поддерживается официальными 

представителями NBA из Америки. Они за-

пустили Юниорскую Лигу Jr. NBA Kazakhstan, 

где школьники страны играют в баскетбол 

в форме американских клубов. Кстати, моя 

школа в прошлом году выступала за команду 

Detroit Pistons и победила в восьми из десяти 

матчей.
 – Вот это цель! Удачи тебе, Аман!

хей! «зя» Уже выросло – нам 21 

Год, а мы продолжаем 

развиваться. 

Напомним, в 2018 году мы 

обзавелись аккаунтом green_

apple_newspaper в Instagram, 

который успешно на -

бирает подписчиков. В 

этом году в честь дня 

рож дения «Зеленого 

яблока» мы открываем наш собственный сайт – 

мечты сбываются! Там вы найдёте и конкурсы, и 

фотографии, и анонсы мероприятий, и гороскоп, 

одним словом, все, что сейчас актуально и инте-

ресно. Кстати, фотографии наших юнкоров теперь 

будут гордо располагаться на сайте, а читатели 

смогут лучше узнать историю «ЗЯ» и познакомиться 

с материалами прошлых выпусков. 

Переходите по ссылке http://greenapple.

smarthost.kz/ и погружайтесь в увлекатель-

ную жизнь областной детской газеты.
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Сильнее, 

выше, быстрее!

Земли родной  

талант и вдохновенье

Татьяна АРХИПОВА 

так назывался конкУрс костанайских волонтёров 
детской орГанизации «жас Ұлан», который недавно 
проШел в Городской Школе детскоГо творчества. 

У кого-то может возникнуть вопрос: как они его 

провели, ведь все общественные места закры-
ты из-за вируса? Но активисты нашли решение 

проблемы и провели конкурс дистанционно, при 

помощи мессенджера WhatsApp. Все задания 

были разделены на три этапа. Каждый был очень 

интересным, ведь ребята имели возможность ис-
пользовать видеозапись. Первым этапом была 

«Визитка». Именно здесь дети рассказали о себе 

и доказали свою принадлежность к волонтерскому 

движению. Во втором этапе все участники поведа-
ли, для чего они занимаются волонтерством. Тут 

надо сказать, что все ответы были своеобразными 

и интересными. Ну а на третьем этапе участники 

поделились своим мнением, высказали идеи для 

развития волонтёрского движения в Костанае. 

Радует то, что у каждого были интересные предло-
жения. Некоторыми идеями, кстати, жасулановцы 

воспользуются в будущем. По окончании конкурса прошло голосование в 

социальной сети «ВКонтакте», в котором приня-
ли участие более полутора тысяч человек. Хочу 

через «ЗЯ» передать привет нашему наставнику 

Н.И. Зубковой, без нее вряд ли бы прошел этот 

конкурс. И еще. В период ЧП детская организация 

«Жас Ұлан» планирует множество дистанционных 

мероприятий, не пропустите.
 Дима ТРУБЕЦКОЙ Фото из архива

к 175-летию со дня рождения великоГо поэта, основателя 

казахской письменной литератУры абая кУнанбаева 

сотрУдники садовой сельской библиотеки костанайскоГо 

района подГотовили для своих читателей выставкУ-коллаж.

Дети и взрослые познакомились не только с поэтиче-

ским и философским наследием поэта, но и с работами 

исследователей его творчества. На книжной полке были 

выставлены книги Абая, его стихи, Слова назидания, 

старые и новые газеты и журналы со статьями про ве-

ликого мыслителя.

Читатели с удовольствием посетили выстав-

ку, с интересом пролистав всю тематическую 

литературу. По словам посетителей библио-

теки, мысли Абая востребованы и интересны 

молодому поколению. Мальчишки и девчонки 

подтвердили свое мнение, прочитав стихотво-

рения Абая на русском и казахском языках. Они 

уверены, что беречь и сохранять бессмертное 

наследие Абая – святой долг каждого казах-

станца.

Я волонтёр
Патриот

Ура! У нас  

появился сайт

Иван ЗАГОРЕНКО



Рухани жаңғыру

Рухани қазына

Салауатты өмір салты

Салауатты ұлт

Өнерлі өрен
Ғылымға ден қойсақ

Онлайн турнир өтті

«Дархан халықтың дана Абайы»

Алтыннан алқа тақты

Патриот

Рудный политехникалық колледжі қабырғасында оқушыларға тәлім-тәрбие беріп жүргеніме жиырма жыл болып қалыпты. Осы кезең аралығында оқу орнымызды жүздеген дарынды балалар тәмамдады. Әр оқушы өзі бір тұлға, бір әлем. Әрқайсысы – өз тағдыры, өмірге деген ерекше көзқарасы қалыптасқан, егемен еліміздің болашағы болар азаматтар. Сөз қозғап отырған себебім де осы тақырып төңірегінде болмақ. Оқуын өнерімен теңбе-тең алып жүрген студенттердің бірі – Ақтілек Балман-бетов. Ол «Машина құрастыру технологиясы» мамандығында оқиды. Бүгінде колледжіміздің белсенді студенті өз шығармашылығымен, ерекше еңбегімен көзге түсіп жүр.А қ т і л е к т і ң  м а қ с а т ы  –  ө т к е н  з а м а н тұлғаларының келешек ұрпаққа қалдырған шығармаларын мәнерлеп оқу өнерімен на-сихаттау. Өлең жолдарын нақышына келтіре, шарықтау шегіне жеткізе орындау оның жалғыз өнері емес. Ақтілек өз ішкі дүниесін, жан тербелісін қағаз бетіне түсіру талантымен де ерекшеленеді. Қазіргі таңда әлем таныған Абай атамыздың 175 жылдығына өз арнауын жазып, колледж қабырғасында өткен «Абай оқуларында» бас жүлдеге ие болды. Құлаққа жағымды сөз т іркестері мен терең мағыналы сөздері мына бір өлең жолдарында дәлелін таппақ:
Абай осы қазақты жандандырған,Әндерімен, әлемді таңқалдырған.Келешек ұрпағының қамын ойлап,Мағынасы, мәні бар ән қалдырған.Абай осыұстаз болған баршаға,Көзін ашқан ақындардың қаншама.Қара сөзді шаң жуытпас Абайда,Поэзиядатеңер едім патшаға!

Жас өнерпаздың болашағынан зор үміт күтеміз. Оқуын сәтті аяқтап, елге сыйлы, 
халқына қалаулы азамат болып өсе берсін деген тілектеміз!

Манар ЖАКИНА, Рудный политехникалық колледжінің оқытушысы

«Болашаққа бағдар: Рухани 

жаңғыру» бағдарламасында 

«ру хани жаң ғ ыру –  а д ам 

баласының оның ішкі әлемінің 

жаңаруы, сана-сезімі, жаңа 

өз гер і с т і  қ абылдай б ілу і» 

деп айтылған. Қазіргі таңда 

б іл ім бағдарламаларының 

елімізге ұтымды үлес қосып 

келе жатқанын айта келіп, та-

быс тізгіні – білімді болашақ 

жастардың қолында екеніне 

баса назар аударды. Осыған 

сәйкес Құмкешу жалпы білім 

беретін орта мектебінде  Жа-

р а т ы л ы с т а н у - м а т е м а т и к а 

пәндер і  апталығы арнайы 

жоспар бойынша «Жараты-

лыстану құпиясы тұңғиық, көз 

жетпейтін мұнарасы тым биік» 

тақырыбында  өткізілді. 

– Апталықты өткізудегі негізгі 

мақсатымыз – оқушыларға 

жаратылыстану бағытындағы 

пәндер мен математиканы 

тек сабақта ғана пайдаланып 

қоймай, өмірмен де байланы-

сты екенін түсіндіру. Сол іс-

шаралар арқылы оқушылардың 

пәнге деген қызығушылықтары 

мен ынтасын, ой-өрісі, дербестік 

қасиеттерімен мақсатқа жетуге 

үйрету. Апталық салтанатты 

түрде ашылып, 9-10 сынып  

оқушылары атақты ғалымдар 

ашқан жаңалықтарды, ғылымға 

с ің ір ген еңбек тер імен та -

н ы с ы п ,  « Ж а р а т ы л ы с т а -

ну – ғажайыптары» стенд і 

о қ у ш ы л а р  ү ш і н  қ ы з ы қ т ы 

мәліметтерге толы болды. 

Пән мұғалімдерінің  апталық 

барысында  ұйымдастырған 

іс -шаралары  заман тала-

бына с ай өт т і .  Интеллек-

туалды сайыстар, кештер, 

ашық сабақтар, сыныптан тыс 

іс - шаралар оқушылардың 

б і л ім с ап ас ын арт тыр ып, 

сабаққа қызығушылығын оя-

тып,  о қ ушылардың ойлау 

қабілеттерін дамытып оты-

рады, – дейді Құмкешу орта 

мектебінің жаратылыстану-ма-

тематика пәндерінің бірлестік 

жетекшісі Гүлім Хасенова.

Жақында Қостанай қаласындағы Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің базасында NIS желісінің оқушылары арасында «NIS 

KOSTANAY OPEN Arena» онлайн-шахмат турнирі өтті. Турнирге 

барлығы 300-ге жуық оқушы қатысты.

Жас шахматшылар фигураларды қарапайым шахмат 

тақтасында емес, компьютер экранында тінтуірдің көмегімен 

монитор экраны бойынша жылжытуға тура келді. Белгіленген 

уақытта турнир жұптары рейтингке сәйкес құрылды. Әр 

ойынның соңында ойыншылар турнир парағына қайта оралды, 

оларға турнирлік ұпай саны бірдей қарсыластар берілді. Бұл, 

қарсыласты күту көп уақытқа алмайды.

НЗМ барлық мектептерін біріктірген «NIS KOSTANAY OPEN 

Arena» турнирін қосымша білім беру педагогі Әлібек Жігітов 

lichess.org алаңында ұйымдастырды.

 – Аталмыш форматтағы турнир мектепте бірінші рет өткізіліп 

отыр. Біз үшін бұл тәжірибе қызықты болды. Болашақта 

шахматшылардың тәжірибесін ескере отырып, басқа спорт 

түрлерінен интернет-жарыстар өткізуге болады», – деді ҚББП 

Әлібек Жігітов.
Ша хмат тың үлкен тәрбиел і к  әс ер і :  олар зей інн ің 

шоғырлануына, қиындықтарды жеңуге, өзіндік іс-әрекеттерді 

жоспарлауға, логикалық ойлау қабілетінің дамуына ықпал 

етеді. Бұл қасиеттердің барлығы өз өмірін ғылымға, техноло-

гияны дамытуға арнаған адамға қажет.

Онлайн ойын барысында турнирдің жеңімпазы Нұр-Сұлтан 

қаласындағы Халықаралық бакалаврит Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің оқушысы Мирас Әбдішев pdfформатында Қостанай 

қаласы НЗМ ФМН директоры Д.Сапақов атынан сертификат 

алды.

Жақында Арқалық қаласының 

облыстық №2 әмбебап ғылыми 

кітапханасының балалар әдебиеті 

бөлімінде Абай Құнанбайұлының 175 

жылдығына орай «Дархан халықтың 

д а н а  Аб а й ы»  а т т ы  м ә н е р л е п 

оқу сайысы өтт і. Сайысқа қала 

мектептерінен 20 оқушы қатысты. 

Ұлы Абайдың шығармашылығын 

жас ұрпаққа таныту маңызды іс 

десек, Абай шығармаларын жас 

ұрпаққа кітап арқылы таныту біздің 

негізгі мақсатымыз. Өмірде екі түрлі 

байлық болса, бірі материалдық, 

екіншісі – рухани байлық. Ал рухани 

даму – қажеттілік. Бұл байлық адам 

бойына кітап арқылы дариды. Абай 

атамыздың өзі айтқандай «Артық 

ғылым кітапта, Ерінбей оқып көруге» .

Аталған іс-шараға арнайы кітап 

көрмесі дайындалып, зал тақырыпқа 

сай безендірілді. Ең алдымен кітап 

көрмесімен таныстырылып, ұлы 

ақынның өміржолына шолу жасал-

ды. Сайыс барысында Абайдың 

аудармалары ішінен «Қарға мен 

түлкі» мысалын көрермендер ара-

сынан нақышына келт іре оқып 

шықты. Қазылар алқасының шешімі 

бойынша Бастауыш гимназияның 

4 сынып оқушысы Әбжан Нури-

камал «Мәнерлеп оқу шеберлігі» 

үшін, Ш.Уәлиханов атындағы 6 сы-

нып оқушысы Мешітбаева Гүлнұр 

«Айрықша таңдау», Ы.Алтынсарин 

а т ы н д а ғ ы г и м н а з и я н ы ң 5  с ы -

н ы п о қ у ш ы с ы И б р а г и м Н ұ р а й 

«Әртістік шеберлігі» секілді мақтау 

қағаздарымен марапатталды. Осы 

жылдың аяғына дейін Ұлы ақынға 

арналған шаралар жалғасын табатын 

болады.
«Өлді деуге бола ма айтыңдаршы, 

Өлмейтұғын артына сөз қалдырған» 

деп төрел і г ін өз і  айтып кеткен 

Ұлы Абай ес імі бүг інде жарқын 

бейнесімен, жалынды жырларымен 

мәңгі жасай бермек. М.Дулатовтың 

сөзімен айтсақ: «Абай атамыз бізден 

қанша алыстаса да, оның мұрасы 

бізге сонша жақындай түспек». Да-

нышпан Абай бақытты, жарқын өмірді 

аңсады. Ұрпақтарының сауатты болу-

ын аңсады. Сондықтан да «Болмасаң 

да ұқсап бақ, Бір ғалымды көрсеңіз» 

деген өз ін ің ғибратты сөздер ін 

қ а л д ы р д ы.  Ә р д а й ы м Аб а й д ы ң 

әрбір сөзінен өнеге алып жарқын 

болашаққа ұмтылайық.

Сауле АЛМАТОВА, 

Арқалық қаласының №2 

балалар әдебиеті бөлімінің 
кітапханашысы.

Рудныйлық дзюдошы аРуымыз Таңсұлу ТілеубеРген ел чемпионаТында Топ жаРды.Көне шаһардың «Та -
р а з - А р е н а »  с п о р т 
кешенінде өткен дүбірлі 
додаға түгел 14 облыс 
пен Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Шымкент қалаларынан 
500-ге жуық жасөспірім 
қатысты. Жерлесіміз 48 
келі салмақ дәрежесіндегі 
қарсыластарын бір інен 
соң бір ін т ізе бүктір іп, 
шеберлігімен танылды.  Таңсұлудың шығыстың 

жекпе-жегімен айналыса 
бастағанына төрт жылдың 
жүзі болды. Дегенмен бір 
жылда жат тық тырушы 
Бейбарыс Шеденовтың 
ж е т е к ш і л і г і м е н  с п о р т 
ш е б е р л і г і н е  ү м і т к е р 
а т а н ы п ,  б і р н е ш е 
р е с п у б л и к а л ы қ  ж ә н е 
халықаралық деңгейдегі 
жарыстарда алтыннан 
а л қ а  т а қ т ы .  Б ү г і н д е 
Қазақстан құрамасында 
өнер көрсетіп, Рудныйлық 
дзюдо мектебінің абырой-
ын асқақтатып жүрген нәзік 
ж ан ды с п о ртшымыз ғ а 
алдағы уақытта тек қана 
жеңістер тілейміз.

Бетті әзірлеген Аружан БАҚЫТ
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Рухани жаңғыру

Патриот

Білім

Зерделі болайық

Мұғалімге алғыс Абай әлемі

Ұстазбен сыр-сұхбат

Жастар қазақтың классик ақын-жазушыларымен қатар дарынды 

жерлестерінің де өмір жолы және шығармашылығымен таныс болуы 

қажет. Осы орайда білім мекемелерінде тағылымды кездесулер мен 

сыр-сұхбат кештерін ұйымдастыру маңызды.

Рудный қаласындағы №15 қазақ орта мектебінің оқушылары ардагер 

ұстаз, әрі қаламы қарымды қаламгер Сейтқали Оташевпен кездесті. 

Сейтқали Сабыржанұлы Амангелді ауданы, Қараторғай ауылының 

тумасы. Жезқазған педагогикалық институтын тәмамдап, еңбек жолын 

1981 жылы Жасбуын орта мектебінен бастаған. Ұстаздықпен қатар жыр-

ды жанына серік еткен еткен ол «Ұшқын» үйірмесін құрды. Осылайша 

«Алланың берген сыйын қабыл етте, Ұштастыр қасиетіңді қабілетке» 

деп өзі айтпақшы, оқушыларды шығармашылыққа баулыды.

Қонақтың өмірбаянымен түгел танысқан жастардың бірі Абайдың 

өлеңін мәнерлеп оқыса, екіншісі әсем әнмен кештің сәнін келтірді. 

Сейтқалы Оташев әлем болып Абайдың 175 жылдығын тойлау – 

жас ұрпақтың патриоттық рухын көтеріп, оның шығармаларын жаңа 

көзқараспен қабылдауына түрткі болатындығына сенім білдірді. 

Оқушылардың қойған әрбір сұрағына тұшымды жауап қайтарып, Отан-

ана тақырыбында мәні терең сөз қозғады.

Іс-шара соңында жиылған қауым естелік фотоға түсіп, ақын өмірін 

өрнектеген көрмені аралады. Қуаныш ДОСПАН 

Қазақ әдебиеті поэзиясында шоқтығы биік дана да, дара тұлға Абай 
Құнанбаевқа 175 жыл толуына орай Чернышевcкий орта мектебінде «Абай 
қарасөздеріне арналған әдеби кеш» атты кеш өтті. Абайдың қырық бес қара сөзін монолог, диалог, әңгімелеу, сахналау 
түрінде 1-11 сынып оқушыларымен қатар мектеп ұстаздары да белсенділік 
таныта отырып жалпылай өз өнерлерін паш етті. Аталмыш кеште ата-
аналар да назардан тыс қалмады. Іс-шара «Рухани жаңғыру» аясында 
болғандықтан үш тілділік ауқымы да қолданылды.Әдеби кеш барысында ерекше өнер көрсете білген оқушыларымыз 
да болды. Атап айтсақ 3-4 «а» сынып оқушылары жиырма тоғызыншы 
қарасөзін Абай ақынның бейнесін суреттеуде сахналық қойылым көрсету 
арқылы жеткізді. Монолог оқуда 2 «б» сынып оқушысы Шакиров Алексей 
жиырма үшінші қарасөзді, 6 «а» сынып оқушысы Нұрбол Дінасыл бесінші 
қарасөзді, 7 «а» сынып оқушысы Бірмағанбет Гүлназ жиырма екінші 
қарасөзді шебер жеткізе білді. Өз шығармашылығын домбырадан күй 
шерту арқылы он алтыншы қарасөзін монолог етіп оқыған қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі Жаңылсын Капаровна мен түйінді қырық бесінші 
қарасөзін ағылшын тілінде жеткізе білген ағылшын пәні мұғалімі Гүлмарал 
Қайратқызы ерекше көзге түсті. – Абай – мың қырлы, мың тәлімі бар ақын. Кешімізде сол мың қырының 
бірерін ғана өзімізше түсініп, ақынның қарасөздерінен тәрбиелік мән мен 
ғибрат ала білдік. М.Әуезовтің өзі Абай дариясының тек бетін қалқыдым 
десе, біз тек сол дарияның жағасына ғана келдік, – дейді қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі Эльмира Ахметханова. 

М е н  Қ о с т а н а й қ а л а с ы н д а ғ ы Ы.Алтынсарин атындағы мамандандырылған мек-теп интернаттың 6 сынып оқушысымын. Біз биылғы оқу жылының төртінші тоқсанын қашықтан оқу әдісі бойынша бастадық. Б ұ л  б і з г е  т ы ң  ә д і с . Сондық тан б іл ім а ла -мыз, сабағымызды жақсы оқимыз десек, әрине екі есе ынтамен зер сала оқумыз керек. Бас кезінде б ә р і  т ү с і н і к с і з  б о л ы п көрінуі мүмкін. Бірақ өз ісінің шеберлері ұлағатты ұ с т а з д а р ы м ы з д ы ң арқасында осы қашықтан о қ у д ы  т е з  м е ң г е р і п , үйреніп аламыз. Мен оған сенімдімін. 
Б ү г і н ,  м і н е , 

сабақты да бастап кеттік. 
Balapan телеканалынан өзімізге ыңғайлы уақытта, ыңғайлы сабақ 
кестесімен сабақ өттік. Бәрі де түсінікті болды. Ең бастысы өзіміздің сабақ 
оқуға деген, білім алуға деген ынтамыздың жоғары болғаны керек. Білім 
басты байлық екенін ұмытпайық, достар. Ал бұл жаңашылдықты игеруге 
мұғалімдер мен ата-аналардың көмегі көп. Ал бізден керегі әр берілген 
тапсырманы мұқият орындап, жауапкершікіпен қарайық. Бұл тоқсанды да 
өте жақсы деген бағамен аяқтап, сүйікті мектебімізге қуаншпен оралайық.

Саяжан МУТУНОВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-интернаттың 6-сынып оқушысы 

Міне, төртінші тоқсан да басталды. Бұл тоқсанға деген дайындық та 

ерекше болды. Елдегі жағдайға байланысты қашықтан оқуға көштік. Біздің 

үйде мектеп жасындағы екі бала бармыз. Ата-анамыз қашықтан оқуға 

қажеттінің бәрін әзірлеп, дайын болдық. Мұғалімдер тарапынан да алдын 

ала дайындау жұмыстары жақсы жүргізілді. Оқушы ретінде жауапкершілікті 

сезініп, оқуға дайындалдық.

 Таңертең ертерек тұрып, Balapan арнасын қарап, сабаққа қатыстық. 

Менімен бірге анам да қарады. Сабақ түсінікті, ұғынықты болды. Бар 

зейінмен қарадым. Енді үй тапсырмасын орындап, оны қайта жіберіп 

жатырмыз. Бізді қолдап, қашықтан оқуды тез меңгеруіме көмек берген 

мұғалімдеріме алғысым зор. 
Әлинұр ТӨЛЕБАЙ, 

Н. Наушабаев атындағы мектеп-гимназиясының  

1 «а» сынып оқушысы

Бетті әзірлеген Аружан БАҚЫТ
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Так называлось мероприяТие в библиоТеке села новоселовка косТанайского 

района, посвящённое 555-леТию казахского хансТва.

 Ученики 6-9 классов узнали много нового об историческом наследии ка-

захского народа. К примеру, какие государства существовали на территории 

нашей страны в 14-15 веках, кто управлял ими, как распределялась и велась 

борьба за власть, как страдали от бесконечных войн простые скотоводы 

и землевладельцы. Более подробно сотрудники библиотеки рассказали 

о ханах Керее и Жанибеке, которые смогли объединить и спасти сотни 

тысяч человек от обнищания и стали по праву считаться основателями 

Казахского ханства.

В конце мероприятия вниманию ребят была предложена подборка 

книг для знакомства с историей зарождения и образования Казахского 

ханства. 

именно Так поддерживали болельщики 

юных фуТболисТов во время чемпионаТа 

обласТи, коТорый недавно прошел в 

лисаковске.Двенадцать команд, в составе которых 

мальчишки 2010-2011 годов рождения, 

демонстрировали на спортивном поле 

свои навыки, умения и виртуозные 

финты. Самыми удачливыми оказались 

ребята из команды «Тобол», они стали 

победителями. Второе место досталось 

футболистам из сборной «Затоболец», 

третье – воспитанникам ДЮСШ. Все 

призеры были награждены грамотами 

и медалями. Уставшие, но счастливые 

ребята разъехались по домам, где их 

ждали упорные тренировки. Но увы! Си-

туация с коронавирусом поменяла планы 

юным спортсменам. По причине ЧП не 

состоялся и матч футболистов 2012-2013 

годов рождения. Но ребята не унывают, 

продолжают тренироваться дома под 

чутким руководством своих тренеров. Как 

только обстановка наладится, мальчишки 

снова выйдут на поле. 
Алиса ЧУМАКОВА

Ура! Гол!

Чтобы не заразитьсяКниги,  мультики и квест

Будь здоров!

По родному краю

воТ чТо делаю я. во-первых, не посещаю общесТвенные месТа, редко 

хожу в магазины и не сажусь в авТобус. 

Второе: выходя из дома, не забываю надеть маску и перчатки, стараюсь 

при этом ничего не трогать, особенно перила и ручки дверей. Кстати, сейчас в 

Интернете появилось множество лайфхаков на этот счет. И когда прихожу до-

мой, мою руки с мылом не менее 20 секунд, если не хотите заморачиваться со 

временем, просто спойте два раза нехитрую песенку «Happy Birthday», и все 

будет в порядке. И еще лучше теперь близко ни с кем не общаться, перенесите 

все контакты в виртуальный мир, тем более сейчас очень много есть возмож-

ностей в соцсетях. 

 Не ленитесь пить витамины, подойдет простая аскорбинка – два раза в 

день, утром и вечером. Думаю, что о питании детворы сейчас хорошо заботят-

ся наши мамы и папы, ведь мальчишкам и девчонкам приходится учиться в новом 

непривычном формате. А для этого нужен ясный ум и сытый желудок. Хочу сказать 

всем, кому не сидится дома: не рискуйте, потерпите немного, и карантин пройдёт. 

Надеюсь, что летом все изменится к лучшему.  Константин КОШЕВОЙ 

иТак, мой список полезных заняТий в чеТверТой чеТверТи, коТорым я делюсь с нашими чиТаТелями.  – Посмотри познавательный фильм 
(а не только художественный, который 
пропустил в кинотеатре).  – Сам приготовь торт и съешь его, 
намазывая розовый крем на нос. – Включи любимую музыку и по-
танцуй от души. – Построй дом из пледа и подушек 
и целый день в нем живи. – Приготовь домашний концерт, и 
пусть каждый член семьи подготовит 
свой номер. – Отправься в виртуальную экскур-
сию в один из крупнейших музеев мира. 
Загугли – сейчас многие в свободном 
доступе.

 – Объяви дома день английского 
языка и попробуй говорить только на 
нем.

 – Сделай попкорн в микроволновке 
и посмотри любимые мультики.

 – Начни изучать новенькое, подойдет что угодно – от икебаны до сборки кубика Рубика.
 – Почитай новую книгу, на которую раньше не хватало времени.

 – Пройди уровень в ком-пьютерной игре, который давно не поддавался. – Устрой домашнюю фотосессию. Нарядись в безумные наряды, смастери их сам. 
 – Придумай квест по квартире – кар-

та записки и конечно клад, смекаешь?
 – Сыграй в фанты, шашки, моно-

полию – достань запылившиеся на-
стольные игры.И помни, каждый день можно 
сделать волшебным, нужно только 
захотеть. 

Никита ЗАБИРОВ

Великие
 образы

 Велико
й степи

Война  глазами детей
Мой дедушка - 

герой

мой дедушка денис семёнович нечаев родился в 

невельске и ушел на войну, когда ему было всего 

семнадцаТь леТ. 

Совсем молодой, толком не видевший жизни 

парень отправился на войну, чтобы защитить свою 

Родину, близких и дом. Он смело прошел через 

всю войну, служил матросом на корабле. У него 

есть личная грамота от самого Сталина, 16 боевых 

наград и 12 юбилейных орденов. Всё это хранится 

нами в память об его подвигах, а история дедушки 

рассказывается и передается в нашей семье из поко-

ления в поколение. 

Дедушка приехал в Казахстан во времена поднятия целины 

и познакомился здесь с любовью всей своей жизни, он стал от-

личным отцом девятерых детей и прекрасным дедушкой. Денис 

Семенович всегда был оптимистом и верил в лучшее. Во время 

сражения под Севастополем дедушке оторвало ногу, всю жизнь 

его беспокоила пуля в плече, но он продолжал радоваться жизни 

и восхищаться каждым прожитым моментом. Умер он очень рано, 

в 59 лет. К сожалению, я не была знакома с ним лично, но знаю об 

этом из рассказов моей мамы. Валерия ПРОЦЕНКО,  

ученица 11 класса  

Боровской ШГ им.А.Чутаева,  

Мендыкаринский район

Память живамоего прадеда гавриила леонТьевича скуридина в 1942 году забрали на фронТ в город горький, в косТромские леса. 
Там он прошел 

школу старшин, где за 

три месяца научился стрелять. В 

1943 году был направлен в город 

Днепропетровск на Третий Укра-

инский фронт под командованием 

Ф.И.Толбухина. В боях за Южный 

Бух прадед был награжден ме-

далью за отвагу. Однажды, когда 

наши солдаты двинулись осво-

бождать село, из домика фермы 

застрочил пулемет. Мой прадед, 

командир противотанковых ру-

жей, принял решение ударить 

по пулемету и уничтожить его. В 

селе Коноплево прадеда ранило, 

пуля вошла в левую часть груди 

выше сердца. Ему сделали опе-

рацию на легком, через месяц 

еще одну, а потом отправили в 

город Астрахань долечиваться. 

Прадед стал инвалидом второй 

группы и был отправлен домой. 

Когда закончилась война, мой 

прадедушка стал работать би-

блиотекарем, потом учителем 

начальных к лассов. Еще он 

работал завучем и директором 

школы на своей малой родине 

в селе Отрадном. А в Костанае 

был учителем химии, биологии, 

географии в школе №21. Прадед 

награжден орденами и медалями. 

Он прожил 96 лет, чуть-чуть не 

дожив до 75-летия Победы. Его с 

нами нет, но память жива. Александр ЩЕКОТОВ,  
ученик 5 «б» класса  
СШ №19 г. Костаная Елена РЕПИНА


