
Пятилетняя АленА ДАнило не унывАет, сиДя 
ДомА нА кАрАнтине. онА Активно рАзучивАет 
ко Дню ПобеДы Песни о войне и Печет 
вкусные Пироги.

В каждой маленькой девочке живёт хозяйка. Яркий тому пример – Алёна. Ей всего пять лет, но она уже даст фору многим взрослым кулинарам. Не верите?  Просто пройдите по хештегу #сидитедомакакэтоделаюя в Инстаграм и убедитесь! Малышка научит, как сде-лать торт из печенья, манник, блинный десерт или пиццу. Девочка разносторонне развитая: танцует, поет, рисует. В академи-ческом центре «Старт» она научилась считать и писать. Однажды девочка сказала маме, что хочет снимать видео, да не простые, а полезные – кулинарные. И завертелось! По словам юного блогера, она учится кулинарии, чтобы в будущем вкусно кормить свою семью. Алёна находит время не только на приготовление блюд, но и активно готовится к юбилею Победы. Уже сейчас она гордо распевает «Катюшу» и мечтает исполнить эту песню в парке Победы 9 Мая. Мама Вероника рассказала Алене, какой ценой досталась Победа, каким кошмаром была война, и поэтому дочка считает своим долгом знать стихи и песни прошлых лет. В будущем Алёна видит себя пе-диатром. Ее мечта – лечить детей и быть самым добрым доктором в мире. Я верю, что такая улыбчивая и позитивная девочка с этим блестяще справится.
Алиса ЧУМАКОВА
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А торт вкуснее 
под «Катюшу»

Светлана ЧЕРКАС

нАкАнуне ПрАзДникА мы решили вместе с бАбушкой и ДеДушкой 
Посмотреть ДокументАльные и хуДожественные фильмы о 
войне.

 Мои родственники очень хотели, чтобы я узнала и 

представила, что пережили люди в то страшное время. 

Меня поразила жестокость фашистов. Очень жалко 

было детей, которые умирали от голода и болезней. 

Вся страна встала на защиту Родины! Дети наравне со 

взрослыми работали в тылу – на заводах, в поле, уходили 

к партизанам в лес. Мальчишки и девчонки совершали 

подвиги, которые все помнят до сих пор. А недавно ба-
бушка предложила мне поучаствовать в фотопроекте, 

посвящённом Дню Победы. Я с радостью согласилась, 

поскольку мне стало интересно хоть на минуту предста-

вить себя на месте детей – героев войны.
Профессиональные фотографы сделали отличные 

кадры. В студии были настоящие предметы времен 
войны. Я узнала, что такое рация и патефон, увиде-

ла, какие раньше были телефон и фотоаппарат. 
Еще я померила настоящую военную каску, 

она такая тяжелая. Также представила 
себя военной медсестрой с сумкой через 

плечо. Это было круто!

Изабелла ГОЛУБЕЦ

большим Проектом ПоД открытым небом хотели 

отПрАзДновАть юбилей ПобеДы юные Артисты из 

ДрАмАтического кружкА «зеркАло» зАречной 

шл, что в костАнАйском рАйоне.

Но чрезвычайное положение не дало ребя-

там осуществить намеченные планы. И теперь 

Дарья Найдёнова, Милана Полякова, Кристина 

Козлова, Камила Бельдибаева, Таня Матацкая, 

Василий Голубев, Данил Лазарев, Александр 

Селиванов и Артем Бурыкин вспоминают, как 

классно они проводили время на репетициях – 

корректировали текст сценария, вносили пред-

ложения по исправлению той или иной роли, 

придумывали декорации и костюмы. Большой 

удачей ребята считают постановку «А зори 

здесь тихие» по роману Бориса Васильева, с 

которой они успешно выступали на главной 

сцене района и получали призовые награды на 

областных конкурсах. По словам руководителя 

Е.А. Мороз, старшеклассники эмоционально 

пережили трагическую историю своих героев и 

показали мужество хрупких молодых девушек, 

вступивших в неравный бой с врагом в при-

фронтовой полосе.

Зрители с восторгом реагировали на все 

происходившее на сцене конкурса «Арманда-

стар» – переживали, аплодировали и подпевали 

героиням. Кстати, Евгения Андреевна креа-

тивно подошла к сценарию и включила в него 

современную песню группы «Любэ», которая 

так нравится молодому поколению. Получив 

незабываемые впечатления, юные зрители 

пообещали почитать книгу и пересмотреть 

легендарный фильм.  

Что я знаю  
об этой  
войне

Всё самое интересное 
на сайте http://green-apple.kz

С наступающим 
Днём защитника Отечества

и Днём Победы!

И сцены до слёз

мой любимый ДеДушкА виктор вАсильевич сереДин 

живет вместе с бАбушкой тАней в гороДе 

серАфимович волгогрАДской облАсти.

В маленьком городке на берегу Дона, который 

помнит войну. Дед Витя тоже не может забыть, как 

летали фашистские самолеты, сбрасывая бомбы, 

а он совсем маленький вместе с мамой прятался 

в подвале. На крыше дома, где жил мой дедушка, 

немцы установили пулемет, который стрелял по 

советским войскам на берегу Дона. 

 По словам деда, во время ремонта находили 

осколки гранат, а в сарае обнаружилась каска с 

дыркой от пули. Из этого дома 20 мая 1941 года 

моего прадеда, Василия Михайловича, призвали 

на переподготовку под Киев. Оттуда он присылал 

письма своей жене, моей прабабушке. Кстати, эти 

треугольники дед до сих пор бережно хранит. Из 

них он и узнал, что отец встретил начало войны в 

составе 19-й армии 50-й стрелковой дивизии во 2-м 

стрелковом полку. Но однажды фронтовые письма 

перестали приходить, вестей больше о прадеде не 

было. Всю свою жизнь дед Витя подробно изучал 

боевой путь отца. Он узнал, что дивизия была 

окружена в результате немецкого плана «Тайфун», 

введенного в действие 30 сентября 1941 года. Че-

рез месяц, 10 октября, дивизия была отправлена 

на переформирование. В этот период мой прадед 

пропал без вести. Каждый год я принимаю участие 

в акции «Бессмертный полк» и несу портрет Васи-

лия Михайловича. Для нашей семьи он настоящий 

герой, и помнить его мы будем всегда!
Степан ЧЕРКАС

Он сражался 

за Родину

Война  
глазами детей

Патриот
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Туған жер Туған жерге тағзым

Кітап оқы, ерінбе

Көктем хабаршысыТуған өлке тарихы

Қазақтың данасы
Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, 

ағартушы, ұлттың жаңа қазақ әдебиетінің  негізін 

қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел 

тарихында өшпес із қалдырғаны сөзсіз. Оның 

өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, 

бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, 

жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс тауып, кейін 

Абай әлемі деген бірегей құбылыс ретінде 

бағаланды. 

Биыл Абай атамыздың туғанына 175 жыл 

толып отыр. Осы орайда 3 сынып оқушылары 

арасында «Абай – қазақтың  данасы» атты әдеби 

іс-шара өткізілді. Осы іс-шарада оқушылар 

ақынның өм ір імен,  шығармашылығымен 

танысты. Сондай-ақ, оқушылар «Абайдың 

оралуы» атты шағын көрініс сахналады. Абай 

Құнанбаевтың кітаптарынан құрылған көрмені 

тамашалады. 

Көрмеде Абай атамыздың туған жері Семей 

қаласындағы мұражайындағы бірнеше су-

реттермен танысты. Абай Құнанбаев туралы 

бейне жазбалар көрді. Оқушылар Абайдың 

«Жаз», «Күз», «Қыс» өлеңдерінен қазақ және 

орыс тілдерінде үзінді оқыды. Шара соңы 

жайылған дастарханнан дәм татумен аяқталды. 

Осы тәрізді іс-шаралар жиі ұйымдастырылса, 

оқушыларымыз өз данышпандарын еш ұмытпай, 

үнемі дәріптеп жүрері сөзсіз.

Гүлзира ДОСМАҒАНБЕТОВА 

Тоғызақ орта мектебі 

Қарабалық ауданы

МеМлекет Басшысының «Рухани жаңғыРу» жөніндегі БастаМасына сәйкес 

Бүгінде еліМіздегі таРихи ескеРткіштеР Мен киелі жеРлеРдің Мән-Маңызы 

жан-жақты зеРделеніп жатыР.Дүниежүзі бойынша жер көлемі жағынан тоғызыншы орын алатын 

елімізде киелі жерлер жетерлік. Әйтсе де, олардың жеткілікті дәрежеде 

зерттеліп, дәріптелмеуі салдарынан халқымыз олардың көбісінің ба-

рынан хабарсыз. Әйтпесе, осынау Ұлы Даланың қойны-қонышында 

тарихынан талай сырды шертетін киелі жерлер, құпиясы көп қасиетті 

мекендер көп-ақ. Осы орайда елімізде енді қолға алынып жатқан 

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы қазақтың кең 

даласындағы қасиетті жерлер мен мекендерді жете зерттеп, халыққа 

жеткізуді мақсат етіп отыр. Сондықтан, алдағы уақытта еліміздегі тари-

хи маңызы бар, көпшіліктің назарын аударатындай киелі жерлеріміздің 

терең зерттеліп, танылатынына үміт зор! Тарихи рухани мол мұраға 

да ие екенімізді танытуымыз керек. Жалпы барлық елдерде мұндай 

қасиетті, киелі жерлер баршылық. Олар жайында білгенімізді бөліскіміз 

келеді.
Сарытүбек ауылы (Ахмет Байтұрсыновтың туған жері)

Ахмет Байтұрсынұлы қазіргі Қостанай облысы Торғай атырабындағы 

Сарытүбек деген жерде ел арасында беделді, қайратты кісі Байтұрсын 

Шошақұлы шаңырағында 1872 жылы дүниеге келген.

Жангелдин ауданы Ақкөл ауылына жақын тұста, бұрынғы іргетасы 

үстіне өңделмеген кірпіш қаланып қалпына келтірілген Ахмет 

Байтұрсыновтың өмірге келген үйі бар. Сонымен қатар әулетінің үлкен 

қорымы бар. Осы жерде Ахметтің әкесі Байтұрсын, ағалары Қали мен 

Мәшен жерленген 1895-1909 жылдары ұстаздықпен айналысып, бала 

оқытты. 1905 жылы жер мәселесі, қазақтың өз жерін өзіне қайтару 

жөнінде патшаның атына хат жазушылардың бірі болды. Патша 

өкіметіне наразылығы үшін 1907, 1909 жылдары абақтыға қамалды. 

1910 жылы қазақ жерінен қуғындалып, Орынбор қаласына жер ауда-

рылды. Халықтың ой санасын оятуға бар күшін, қаламгерлік қуатын 

салып, 1909 жылы И.А. Крылов мысалдарын аударып, «Қырық мысал» 

жинағын шығарды. Қазақ поэзиясында өзіндік жаңалық әкелген «Маса» 

жинағы А.Байтұрсынұлының ағартушылық, демократтық, гуманистік 

идеяларын халыққа жеткізе білді. 1913 жылдан 1917 жылға дейін 

М.Дулатұлымен бірге «Қазақ» газетін шығарды.
Голощекиндік асыра сілтеу саясатына қарсы болғаны үшін 1937 

жылы саяси қуғын-сүргінге ұшырап, жазықсыз атылды.Алтын БИЖАНОВА

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында: «Біздің әлеуметтік 

және гуманитарлық біліміміз ұзақ 

жылдар бойы бір ғана ілімнің 

аясында шек тел іп,  дүниеге 

бір ғана көзқараспен қарауға 

мәжбүр болдық. Әлемнің үздік 100 

оқулығының қазақ тілінде шығуы 

5-6 жылдан кейін-ақ жемісін бере 

бастайды. Сол себепті, уақыт 

ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы 

үлгілерді алып, олардың қазақ 

тіліндегі аудармасын жасауымыз 

керек. Бұл – мемлекеттің міндеті», 

- деп қазақ тіліне 100 оқулықтың 

тәржімалануына нақты тапсырма-

лар берген еді. Осыдан соң  Ұлттық 

аударма бюросы құрылып, білікті мамандар жұмысқа жұмылдырылды. 102 кітап таңдап алынды.  Осы уақыт 

аралығында қазақ тіліндегі жаңа 48 еңбек оқырмандарға жол тартты. Осы кітаптарды оқып, білімімізді 

толықтыру өз қолымызда. Елбасының бастамасы жастардың қамы екені белгілі. 
Айсұлу ОРЫНБАЕВА

Е л б а с ы н ы ң  « Ұ л ы 

д а л а н ы ң  ж е т і  қ ы р ы » 

мақаласында Қазақстан 

алма мен қызғалдақтың 

о т а н ы  е к е н і  а й т ы л а -

ды. Бүгінде жер жүзінде 

қызғалдақтың үш мыңнан 

астам т үр і  бар болс а, 

соның басым көпшілігі – 

біздің дала қызғалдақтары. 

Ал біздің Әулиекөл жерінде 

де әдемі гүлдер өседі. Оны 

маған әкем теріп әкелді. 

Кө к т е м ш ы ғ а  к ө з д і ң 

жауын алып, қырлар ға 

сән берет ін қыз ғалдақ 

көзге де, көңілге де ыстық 

к ө р і н е д і .  Д а л а  к і л е м і 

с ек ілд і  г үлдер і зетпен 

а м а н д а с ы п т ұ р ғ а н д а й 

әсер қалдырады. Түрлі 

өнер туындысына арқау 

болған гүлдің тарихына 

көз жүгірткен кезде оның 

бірнеше түрі бар екенін 

білдік.
Гүл – жер бетіндегі ең 

нәзік жаратылыстың бірі. 

Асылы, гүлдің де өз тілі 

бар. Ол үндемегенімен, 

түсіне білген адамға көп 

сыр шертсе керек-ті. Есте 

жоқ ескі замандарда ер 

жігіт көңілі түскен аруға 

деген ыстық сезімін гүл 

арқылы жеткізген деседі. 

Одан бері қанша дәуір өтсе 

де, бұл дәстүр әлі сақталып 

келеді.
Қазақ халқы әрдайым 

дала сұлулығына көз су-

арып өмір сүрді. Себебі 

қазақ даласын гүлсіз 

елестету мүмкін емес 

еді. Хош иісі кеңсірігіңді 

жаратын дала гүлдері 

қазақ қайда көшсе де 

а й н а л а с ы н қ о р ш а п 

т ұрды. Гүлд ің адам 

өмірімен тығыз байла-

нысты екені айтпаса да 

түсінікті. Табиғат пен 

адамды бөліп-жаруға 

болмайды. Екеуі егіз 

ж а р а т ы л ы с .  О н ы 

қаз ірг ідей карантин 

кезінде жақсы түсіне 

бастағандаймыз. Ауа 

тазарып, жер де гүлге 

толды.
Н ә з і к т і к т і ң  с и м -

в о л ы  с а н а л а т ы н 

қызғалдақтың әлемде 

13 0 т ү р і  ке з де с с е, 

Қ аз ақс тан да с оның 

отыздан аса түрі өседі 

екен.  Басқа елдер -

де өспейтін түрлері 

Қ ы з ы л к і т а п қ а  е н -

ген.  Б ір  қ ара ғ ан д а 

қызғалдақ қарапайым, 

бәр ім і з  б ілет ін  г үл 

сияқты көрінуі мүмкін. 

Оның құпиясына үңілу, 

зерттеу арнайы био-

лог мамандардың ғана 

міндеті емес екенін ерек-

шелеп айтқымыз келеді. 

Орта ғасырда қазақ да-

ласынан Еуропаға жеткен 

қызғалдақ гүлі Нидерлан-

ды корольдіг інің ұлттық 

экономикасының өсуіне 

айрықша ықпал еткен. 

Баршамызды сүйсінткен, 

көктемнің хабаршысындай 

болған қызғалдақ гүлінің 

тарихи отаны Қазақстан 

екенініне мақтанамын.

Аяжан КӨКЕНӘКИ 
Москалев ауылы 
Әулиекөл ауданы

Туған жер… Әр адамның атамекені, анасының бесік 
тербеткен асыл 
жері болады. 
Кейде ойланып 
отырып неге 
алыста жүрген 
а д ам д ар ө з 
туған жерлерін 

аңсайды, ар-
мандайды деп 

о й л а й м ы н . 
Ғ . М ү с і р е п о в «Бойың а емес, ойыңа қараймын» д е г е н  е к е н .  О й ы жүйелі, арманы, мақсаты нық адамдар туған жерлеріне тағзымын, ыстық лебіздерін жыр шумақтар арқылы, ойға толы мағыналы сөздер арқылы жеткізе білген. Менің де туған жерге деген патриоттық сезімдерім өзіммен бірге өскендей. 

Мен егер ақын болсам, өрнекті жыр шумақтарым арқылы туған жерімді асқақтатар едім. Өйткені мен өз елімнің патриотымын.
 Алда келе жатқан Ұлы Жеңістің 75 жылдық мерейтойына өз атам жайын-да анам екеуміз шағын бейнефильм түсірмекшіміз. Бұл қадам менің өткен мен бүгінге деген ризашылығымды білдіреді.Саяжан МУТУНОВА Ы.Алтынсарин атындагы ММИ  6 «в» сынып оқушысы
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Патриот
Менің атам

Атама хат

Жүлдемен оралды

Ұлы ардагердің ұрпағымын

Қостанай Қаласындағы назарбаев зияткерлік 
мектебінің оҚушысы камеля досанова ҚазаҚстандағы британдыҚ кеңестің «Science 

StarS» ғылыми конкурсында 2 
орынға ие болды.

–  Ка м е л и я ,  ж а л п ы конкурс жаында айта кетсең?
– Sc iencestars -  бұл Қазақстан Республикасын-да Британдық Кеңес, таны-мал OYLA ғылыми журналы және ғылыми қор Chevron қолдауымен өтк із ілетін ғылыми коммуникация -лар сайысы. Байқаудың негізгі мақсаты - жастарды (9-12 сынып оқушылары, сондай-ақ колледждердің 1-2 курс студенттері) ғылыми тақырыпты, технология, инженерия, медицина, биология, химия, физика немесе математика бойынша жобаларды ұсынуды қолдана отырып зерттеу жұмыстарына тарту.– Жалпы байқау қалай өтті?– Байқаудың финалы онлайн режимінде өтті. Биыл финалға қатысуға арналған 1600 өтінімнің іш інен 10 ж ұмыс ір і к телд і . Қатысушылар үш минуттық пре-зентация дайындауы керек бо-латын. Онда өнер табыс, теория немесе ғылыми бағыттардың бірінде: технология, инженерия, медицина, биология, химия, фи-зика немесе математика туралы ғылыми жобаларды өз ойымен сараптап ойын жеткізу.– Камеля, өзің қандай жұмыс ұсындың?

–  « А й н ы м а л ы м а г н и т т і к өрістерді қолдану» тақырыбын 

таңдаған едім, бұл жаңа емес, оны зерттеу 20 ғасырдың басын-да басталған. Алайда, бүгінгі күннің өзектіліг і сөзсіз және магниттерді қолданумен жұмыс істейтін әртүрлі құралдарды іздеумен негізделген: қауіпсіздікті қамтамасызететін құрылғылардан бастап, әртүрлі көлік құралдарына дейін. Магниттік жастықтарда жұмыс істейтін көліктің қарқынды дамып келе жатқан бағыттарының бірі – қозғалыс магниттік өрістердің полярлықтарының ауысуымен немесе олардың индукциясының өзгеруімен қамтамасыз етілетін магниттік левитингпоездары бо-лады. Магелевтер рельс пен пойыздың жүруі кезінде үйкеліс болмауына байланысты жылы-на ондаған мың тонна қазбалы отынды үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл экономикалық және экологиялық тұрғыдан тиімді шешім деп ойлаймын.  – Саған сәттілік тілейміз.

Менің үлкен атам, я ғни әкемн ің ата -сы, Баймағамбетов М ы р з а ғ а л и М ы р з а б а й ұ л ы  – Ұлы Отан соғысына қатысқан Ұлы майдан-гер. Атам 1898 жылы  10 наурызда қазіргі Әулиекөл ауданының Қ о с қ ө л ау ы л ы н д а туған. Ол 4 класстық мектепті аяқтап, ауыл-да ақылды, өте зерек, есепке мықты болып танылды. 14 жасынан бастап әртүрлі жұмыс атқарған, кейін ауы-лында есепші болды.Ат а м Ұл ы О т а н с о ғ ы с ы н ы ң ә с к е р қ а т а р ы н а  1 9 4 3 жылдың 20 маусы -мында шақырылды. Ол ВУС-50 артилле-рия бөлімшелерінің байланысшысы, кейін  86- ауыр гаубилық артиллериялық бри-гада құрамында теле-фонист болып жұмыс істеді. 
Ат а м Ұл ы О т а н соғысы кезінде 1945 жылы Варшаваны босатуға, Берлинды штурммен алуға, Берлинде 

Рейхстагқа Жеңіс Туын тіккенде қатысты. Атам Совет үкіметінің Мар-
шалы Жуков қолынан «Берлинді алу», «Варшаваны босату», «Ұлы Отан 
соғысындағы қайсарлығы мен ерлігі үшін» медальдарымен марапат-
талды.

 Соғыстан кейінгі жылдары  ол 1971-1981 жылдары «КСРО әскери 
күшінің 50 жылдығы», «КСРО әскери күшінің 60 жылдығы»  және 1956 
жылы «Тың жерлерді игеру үшін», Ұлы Жеңістің мерейтойлық медаль-
дарымен марапатталды. Атам мен әжем 6 бала өсірді. Қазіргі кезде атамның балаларынан 
20 немере, 38 шөбере-шөпшектер тарады. Атам 1983 жылы 10 сәуірде 
қайтыс болып, Әулиекөл ауданы Первомайский ауылында жерленді. 
Ауылымызда Ұлы Отан соғысы майдангерлеріне ескерткіш орнатылған. 

Мен атамды мақтан тұтамын. Біз - болашақ ұрпақ әрқашан 
аталарымыздың ерлігін ұмытпай, есте сақтап жүруіміз қажет деп ой-
лаймын.  

Мың тағзым Сіздерге майдангерлер! 
Ару БАЙМАҒАМБЕТОВА Ғ.Қайырбеков атындағы №9 орта мектебінің  2 «б» сынып оқушысы

Ұлы Отан соғысы жыл-

дарында шыбын жанын 

шүберекке түйіп, «Отан 

үшін» от кешкен арда-

гер аталарымыз жайын-

да айтқым келеді. Сол 

сұрапыл жылдарда зұлым 

ж ау м е н ұ р ы с с а л ғ а н 

қаншама жауынгерлер 

болған, солардың бел ор-

тасында партизан болған – 

Боранбай Абилдинов. Ол – 

менің атам. Мен атамның 

Ұлы Отан соғысындағы ерлігін мақтаныш 

етемін. «Өткенді ұмыту – өшкендіктің белгісі, ал оны 

еске алу – өскендіктің белгісі» демекші, атамның 

көзін көрген, атамның соғыстағы ерлігі жайлы 

естігендерім әлі менің есімде сақтаулы. Мен мектеп 

қабырғасында жүрген бүлдіршін бала болсам да, 

атамның майдангер болғанын, елі мен жері үшін жан 

төзгісіз қиындықтарды бастан кешкенін естіп, кішкентай ғана  жұдырықтай жүрегіммен 

сезіне отырып жазып отырмын. 

Мен атамның жүректілігі мен батырлығын мәңгі есіме сақтаймын. Бүгінгі таңда атам 

тірі болғанда, менің қуанышымда шек болмас еді. Ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында 

орталық алаңға атамды ерітіп шығып, барша балаларға: «Көріңдер, бұл - менің батыр 

атам, ол тек солдат, партизан, батыр болды», - деп мақтанышпен айтқым келеді. 

Жансая БОРАНБАЙ 

 Ғ.Қайырбеков атындағы №9 орта мектебінің 

8 сынып оқушысы

Сәлеметсіз бе, аса құрметті менің Абдолда атам!

Қолыма қалам алып, сізге хат жазуыма биылғы Ұлы 

Жеңістің 75 жылдық мерейтойы себеп болды. Сізге хат 

жазып отырған сіздің шөбере немереңіз мен Бекзатпын. 

Ата, сіз білесіз бе, мен қазір орта буында оқимын. Соғыс 

жөніндегі деректерді тарих оқулығынан, кинофильмдер-

ден көріп, шығармалар оқысақ та, сіздердің сол уақыттағы 

сезімдеріңізді сезіне алу қиын... Мен соғыстың не екенін 

білмей өскен баламын. Соғысты елестеткенде, айналадағы 

қара түнекті, қираған үйлер мен өртеніп жатқан ғимараттар 

көз алдыма келеді...Сол қара түнектің арасынан небәрі 19 

жастағы сізді көремін. «Ұрпағым аман болсын»-деп, бар 

күшіңізді салып, соғысудасыз... Сіз фашистік Германияны 

жеңгеннен кейін бірден елге қайтпай, қиыр Шығыстағы Жапон 

соғысына да қатысыпсыз. Аттай 6 жыл бойы бұрын сонда 

атын естімеген елдерде болыпсыз. Сол болған елдерге 

бейбіт өмір мен тыныштық әпердіңіздер. Соның барлығы 

сіздің және сіздей қарапайым адамдардың арқасы ғой... 

Бейбіт күнде өмірге келген ұрпақ болсақ та, мендей ата-

бабалары Отан қорғау жолында жанын пида етіп, майдан алаңына бірі қолын, бірі 

аяғын қалдырып кеткен қаншама жан бар. Ал қазіргі таңда сол елдер Кеңес үкіметіне өз 

реніштерін білдіруде. Не дегенімен де сіз Ұлы Отан соғысының батырысыз. Сізді бір сәтке 

де естен шығарған емеспіз. Соғысты көзбен көрмесек те, жүрекпен сезіне білу- біздің 

борышымыз деп білемін. Қымбатты ата, сіз соғыста ғана емес, сонымен қатар бейбіт күні 

де өз батырлығыңызбен де, қайсарлығыңызбен де ішкі істер қызметінде талай жастарды 

адалдық жолыңда тәрбиеледіңіз.Талай адамның қаны сіңген жерді құрметтеп, қорғау 

біздің басты міндетіміз деп білемін. Сіз сияқты ерлік көрсеткен ерлерімізді ұмытпай, 

желбіреген көк байрағымызды құлатпау үшін бар күшімізді салуға тырысамыз. Сонда 

да, сіздің ерлігіңізге жете алмайтынымыз айдан анық..... 

Ата, сіздің ұрпағыңыз тәуелсіз мемлекетте өмір сүруде. Ата, сіз еш уайымдамаңыз менің 

сабағым жақсы. Әрдайым белсенділік танытып, қоғамдық жұмыстарды жауапкершілікпен 

орындап отырамын. Сіздің атыңызға ешқашанда кір келтірмеймін. Оған кәміл сеніңіз. 

Ата, егер көзіңіз тірі болғанда, биыл 97 жасыңызды тойлап, мәз-мейрам болар едік.. Ата, 

сіз біздің елдегі өзгерістерді, жетістіктерді, өзіңіздің ұрпағыңыздың оқудағы, еңбектегі 

жемісін, көк аспан төрінен қарап, риза болатын шығарсыз. 

Жалынды сәлеммен хат жолдаушы шөбере немереңіз  

Бекзат ЖАКУПЖАНОВ

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


