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Үмүт

Менин сүйүктүү досторум! Силердин келечекте би-
лимдүү, тарбиялуу, чыныгы Манастын урпагы болуп 

чоңоюшуңарды каалайм. Ошондуктан көп китеп окуган 
окурман, көп маалымат билген билерман, мыкты ойлонгон 
ойчул болуп, баёо сезим балалыктын кучагында мектептен 
жакшы билим алып, ата-энелерди, мугалимдерди сыйлап, 
урматтап, келечекте мыкты адам болушуңарга тилектешмин. 
Жаңы мектептеги алгачкы ийгиликтерибиздин бири - “Үмүт” 
гезити биз үчүн, балдардын туура тарбияланып, билим алуу-
суна чоң түрткү болгон дем, күч болсун. 
      Урматтуу менин окуучуларым, ата-энелерим жаңы мектеп, 
жаңы гезитибиздин сапары байсалдуу болсун! 

Бишкек шаарындагы №86 орто мектебинин директору 
Саламат КӨЛБАЕВА

БАКТЫСЫНА АЛА-ТООЛУКТУН,
БАЛДАРЫБЫЗ БИЛИМДҮҮ БОЛУШСУН!

Келечек көптү үмүттөндүрөт

№86-орто мектебинин
өздүк гезити
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АК КАЛПАК – БИЗДИН 
СЫЙМЫГЫБЫЗ

Кыргызстанда ак калпак күнү ар жылы 
5-мартта республикалык деңгээлде бел-

гиленип келет. Быйыл да бул күн өзгөчө шаң 
менен өттү. №86 орто мектеби 5-мартта Ак 
калпак күнүнө арналган салтанаттуу линей-
ка өткөрдү. Иш чарада 8-9-класс окуучулары 
даярдаган ак калпак боюнча дубал гезиттер-

дин кароо сынагы болду. Жыйынтыгында 9-б 
класс 1-орунга, 9-а класс 2-орунга , 9-в класс 
3-орунга татыктуу болду. Линейка атуулдук 
ырлар менен коштолуп, Кыргыз Республи-
касынын мамлекеттик гимни менен аяктады. 
Бул күнү окуучулардын басымдуу бөлүгү мек-
тепке калпакчан келишип, бири-бирин, муга-
лимдерди ак калпак күнү менен кызуу куттук-
ташты. Окуучулардын сабакка калпак менен 
келиши мектепке өзгөчө көрк берип, улуттук 
сезимди ойготуп турду. 

Айзат ТУРАТОВА, 7-а класс.

          РОЗА ОТУНБАЕВА 
          ЭНЕЛЕРГЕ КАЙРЫЛДЫ

  “Роза Отунбаеванын демилгеси” эл аралык 
фондунун “Көчмө өнүгүү борбору” акыркы 
жылдары Бишкектин жаңы конуштарындагы 
сегиз мектеп менен тыгыз кызматташып жатат. 
Аталган борбордун март айынын башындагы 
иш-чарасы коопсуздук темасына арналып, ага 
экс-президент Роза Отунбаева өзү катышты. 
Фонддун өкүлдөрү бала бакчага барбаган 3-5 
жашка чейинки балдардын өсүп-өнүгүүсүн, 
ата-энелердин педагогикалык сабатын артты-
руу максатында өткөрүлгөн иш-чаралардын 
натыйжасын ата-энелер менен биргеликте 
талкуулашты. Бул күнү Калыс-Ордо жаңы 
конушунун жашоочулары менен бөбөктөргө 
“Шайыр светофор” спектакли көрсөтүлдү. 
Жаңы конуш жашоочулары мындай долбоор-

лор элге зарыл экендигин баса белгилешти. Р. 
Отунбаева энелерди балдарын жаштайынан 
спортко, китепке кызыктырып, мыкты окутуу-
га чакырып кетти. 

Назима АЙДАРБЕК кызы, 10-а класс.     

ДҮЙНӨ ЧЕМПИОНУ УЛУКБЕК

2017-жылдын ноябрь айынан бери «Мен-
талдык арифметика» ийримине катышып 
келаткан 5-а классынын окуучусу Улукбек 
Сулайманов быйыл чоң ийгилик жаратты. 
Бишкек шаарында өткөн тандоо турунда 210 

эсептин 206сын туура чыгарып, 67 окуучу-
нун мыктысы боло алган. 7-мартта Египеттин 
Шарм-Эль-Шейх шаарында болгон Эл аралык 
арифметикалык олимпиадада 3-орунду алып 
келди. Эске салсак, бул олимпиадага 18 өл-
көдөн жүздөн ашык окуучу катышкан. “Бул 

Мектеп турмушунан
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олимпиаданы ар жылы Менталдык арифме-
тика ассоциациясы өткөрүп турат. Улукбек 
ийримге болгону төрт ай катышып ушундай 
ийгиликке жетти. Мурунку жеңүүчүлөр жа-
рым жыл, бир жыл окуп анан ушундай көр-
сөткүчтөргө жетишчү. Азыр кубанычыма чек 
жок, Улуктун сыйлыгы №86 орто мектебинин 
эле эмес Кыргызстандын да сыймыгы” дейт 
дүйнө чемпионунун мугалими Айнура Баяли-
ева. 

АБАЗБЕК кызы Нуриза, 7-г класс.

ӨНӨРГӨ МЕКТЕП ӨБӨЛГӨ 

     Аялдардын эл аралык күнүнө жана отчет 
берүү максатында 7-мартта Калыс-Ордо мек-
тебинде «Кагаздар дүйнөсү” жана “Көркөм 
сүрөт” ийримдеринин кол өнөрчүлүк жана 
сүрөт боюнча көргөзмөсү болуп өттү. Көр-
гөзмө окуучулардын кагаз менен иштөө ма-
стер класстары менен коштолуп, балдар өз 
колдору менен жасашкан 500 даана гүлдү 
келген меймандарга, мугалимдерге тапшы-
рышты. “Көркөм сүрөт” ийриминин катышуу-
чулары карандаш жана боек менен тартылган 
көркөм сүрөттөрүн көрүүчүлөрдүн назарына 
коюшту. Көргөзмөдө негизинен 2-класстан 
6-класска чейинки окуучулардын эмгектери 
көрсөтүлдү. 
   Иш чарага “Балдар чыгармачылык борбо-
рунун” директору Елена Шестакова жана бор-
бордун методисттери катышышты. Ошондой 
эле көргөзмөдө  FHI фондунун директору Ю 

Жон Хо, “Балдарды өнүктүрүү борборунун” 
кызматкерлери менен Корея мамлекетинен 
келген коноктор да болушту. 
    “Көркөм сүрөт” ийриминин жетекчиси 
Нурмухамбет Атабековдун айтымында, мын-
дай көргөзмөлөр окуучуларды сүрөт тартууга 
шыктандырып, ой жүгүртүүсүн калыптанды-

рат. “Келген коноктор көргөзмөнү жогору ба-
алашып, абдан ыраазы болуп кетишти” дейт 
“Кагаздар дүйнөсү” ийриминин жетекчиси 
Эламан Сыдыгали уулу. 

Максатбек кызы Элнура 9-б класс

  ТОГУЗ КОРГООЛ ТОКТОБОЙТ

   Тогуз коргоол боюнча райондук таймашта 
№86 орто мектебинин окуучулары 1-орун-
ду жеңип алышып, 11-мартта шаардык мел-
дештин биринчи айлампасында балдар тобу 
1-орунга, кыздар тобу 2-орунга татыктуу 
болушкан. Шаардык мелдештин экинчи ай-
лампасында тогуз коргоолчуларыбыздын бал-
дар тобу 3-орунду жеңип алышты. Мектепке 
жеңиш менен кайтышкандар Улукбек Сулай-
манов, Эмир Кампабеков, Улан уулу Байбол 
жана Абдыжапар уулу Алинур аттуу окуу-
чулар. «Былтыркыга караганда быйыл бизде 
өсүш бар. Мелдешке катышкан 16 мектептен 
3-орунга татыктуу болдук. “Тогуз коргоол” 
ийримине 5-6-7-класстардан жыйырмадай 
окуучу катышып жатат. Буюрса, биз дагы 
көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. 16-мартта 
өткөн шаардык Тогуз коргоол  спартакиада-
сында №86 мектеп 3-орунду алды» дейт ий-
рим жетекчиси Айбек Абдулатипов. 

АДЫЛБЕК кызы Сезим, 7- а класс

Мектеп турмушунан
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    Азыр чоң апалардан “бүгүнкү жаштар жөн-
дөмсүз, жалкоо” дегенди көп угабыз. Бирок, ай-
рым окуучу кыздар, балдар жасаган буюмдар-
ды, токуган кийимдерди көрүп бул сын пикирге 
кошулгуң келбей кетет. Ушундай жөндөмдүү 
окуучулардын бири №86 орто мектебинин 6- г 
классынын окуучусу, мектептин кол өнөрчүлүк 
боюнча көргөзмөлөрүнө катышып жүргөн Сүй-
үмкан АЗИРЕТКУЛОВАны кепке тарттык. 
 

 -  Сиз токуган буюмдар өтө кооз экен. Түймөнү 
кимден үйрөндүңүз эле? 

   - Мен курбуларым менен 2016-жылы кол өнөр-
чүлүк боюнча ийримге катышып жүрдүм. Ийримди 
Луиза Шамшиева эжей жетектөөчү. Ал кезде мен 
он бирде элем. Ийрим эки күндө бир жолу болуп, 
ага 500 сом төлөчүбүз. Ошол ийримден бир жылда 
көп нерсени үйрөндүм.
 

- Мына бул бут кийимди канча күндө түйүп 
бүтөсүз?

- Муну он беш күндө токугам. Мурда башка кийим, 
буюмдарды түйчүмүн. Бул бут кийимди биринчи 
жолу түйдүм. Таманы кийилбей калган тапичке-
ники. Буга кызыккандар көп. Буюрса, мындай бут 
кийимдердин башкачаларын да түйөм.  

- Токууга кан-
дай матери-
алдарды 
   колдоносуз?

- Иран жибинен 
түйүлгөндөр 
көп түлөбөйт. 
Шнур жип 
менен сумка, 
пенал токуганга 
болот. Мындан 
сырткары би-
серден браслет-
терди жасайм. 
Бир браслетти 
эки саатта 
бүтүрө алам. 

- Токуган нерселериңизди сатасызбы же өзүңүз 
колдоносузбу?

- Ар кандай. Кээде сатам, кээде өзүм кийем, жакын-
дарыма белек кылам.

 - Өркөнүңүз өссүн! 
Гүлнур АДАНБАЕВА, 

Малика АБДРАЛИЕВА, 7-г класс

 - Калысбек мырза, алгач өзүңүз тууралуу айтып  
берсеңиз? 
 - Мен мектеп босогосун 2008-жылы аттагам. 2014-жыл 
«Балдарды коргоо борборуна» чакырылдым. Ошол эле 
жылы Нурзат Токтосунованын «Нур» мектебин жак-
шы аяктадым. Жогоруда аталган борбордо 2016-жылга 
чейин иштеп 2017-жылы “Керемет холдинг» компани-
ясынын мүчөсү болдум.   
Азыр компьютердик жана ораторлук ийримдерге да 
барып жүрөм. 

 - Аталган борборго барганда жашооңузда кандай 
өзгөрүүлөр болду? 
 - Ал жерден көптөгөн активисттер менен таанышып 
бир канча долбоорлорду түзүп, ишке ашырдык. Коомго 
активдүү аралашуума ошол борбор себепкер болду. 
Айрыкча, Жакшылык Бекназаров мени көптөгөн уюм, 
компаниялардын жетекчилери менен тааныштырды. 

- Жакында эле “Өнүгүү жаштар бирикмесин” ачып-
тырсыз. Бирикменин максаты эмне?
- Аты айтып тургандай бирикменин максаты жаштарга мо-
тивация берип, аларды ар кыл жактан өнүктүрүү. Бирикме-
ден жаштар өз чөйрөсүнө үлгүлүү лидер болуп, чакан биз-
нес баштоону үйрөнүшөт. Мындан сырткары бирикмеде 
жаштар ораторлукту, коом менен иштешүүнү өздөштүрүшөт. 

- Жакында “Улуттар аралык достук” иш чарасын өт-
көрдүңүздөр. Алдыда дагы кандай пландар бар?
- Ооба, ал иш чараны окуучулар башка улуттардын каа-
да-салтын, алардын маданий өзгөчөлүктөрүн билип алыш-
сын деген максатта өткөргөнбүз. Ал иш-чара өткөндөн кий-
ин окуучулардын кызыгуулары артып, бирикмеге кошулам 
дегендер арбыды. Шартка байланыштуу сегиз окуучу менен 
гана иштешип жатам.  

АЗАМАТ кызы Алтынай 9 – а класс, 
ЖАҢЫБАЙ кызы Наргиза, 7- а класс. 

Оймокчон окуучу

“ТҮЙМӨНҮ ИЙРИМДЕН ҮЙРӨНГӨМ”
Сүйүмкан АЗИРЕТКУЛОВА: 

Билимдүү миңди жыгат

“Коомго активдүү аралашуума
 БКБ себепкер болду”
  Калыс-Ордо жаңы конушунун №86 мектебинде мыкты окуган окуу-
чулар арбын. Алардын бири, Балдарды коргоо борборунун лидери болуп 
жүрүп кийин өз алдынча Өнүгүү жаштар бирикмесин түптөгөн Ка-
лысбек Токтогазиев менен маектештик
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1. Баласына жакшы ат коюу.
2. Баласын сүннөткө отургузуу.
3. Баланы энесинен ажыратпоо.
4. Балдарын адал аш-оокат менен багуу.
5. Кызы тогуз, уулу он эки жашка чыкканга 
чейин оң менен солду таанытуу, адал менен 
арамдын айырмасын билдирип коюу.
6. Мектепке берип, илим үйрөтүү, бир ке-
сипке (өнөргө) ээ кылуу.
7. Уулун үйлөнтүп энчи бөлүп берүү, кызын 
күйөөгө узатуу.

БАЛАНЫН ӨЗ АТА-ЭНЕСИНИН АЛ-
ДЫНДАГЫ ОН МИЛДЕТИ: 
1. Ата-энесин эч унутта калтырбоо.
2. Аларды кийим-кечеден, аш-оокаттан 
кемсинтпөө.
3. Ал-абалын тез-тез сурап туруу.
4. Чакырса дароо баруу.
5. Иш буюрса тез аткаруу.
6. Ата менен эне экөөнү бирдей көрүү.
7. Ата-энесинин өмүрүнүн узун, ден соолук-
та болушун тилөө.
8. Ата-энесинин алдында дайыма адептүү 
болуп, сылык-сыпаа сүйлөшүү.
9. Ата-энесинин аттарын атап чакырбоо.
10. Чогуу бир жакка жөнөшкөн болсо, ал-
дыларынан өтпөй, ата-энесинин артында 
басуу.

  Акыркы күндөрү өлкөбүздө 
күнөскана менен алектенип, 
кыштын ызгаардуу күндөрү 
элди жашылча менен кам-
сыз кылгандар көбөйдү. Ан-
дай ишкерлердин бири, Ка-
лыс-Ордодогу күнөскананын 
ээси Рахманберди Арипов 
менен  иш үстүндө маектеш-
тик. 
   Дыйкандын айтымында, 
жыйырма адам август айында 
өзбек жарандарынын жардамы 
менен күнөскананы ишке кир-
гизишкен. Рахманберди мырза 
мурдатан жер иштетип, арпа, 
буудай айдап жүрүп дыйкан-
чылыктын күңгөй-тескейин 
жакшы өздөштүргөндүктөн 
ишенимдүү сүйлөп отурду. 
“Мурдатан күнөскана иштет-
семби деген оюм бар болчу. 
Былтыр мурдагы жерлеримди 
4 миң долларга сатып 40 со-
тых жер алгам. Август айында 
күнөскананы куруп бүтүп 12 
500 помидор көчөтүн отур-
гуздум. Бул жерди жылытууга 
жалпы 3,5 тонна көмүр кетет. 

Жалпысынан он адам иштей-
биз. Кызматкерлердин улуусу 
55, кенжеси 18 жашта. Поми-
дорду 110 күн бою 7 этап ме-
нен өстүрөбүз. Азыр помидор 
төртүнчү этапта турат. Поми-
дор бүткөндө бадыраң эгебиз” 
дейт эмгегине ыраазы болгон 
дыйкан. Буга улай күнөска-
на ээси помидорлор 15 күндө 
бир тамчылатып сугарыларын, 
күнөскананын бороонго, карга 
туруктуу клеенкалары Коре-
ядан алынарын айтып берди. 
Бул күнөсканадан өндүрүлгөн 
помидор, бадыраңдар Кыр-
гызстандын эле базарларына 
таратылып, сатылат экен. Таң 
калганым, ишкер бизге маек 
берип жатып да өз иши ме-
нен алек болуп жатты. Кошто-
шуп жатып Рахманберди ага-
га түшүмүнүн мол болуп, ак 
эмгегинин акыбети кайтышын 
тиледик. 

АЗИЗБЕК кызы Перизат, 
9-г классынын окуучусу.   

Ата-энеге күмүш сырга

АТАНЫН БАЛДАРЫНЫН АЛДЫНДАГЫ ЖЕТИ КАРЫЗЫ:

Ак эмгек

КҮНҮНӨ КҮМҮШ БЕРЧҮ КҮНӨСКАНА
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Кургак учуктун негизги белгилери: 
• 2 жумадан ашык жөтөлүү;
• табиттин жоголушу жана адамдын арык-

ташы;
• дене табынын көтөрүлүшү; 
• күндүз, айрыкча түнкүсүн көп тердөө;
• көкүрөктүн оорушу;
• кан аралаш какырыктын чыгуусу.

Эгер өзүңөрдө же тууган, тааныштарыңарда 
кургак учуктун ушундай белгилери байкал-

са убакыт өткөрбөгүлө. Жашаган жериңерде 
каттооңор жок болсо дагы жергиликтүү Үй-
бүлөлүк медицина борборундагы(ҮМБ) үй-
бүлөлүк дарыгерге кайрылгыла.

 Кургак учукту кантип аныктайт? 
• дарыгердин консультациясы(кеңеши);
• какырыктын микроскопия анализи;

• рентгенография;
•  балдардагы кургак учукту аныктоо үчүн 
Манту эмдөөсүн жасоо керек. 

Кургак учукту толук жоюу үчүн:
• дарыланууну эрте баштоо зарыл;
• толук айыкканча үзгүлтүксүз дарылоо болушу 
керек;
• берилген дары-дармектерди толук ичүү кажет;
Кургак учуктан кантип сактанууга болот?
• организмдин коргоонуу функциясын жогору-
латып, сергек жашоо образын жүргүзүү керек;
• спорт менен машыгыңыз;
• сапаттуу тамактар менен тамактаныңыз;
• үйүңүздү күнүгө желдетип туруңуз;
• тамеки тартпаңыз;
• алкоголь ичимдиктери менен баңги заттарын 
колдонбоңуз. 

Даярдаган ТААЛАЙБЕК кызы Гүлбарчын, 
№86 орто мектебинин медайымы. 

Ден-соолук алтындан кымбат

КУРГАК УЧУК ДЕГЕН ЭМНЕ?
   Кургак учук – аба аркылуу жуга турган олуттуу оору. Бул илдетте көбүнчө өпкө 
жабыркайт. Ооруну кургак учук микробактериялары(кох таякчалары) козгойт. Алар 
оорулуу адамдын какырыгында болот. Бул козгогучтар дени соо адамга оорулуу адам 
жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө жана какырып, түкүргөндө жугат. Мындан 
сырткары, бул оору тамак-аш аркылуу, тактап айтканда, оору козгогучу бар мал эти, 
сүтү аркылуу тарайт. Ошондуктан сертификаты, санитардык-эпидемиологиялык 
көзөмөлү жок мал этин жана сүт азыктарын сатып албоо керек. 
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Үмүт болсун түгөйүң

Бул айтканым орой сымал угулар,
Бирок мунун эч айныксыз чыны бар,
Кул болгон соң Жаратканга өлгөнчө,
Кудайыңдан үмүт этип туруу бар. 

Үмүт эткин жакшылыкты тилегин,
Үмүт менен соксун дайым жүрөгүң.
Бул өмүрдө канча жылды жашасаң,
Ошончо жыл үмүт болсун түгөйүң.

Ар бир жылдын тагдырлары ар башка,
Адам даяр тагдыры үчүн кармашка. 
Кармашканы ал өзүнчө башка кеп,
Керек ар ким тагдырларын танбаска. 

 ТАЖИБАЙ уулу Аман,
 7-а классынын окуучусу 

              
         Мезгил 

Мезгил менден неге жаштык талашат,
Мүнөт сайын күндөр өтүп баратат,
Мезгил мени байкатпастан карап тур,
Ырларымды жаштар окуп жашартат.

Мезгил менден ал-күчүмдү талашат,
Күндөн-күнгө күчүм кетип баратат.
Мезгил мени күлүмсүрөп карап тур,
Окуучулар мени эстеп жашартат. 

Мезгил менден алып кеткин жаштыкты,
Мезгил менден алып кеттиң ал-күчтү.
Ошентсе да жеңщшщг9гилбеймин эч качан,
Себеби, мен ырларымда жашарам. 

Нуржамал БЕКИЕВА, 
№86 орто мектебинин мугалими. 

 Бир кездеги биз окуган эски мектебибиз өтө 
кичинекей мектеп эле. Чакан болсо да ага үч 
смен менен 1500гө жакын бала окуучу элек. 
Ал мектепте алты жыл, төрт ай окудум. Ошол 
жерден мен алгач тамга таанып, жазганды, оку-
ганды үйрөндүм. Бизди 1-класстан тарта туура 
төрт жыл сүйүктүү Гүлайна Абасова эжейибиз 
окутту. Азыр жөжөдөй тизилип эжейибизди 
ээрчип мектепке кирип чыкканыбызды эстесем 
жүрөгүм элжирей түшөт. Мектептин алдын-
дагы бак дарактардын көлөкөсүндө ары-бери 
чымын-куюн болуп чуркап ойногонубуз али 
көз алдымда. Кыш келгени биз кар чабышып, 

бири-бирибизди карга оона-
тып ойносок, жайкысын суу 
чачышып, чурулдай берер 
элек. Бала да дечүбү, айтор 
мектеп мугалимдери  бизди 
урушчу эмес. Азыр баары-
быз бой жетип, быйылтан 
тарта жаңы мектепте окуй 
баштадык. Жаңы мектептин 
класстары чоң, таза, жарык 
болгону менен мени неге-
дир баёо балалыгым өткөн 
эски мектебим өзүнө тартып 
турат. Эрксизден кээде эски 
мектебиме эч кимге билгиз-
бей барып келем. Мектеп-
ке жеткенде бир кездеги эч 
нерседен капары жок, кыт-
кылыктап күлгөн балалыгым 

мени тосуп алгандай боло түшөм. Бир саамга 
бак-дарактарды суктана карап, беш-алты жыл 
мурунку классташтарымды эстейм. Эх, аттиң, 
мезгил күлүк деген ушу тура! Мен кандай гана 
бийиктикке жетпейин менин эски мектебим эч 
качан эсимден кетпейт. Ичимен ушул мектеп 
ушул боюнча бузулбай, өзгөрүлбөй турса кана 
деп коем. Бул мектеп бузулуп кетсе эле мен ба-
лалыгымды жоготуп алчудай боло берем. 

Даяна САТЫБЕКОВА, 7-б классынын окуучусу.   

Калемгер

Чыгармачылык чыйыр

ЭСКИ МЕКТЕБИМ- БАКТЫЛУУ БАЛАЛЫГЫМ



ҮМҮТ 8

• Япониялыктар түшкү тамактануусуз 
24 саат иштеп, үч күн уктабай калса дагы 
жаңы идеяларды ойлоп таап, аны ишке 
ашыра алышат.
• Япон тили татаал болгондуктан бул 
тилди үйрөнгөн адамдарды аябай урмат-
ташат.
• Булар урушканда да жаман сөздөрдү ай-
тпай жөн гана үнүн жоон кылып, эмоция 
менен билдиришет. 
• Кимде-ким метрого кол чатырын же баш-
ка буюмдарын унутуп калган болсо кайра 
барып алууга болот. 
• Үйгө болобу, ооруканагабы же ресторанга, 
кайсыл жерге барышпасын бут кийимин 

чечип киришет. 
• Бут кийимди чечкенден кийин кайра кет-
кенге даярдап, көчө жакты каратып эшик-
ти жаап коюш керек. Эгер бирөө-жарым 
муну кылбаса уят деп эсептелинет. 
• “Рахмат!” дегендин ордуна жөн гана баш 
ийкешет. 
•  Жаңы жылда япониялыктар үч күн бою 
үй-бүлөсү менен телевизор көрүп отуру-
шат. 
• Суу тартыш болгондуктан бир сууну эки 
жолу колдонушат.   

Интернеттен даярдаган 
Айзирек ТҮЙТЕЕВА, 7-а класс

* Адам чүчкүргөндө бардык булчуңдар ме-
нен кошо жүрөк да токтойт. 
* Оң кол адамдар сологойлорго караганда 10 
жыл көбүрөөк жашайт. 
* Адам көргөн түшүнүн 90 пайызын унутуп 
коет. 
* Адам өмүрүнүн аягында 150 триллион 
бит маалыматты сактап кала алат. 
*Киши кызарганда ашказаны да кошо кыза-
рат. 
* Төрт жаштагы бала бир күндө 450 суроо 
берет. 
* Дүйнө жүзүндөгү адамдардын 7 пайызы 
сологойлор. 
* Адамдын организминдеги бактериялар-

дын жалпы салмагы 2 килограммга 
жетет. 
* Тиштин эмалы организмдеги эң ка-
туу материал. 
* Адамдын териси көзү өткүчө миң 
жолу жаңырып, алмашат. 
* Адам көзү 2 миллион түрдүү түстү 
ажыратууга жөндөмдүү. 
* Жаш балдардын дене-мүчөсү жазын-
да көбүрөөк өсөт.

* Орто эсеп менен адам бир күндө 4800 сөз 
сүйлөйт. 
* Адамдын сөөк булчуңдары темирден 5 эсе 
катуу болот. 
* Адам көзүн ачып чүчкүрө албайт. 
* Адамдын бир суткада сүйлөгөнүн топ-
тосо бир саат тынбай сүйлөгөндөй болот 
экен. 
* Адамдын алтымыш жашка чыккандагы 
сөзүн эсептегенде эки жарым жыл бою 
тынбай сүйлөгөн болот. Анын баарын чо-
гултуп китеп кылса ар бири 5 миң беттен 
турган миң том болмок. 
                         Айзирек Түйтеева, 7-а класс.
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