
ҮМҮТ 1

Билимдүүгө дүйнө жарык

№86-орто мектебинин
өздүк гезити

359 ОКУУЧУ
 “АЛИППЕ”

 МЕНЕН
 КОШТОШТУ

“ХИМИЯЛЫК
 САРМЕРДЕН” 

ЭГЕР 
КҮН 
БОЛБОСО...

8 2 14 12

№2
26-апрель

2018
-жыл

ТАМЕКИ 
АДАМГА 
КАНЧАЛЫК
 ЗЫЯН?

“ИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН САБАКТАРДЫН ПАРАДЫ”
кызыгуу жаратты



ҮМҮТ 2

АЙЛАНАНЫ ЖАШЫЛДАНДЫРУУ – 
КЕЛЕЧЕККЕ КАМ КӨРҮҮ

     Кышы бою таттуу уйкуда жаткан жаратылыш 
жазында жанданып, адамзатка өзгөчө дем, шык бе-
рип турат эмеспи. Быйыл Калыс-Ордо эли жазды 
кубануу менен тосуп, Ноорузду ынтымакта май-
рамдашты. Улуу майрамга удаалаш эле №86 мек-
теп окуучуларынын ата-энелери жакшы ниет менен 
мектепти айланта 60 түп ак кайың, 120 түп ар кан-
дай мөмө бактарын, 250 даана голландиялык ро-
заларды отургузуп беришти. Бул саамалыкка улай 
алар “Роза Отунбаеванын демилгеси” Эл аралык 
коомдук фонду белек кылган 100 клен, 50 ак кайың, 
2 000 даана тирүү коргон(живая изгородь) багын да 
иреттүү тигип чыгышты. Жалпысынан алганда, 
аталган фонд мектепке 130 миң сомдук көчөт белек 
кылган. Өз колдору менен ар түрдүү бак отургуз-
ган окуучулар да бул ишке кайдыгер карабай жаш 
көчөттөрдү багып-өстүрүүгө даяр экендиктерин 
айтышты. Мектеп жетекчилиги, мугалимдер жа-
маааты жана окуучулар айлананы жашылдандыруу 
келечекке кам көрүү экенин баса белгилешип, көр-
ктөндүрүүгө көмөк көрсөткөндөргө ыраазычылык 
билдиришти.  

“ХИМИЯЛЫК САРМЕРДЕН”
 УЛАНТЫЛАТ

  Башка мектептердегидей эле Калыс-Ордо мекте-
бинде да дайыма изденип, балдарга сиңимдүү би-

лим берсем деген мугалимдер көп. 20-апрелде хи-
мия мугалимдери Эржан Муратов менен Гүлзада 
Кадыровалар мектептин чоң залында “Химиялык 
сармерден” коюп окуучуларды, мугалимдерди таң 
калтырды. Сармерденде 8-9-11-класстардын окуу-
чулары химиялык элементтерди, реакция, кошулма-
ларды ыр, макал-лакап, жаңылмачтар, акыйнектер 
аркылуу абдан сонун чагылдырып беришти. “Хи-
миялык сармердендин” эрке баласы 8-б классынын 
окуучусу Ысман уулу Ислам  болсо, шайыр кыз 8-в 
классынын окуучусу Элзаирбек кызы Азиза болду. “Бул 
идеяны мурдатан эле ойлонуп жүрүп мектеп жетекчили-
гине билдирсем колдоп берди. Мен окуучуларга бир 
аз багыт гана бердим. Калганын бүт өздөрү даяр-
дашты. Бул иш чарада биз ыр-күлкү, каада-салт 
аркылуу химияны чагылдырганга аракет кылдык. 
Кечеге активдүү катышкан окуучуларыма ырахмат” 
дейт Эржан Муратов. Белгилей кетсек, сармерден-
ди окуучулар, мугалимдер жактырып көрүштү. 
Иш чаранын аягында мектеп директору сөз сүйлөп 
мектеп үчүн бул абдан сонун жаңылык болгонун 
баса белгиледи. Ошондой эле бул иш чара мын-
дан ары да уланышын каалап кетти. Сармерденге 
айрым ата-энелер да күбө болушуп, балдардын де-
мине дем кошуу үчүн эки командага тең сыйлык 
беришти.        

СЫЙЛЫК ЖАЛКЫ, СЫЙМЫК ЖАЛПЫ
     Жакында №86 орто мектебинин 9-б классынын 
окуучулары Азаматбек уулу Гүлжигит, Урматбек 
уулу Арсен джиу-джутсу(жумшактык искусство-
су) боюнча республикалык мелдеште 1-орундарга 

татыктуу болушту. Бул мелдешти джу-джитсу фе-
дерациясынын президенти Сабыржан уулу Самарбек 
уюштурган. Спорттун бул түрү менен 3 жыл машыккан 
Гүлжигит 50 килограммдык салмак боюнча 1-орун-
ду утуп алса, бир жыл машыккан Арсен 50 кило-
граммдан жогорку категорияда 1-орунга татыктуу 
болгон. Жеңүүчүлөрдүн билдиришинче, ар башка 
категория боюнча болгон ар бир беттешке облус, 
шаарлардан 10-12ден балбан катышкан. Демек, бул 
оңой-олтоң эле келе калган жеңиш эмес. Учурда 
мектеп жамааты эки чемпион менен окуучулардын 
машыктыруучусу Аскарбек уулу Эралиге терең 
ыраазы болуп турушкан чагы. Эске салсак, спорт-
тун бул түрүнө окуучулар 1-класстан тарта катыша 
алышат.    

Мектеп турмушунан
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    Борбордук мектептерде тажрыйба алмашуу мак-
сатында ар жылы атайын семинарларды өткөрүп 
туруу салтка айланган. Март айында шаардык мек-
тептердин география жана тарых сабагынын му-
галимдери Калыс-Ордо жаңы конушундагы №86 
мектепте өткөн семинарга катышышты. “Педаго-
гикалык идеялардын фестивалы” жана “Интегра-
цияланган сабактардын парады” аталышындагы 
семинарда жалпы 105 мугалим жана шаардык Би-
лим берүү башкармалыгынын адистери Чынара 
Бактыгулова, Элмира Сатышовалар болду. Азыр 
билим берүү системасы тез өзгөрүп, ага жаңыча 
көз караш менен кароо талап кылынып жатканды-
гы жашыруун эмес. Бул семинардын жүрүшүндө 
сабактарды инновациялык технологиялар менен 
эффективдүү өтүү ар бир мугалимдин алдындагы 
чоң милдет экендиги баса көрсөтүлдү. 
    Семинар “Интеграция жана интеграцияланган 
сабактар” темасы менен ачылып, тарых сабагынын 
мугалими Жанара Жылдызбекова интеграциялан-
ган сабактар тууралуу кызыктуу баяндап берди. 
Ага удаа эле “Нарын облусу” темасындагы инте-
грацияланган сабак 9-класстын окуучуларынын 
катышуусунда өттү. Сабакты география мугалими 
Жыргалбек Курманбеков, тарых мугалими Жыр-
галбек кызы Элиза, музыка мугалими Өмүрбек Аб-
дуллаевдер үч предметтин айкалышынын негизин-
де өткөрүштү. География предметин окутуудагы 
зарыл шарттардын бири метеорологиялык аянтча 
болуп эсептелет. Семинардын жүрүшүндө мектеп 
жетекчилигинин колдоосу менен уюштурулган ме-
теорологиялык аянтчанын лентасы кесилип, муга-
лимдерге аянтчадагы приборлордун кандай кызмат 
аткарып жатканыдыгы кыскача баяндалды. Андан 
соң “Борбордук Америка өлкөлөрү” темасындагы 
интеграцияланган ачык сабак 7-класс окуучулары-
нын катышуусунда өттү. Бул сабак да тарых, геогра-
фия жана биология предметтеринин айкалышуусун-
да жүргүзүлдү. Сабакты Нурайым Сүйдүмкулова, 

Акжолтой Бактыбеков жана Айнура Асаналиевалар 
өткөрүштү. 
     Шаардык семинар “Акыл Ордо” интеллектуалдык 
таймашы менен коштолду. Таймашка Бишкек шаа-
рындагы алты мектептен Билим берүү башкармалы-
гы тарабынан бирден окуучу чакырылган. Тилекке 
каршы үч мектептин окуучулары келбей калышты. 
Алардын ордуна №86 орто мектебинин10-классы-
нын окуучулары кокустук жолу менен тандалып, 
мелдешке катышышты. Жыйынтыгында №86 орто 
мектебинин 10-классынын окуучусу Үрүстөм уулу 
Адилбек жеңүүчү деп табылды. Мелдешти Ме-
лисбек кызы Айгерим уюштуруп, Эржан Муратов 
өткөрдү. Жеңүүчүлөр адабий китептер жана баалуу 
белектер менен сыйланышты.  

   “Шаардык семинар эң жогорку деңгээлде, кын-
тыксыз уюштуруучулук менен өттү. Жаш адистер-
дин байма-бай сабактарды өтүп, презентацияларды 
жасап, интеллектуалдык таймаштарды өткөргөн-
дүгүн көрүп өзүбүздүн келечегибизге ишенип, ка-
нат байлап калдык. Алар жаш болсо да мугалим-
дер арасында тажрыйба алмашуу жагынан чоң 
үлгү болушту. Бир эле теманы бир нече мугалим 
биргелешип өтсө сабак эффективдүү, түшүнүктүү 
болорун ушул семинарда көрдүк. Ошондуктан бул 
тажрыйбаны жайылтышыбыз керек. Мектеп ад-
министрациясына, мугалимдер жамаатына терең 
ыраазычылыгымды билдирем” дейт семинарга ка-
тышкан шаардык Билим берүү башкармалыгынын 
башкы адиси Чынара Бактыгулова.
    Семинарга катышкан мугалимдердин айрымдары 
мектептин жагымдуу аурасы менен жаш мугалим-
дердин тартынбай эркин сабак өтүшкөнүн да өз-
гөчөлүк катары айтып өтүштү. Келген мугалимдер 
мектеп директору Саламат Көлбаеванын уюшту-
руучулугуна, эмгегине ыраазы болуп кайтышты.  

            АЙДАРБЕК кызы Назима, 10-а класс.

  Үлгү үрөнү

   ШААРДЫК СЕМИНАР ИЙГИЛИКТҮҮ ӨТТҮ
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Саамалык

    

МЫЙЗАМДЫ БИЛГЕН КОР БОЛБОЙТ
 Гезитибиздин №1 санында илгертен салт болуп 
калган атанын балдарынын алдындагы жети ка-
рызы менен баланын өз ата-энесинин алдындагы 
он милдетин берген элек. Бул жолу ата-энелердин 
мыйзамдуу укуктары менен милдеттерин жарыяло-
ону туура көрдүк. Себеби, ар бир эле ата-эне билим 
берүүгө байланыштуу укук, мыйзамдарды биле 
бербейт. 

 КРнын Билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын 
27-беренеси:
  Жаш балдардын ата-энелери(мыйзамдуу өкүл-
дөрү) төмөндөгүлөргө укуктуу:
- окутуунун формасын, билим берүү уюмдары-
нын тибин жана түрүн тандап алууга, ошондой эле 

балага үй-бүлөдө билим берүүгө(өзгөчөлөнгөн, 
бөтөнчө жагдайларда);
- баланы окутуунун кайсы гана этабында болбосун 
окуусун улантуу үчүн билим берүү уюмдарына жи-
берүүгө; 
- мамлекеттик билим берүү стандарттарынын алка-
гында окуп жаткандардан билим алуу укугун сак-
тоону талап кылууга. 
  Ата-энелер өзгөчө учурларда үй-бүлөдө бала-
га жалпы башталгыч, жалпы негизги жана жалпы 
орто билим берүүгө укуктуу. Үй-бүлөдө билим ал-
ган бала аттестациядан жакшы өткөндө окутуунун 
кайсы гана баскычында болбосун ата-энелердин 
чечими боюнча билим алуусун билим берүү ую-
мунда улантууга укуктуу. 

   Ата-энелер буларга милдеттүү:
 - балдардын саламатттыгынын сактыгын, алардын 
руханий жана дене-боюнун жетилишин, үй-бүлөдө 
адеп-ахлактык жактан калыптанышын камсыз 
кылуучу тиричилик жана окуу шартын түзүүгө;
 - балдарды билим берүү уюмдарына жайгашты-
рууга жана алардын жалпы негизги билим алуусу-
на кепил болууга;
 - билим берүү мекемелери менен кызматташтыкты 
колдоого. 
  Ата-энелер баланын жалпы негизги билим алышы бо-
юнча милдеттерин аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Респу-
бликасынын мыйзамдарына ылайык административдик 
жоопкерчилик тартышат.  

“Үмүт” пресс.

Тарбия бекем болуш керек, бирок катуу эмес. И.Кант

МЕЛДЕШ АРТЫ ЫНТЫМАК
  20-апрелде Калыс-Ордо жаңы конушунун мечити 
менен “Калыс-Ордо кайрымдуулук фонду” биргеле-
шип уюштурган кичифутбол таймашы болуп өттү. 
Бул мелдеште жаңы конуштун 7 кварталынан чыккан 
7 команда жана аталган фонд менен мечиттин бирге-
лешкен командасы беттешишти. Кечки саат 15.30да 
башталган оюн саат 19.30да аяктады. Футболго ар кай-
сы кварталдардын жашы отуздан ашкан жашоочулары 
катышышып, оюн жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду:
1-орун, 3-квартал – 5000 сом, чоң кубок.
2-орун, 6-квартал – 3000 сом, орточо кубок.
3-орун, мечит, фонд биргелешкен командасы- 2000 
сом, кичине кубок. 
  Ошондой эле уткан командалардын ар бир оюнчусу-
на Калыс-Ордо мечитинин имамы Нурбек Исманалиев 
намазды оңой үйрөнүү китептерин тапшырды. Иш ча-
рага демөөрчү болушкан Алмаз Жабиев менен Адилет 
Аямүдүновдор мындай мелдештерди кийин да өткөрүп 
туруу ниетин билдиришти. Нурбек мырзанын айты-

мында, бул оюн жаңы конуш элинин ынтымагын 
чыңдоо максатында жана аталган фонддун бир жыл-
дыгына карата уюштурулган. Өрнөктүү ата, үлгүлүү 
агалар баштаган бул саамалыктын жаш өспүрүмдөрдүн 
адептүү, кыргыздын мыкты жигиттеринен болуп ка-
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Уруп жазалоо менен баланы катуу кармаганыңыз эч нерсени өзгөртпөйт. И.Кант. 

     Билим берүү тармагы боюнча айта келсек маселе 
өтө көп. Бул жаатында айрым суроолорубузду гезити-
биздин алгачкы коногу, Биринчимай райондук билим 
берүү борборунун директору Алмаз ИСМАИЛОВго 
узаттык

  - Алмаз Өмүркулович, азыркы билим тармагыбыз эмнеден 
аксап жатат?
  - 70-жылдары окуу куралдары жетишпейт, бала окубай 
калды деген түшүнүк жок эле. Орто билим тармагында 
12 программа бар болчу. Ар бир мектептин өз деңгээлине, 
шарт-мүмкүнчүлүгүнө, педагогдордун курамына жараша 
жакшы ийгиликке жетүүгө мүмкүн эле. Азыр билим берүү 
мамлекеттик стандарты  чыгып, ошол даражага милдетүү 
түрдө жетиш керек деген талап бар. Менимче бул туура эмес. 
Себеби, билим бул - чексиз аалам. Эң акылман “адам канча 
окусам да баарын биле албадым”, - деген экен. Бирок, баарын 
үйрөнө албайм дебей аракет кылыш керек. Негизи билим 
илимий педагогикадан башталат. Буга көбү маани бербейт. 
Коомдо биринчи катарда билим туруп, андан кийин гана эко-
номика, саясат жана башкасы турушу кажет. Анткени баарын 
өнүктүрө турган билим. Алдыңкы өлкөлөр билим тармагына 
көңүл бурган үчүн өсүп-өнүгүп жатышат. Алар билим тарма-
гынан кичине акча арттырып калууга аракет кылышкан жок. 
Азыр илим жааты, билим түшүнүктөрү, окуу сабактардын 
мааниси да толугу менен өзгөрдү. Микробиология, нанотех-
нология, маалыматтык технология, ядердик физика, биосин-
тез багыттары заман талабы болуп жатат. 
 
  - Демек, мугалимдерди да билим берүү тармагына жара-
ша өзгөртүү керек экен да?
  - Биринчиден, мугалимдердин тажрыйбалык деңгээлин 
көтөрүш керек. Ар беш жылда эмес, ар бир жарым жылда 
алардын квалификациясын жогорулатып туруу зарыл. Окуу 
программаларын өзгөртүп, керектүү сабактарды киргизип, 
элибиз, мамлекетибизге, күчүбүзгө жараша окутушубуз ка-
жет. Чабан чабан бойдон калбай фермер болуп, дыйкан жо-
горку сапаттуу айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүүчү болгону 
абзел. Менимче берилген билим өзүбүзгө пайда алып келиши 
керек. Бекеринен белгилүү педагог Макаренко “Алынган би-
лим же тарбиянын турмушта кереги тийбесе ал начар берил-
ген” деп айтпаса керек.
 
  - Билим боюнча маселе түгөнбөйт, а мектептеги тар-
тип боюнча кандай программа, сунуштар бар?
- Ооба, биз Саламат Арзыгуловна менен кеңешип №86 мек-
тепте тартип, көзөмөлдү күчөтөлү дегенбиз. Анткени тартип 
болгон жерде сөзсүз жетишкендик болот. Анан тартипти 
балдардан эмес мугалимдерден баштаган оң. Ар бир му-
галимде жоопкерчилик болуш керек. 45 мүнөттүк сабакта 
сапаттуу, пайдалуу билим берилиши үчүн көп акыл, эмгек 
жумшалышы зарыл. А сапаттуу билим болушу үчүн муга-
лимдер конкурс менен алынып, күчтүү педагогикалык курам 
түзүлүшү кажет.
 

  - Союз доо-
рунда билим 
алгандарга 
салышты-
рмалуу азы-
ркы окуу-
ч у л а р д а н 
эмнени күт-
сөк болот?
  - Азыр-
кы балдар 
жеңил сабак-
тар менен 
эле чектелип 
калбай, өз 
келечегин ойлошуп, жакшы жашоого умтулушат. Жөн эле 
дарыгер болбой хирург, нейрохирург, мыкты агроном, ветери-
нар, программист болом, искусство, маданиятты өркүндөтөм 
дегендерди көрүп кубанам. Мыкты сүрөтчүлөр, бийчилер, 
спортсмендер, математиктер, акын, жазуучулар чыгып жатат. 
Кыргыз эли илгертен эле илим-билимге жакын эл болгон. 
Учурда кыргыз балдарынан чыккан кыйын шахматчыларды 
көрүп жатабыз. Бул кыргыз улутунун математика, физика, 
химия, биология жагынан кыйын экенин тастыктап турат. Ар 
тараптан изденип жаткан азыркы балдарыбыз, неберелерибиз 
бизден миң эсе акылдуураак. Ошондой эле алардын өздөрүн 
толук ачууга жүз пайыз мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бир эле 
Кыргызстан эмес алардын астында ааламга карата ачык жол-
дор турат. Азыркы замандын балдары бактылуу.   

  - Мугалимдердин кадыр-баркы бир аз төмөндөп кет-
кендей, кантип көтөрсөк болот?
 - Мугалимдердин кадыр-баркы түшкөн жок. Кандай бол-
босун мугалим мугалим бойдон кала берет. Аларга дайыма 
эл тарабынан сый-урмат бар. Туура тарбия көргөн адамдар 
мугалим ким экенин, анын эмгегин билишет. Түшүнүгү тар 
адамдар гана мугалимди сыйлабайт. Ал эми билим деңгээ-
либиз болсо бир аз төмөндөп кеткени сырттан эле байкалып 
турат. Өзгөчө 90-жылдары билим алып калгандар бир аз бо-
шураак билим алып калышты. Ошолор азыр ата-эне болу-
шуп, айрымдары мугалим тууралуу терс пикирди жаратып 
жатышат. Мугалимге болгон урматтан мурун маданиятыбыз 
төмөндөп кетти. Улуу кичүү мамилеси солгундап, улууга 
салам берүү, сыйлоо, анын сөзүн угуп, ийменүү, улуу киши 
сүйлөп жатканда унчукпай калуу деген жок болуп калды. 
Илгери Искра айылындагы карылар үйүнө орус көрөбүз деп 
барчубуз. Анткени ал жердегилер жалаң орус чал-кемпирлер 
эле. Үч-төрт жыл мурун барсам ал жерде бир орус жок, беш 
жүздөй кыргыз чал-кемпир бар экен. Биз каада-салттан абдан 
алыстап, кыргызды кыргыз кылып өзгөчөлөнтүп турган тар-
бия-маданиятыбыздан ажырап баратабыз. Ошону эске алып 
каада-салттан кайтпашыбыз керек.
   - Маегиңизге рахмат!

Маектешкен СОВЕТ уулу Мелис, 
Гүлнур АДАНБАЕВА 

Алмаз ИСМАИЛОВ, Биринчи май райондук билим 
берүү борборунун директору:

  “БИЛИМ ЭЛГЕ ПАЙДА АЛЫП 
КЕЛИШИ КЕРЕК”
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- Аман агай, шаардагы көп мектептен эмнеге 
   Калыс-Ордо мектебин тандап алдыңыз?

 - Башында мектепте иштейм деген оюм жок эле. Он 
жыл мурун мектеп директору Саламат Арзыгуловна 
адеп сабагынан сабак берүүнү сунуштап калды. Пе-
дагог эместигимди айтсам “иш жүзүндө өздөштүрүп 
кетесиз” деп ынандырды. Директордун ишенимдүү 
сөзүнө кубаттанып 5-класстан 9-класска чейин са-
бак берип баштадым. Ошентип мугалимдик чыйы-
рым башталган. Балдар жазуучусу катары балдарга 
жакын болуу мен үчүн пайдалуу жана кызыктуу. 
Ага чейин шаардагы №5 гимназиянын мугалимде-
ринин сунушу менен “Адеп алиппесин” чыгаргам. 
Кийин бардык класстар үчүн адеп китептерин жаз-
дым. Эми балдарга сабак берүү ыкмасы менен бал-
дар адабиятын жуурулуштурсам деп жүрөм.
  

 - Кесибиңиз боюнча журналист экениңизди би-
лебиз. Бул кесипти неге тандадыңыз эле?

  - Студент кезимде Кыргыз улуттук университе-
ти өлкөдөгү жалгыз жогорку окуу жайы эле. Уни-
верситетти аяктаган соң ал жерде калып иштөөнү 
сунушташып, болочок журналисттерге сабак бере 
баштадым. Башка өлкөлөрдүн журналистика фа-
культеттеринде сүрөт журналистикасы деген са-
бак бар экен. Бизде андай сабак жок болгондуктан 
предметтин программасын өзүм түзүп, сабак ката-
ры киргиздим. Кийин мен иштен кетип аны эч ким 
улантпай калды. А журналисттик кесипти болсо 
коомдогу акыйкаттыкты көксөгөнүм үчүн тандап 
алгам. 

  - Агай буга чейин канча чыгарма,
 китебиңиз жарыкка чыкты?

  - Мынча чыгарма жазып салдым деп мактана ал-
байм. Бирок, «Ойчул бала», «Хан дарбыз» деген 
чыгармаларым китеп болуп басылып, элге бат алы-
нып кетти. «Хан дарбызды» ар бир мектеп сахна-
лаштырды. Китепке келсек, жалпы кыркка жакын 
китебим жарык көрдү. 

- Мугалим болуп туруп өзүңүздүн 
мугалимдериңизди эстейсизби?

  - Токтогулдагы Өзгөрүш орто мектебин 1980-жылы 

бүткөм. Андан бери 38 жыл өтсө дагы окуткан му-
галимдерим эсимде. Аларга абдан карыздармын. 

    - Өмүрүңүздөгү жаңылыштыгыңыз кайсы?
  - Адам болгон соң ар бир пендеде жаңылыштык 
болот. Менин биринчи жаңылыштыгым телевиде-
ниеге иштөө сунушу болгондо барбай койгонум 
болду. Экинчи жаңылыштыгым университетте 
иштеп жүрүп болбогон себеп менен кетип калдым. 
Кийин ал жакка эки жолу чакырышканда барбай 
койгонума өкүнөм.
 

 - Мугалим менен окуучунун ортосундагы ке-
лишпестикти кантип жойсо болот?  

  - Ар бир адам дайыма өзүнүкүн туура көрөт. Ан-
дайда ар ким өз ордун билиши керек. Эгер мугалим 
өзүнүн ордун, окуучу өзүнүн ордун билип, окуучу 
мугалимди сыйласа келишпестик өзү эле чечилет.
 

- Сиз тажрыйбалуу кызматкерсиз, неге маянасы 
жогору жерлерге иштебейсиз?

- Негизи мен жумуш издебейм, жумуш мени табат. 
Бул мектепте мени баары сыйлап, урматташкандык-
тан ушул жерде иштеп жатам. 

       - Убакыт бөлгөнүңүзгө ырахмат! 

ЖАҢЫБАЙ кызы Наргиза, 7-а класс.

Адамды бактылуу кылууга үйрөтүүгө мүмкүн эмес, бирок бактылуу кылып тарбиялоого мүмкүн. А.С.Макаренко

Мөмөлүү бак

Аман КАРМЫШАКОВ, балдар жазуучусу, Того-
лок Молдо сыйлыгынын ээси:

“КЫРККА ЖАКЫН 
КИТЕБИМ ЖАРЫК 

КӨРГӨН”
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Мыкты мугалим дайыма педагогикалык изденүүнүн үстүндө иштейт. А.С.Макаренко. 

  Кезинде Кыргызстандан дүйнөгө таанымал 
улуу сүрөтчүлөр чыкканы баарыбызга маалым. 
Азыр да өлкө ичинде керемет сүрөттөрдү жара-
тып, көргөндөрдү таң калтырган таланттардан 
уучубуз куру эмес. Калыс-Ордо мектебинин 
окуучуларынын арасында да мугалимдерди 
таң калтырган болочок сүрөтчүлөр арбын. 

Алардын бири шаардык №86 орто мектебинин 
4-е классынын окуучусу Керемет Келдибеков. 
Сүрөт мугалими Нурлис Малабековдун бил-
диришинче, келечекте бул баладан дүйнөгө 
таанымал сүрөтчү чыгат. “Башка балдар көрүп 
окшоштурушса Керемет өз элестетүүсүн гра-
фика түрүндө деталдаштырып тартат. Өз ку-
рагындагы деңгээлде бул баланыкы өтө сонун. 
Кереметтин сүрөттөрүн 12 жаштагы бала эмес 
32 жаштагы адам да тарта албайт. Сабакта мен 
бир тапшырма берсем ал бир сүрөткө канаат-
танбай беш-алты сүрөт тартып келет. Башка 
окуучуларчылап баа үчүн тартып, көз боемо-
чулук да кылбайт. Ар бир сүрөтүн жүрөгү, чын 
дили менен жаратат. Аты айтып тургандай ба-
ладан келечекте керемет сүрөтчү чыгат” дейт 
Нурлис агай. Миң уккандан бир көргөн деген-
дей, редакция Кереметтин айрым сүрөттөрүн 
гезитке берүүнү эп көрдү.     

КЕРЕМЕТ ТАЛАНТЫ БАР КЕРЕМЕТ
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Алфавитти үйрөнүп, тамгаларды тааныдык,
Окуп, жазуу дептерге болду укмуш жаңылык.
Рахмат сага “Алиппе”, болдуң билим башаты,
Билим жолун улайлы, бизге калба таарынып,  
Бирге болгон күндөрдү биз турабыз сагынып!  

   
    18-апрелде “Күн балдары” болуп чыгышкан 
1-а класстын окуучулары эжейи Нуржамал Бекиеванын 
ыр түрүндө жазган “Эчки жана жети улак” жомогун 
обону менен аткарышып, “Алиппе” майрамын ачып 
беришти. Ага улай балдар “Энелер мектебин” көр-
көм айтып, “Куурчак бийин” чоң чеберчилик менен 
бийлешти. 
  Венера Айылчиева жетектеген 1-б классы за-
манбап технология менен даярдалган шоу- “Алип-
пе” майрамын тартуулады. Айрыкча, самын 
көбүкчөлөрүнүн тынбай учуп, кар тууралуу ырда 
жасалма кардын жаап турганы көрүүчүлөргө өзгөчө 
таасир калтырды. 
  1-в классынын мугалими Гүлнара Байганаева бул 

майрамда баланын төрөлгөндөн кийинки дүйнө таа-
нымын сахналаштырып бергенге аракет кылды. Ай-
рыкча баланын жумурткадан чыгып, айлана-чөйрө-
гө таасирленгени, мектепке келип “Алиппеден” көп 
нерсени үйрөнгөнү өтө кызык болду. 
  1-г классынын эжейи Мээрим Акматалиева 
“Алиппе” күнүнө улуттук өң берип, окуучулар “Сар-

мерденин” сахналаштырып берди. Балдардын акый-
нек айтышканы ата-энелердин жүрөгүн элжиретип 
турду. 1-д класстын окуучулары болсо апаларга, 
мекенге арналган ырларды ийине жеткире айтышып, 
китепке, мугалимге кандай мамиле кылууну жакшы 
ачып беришти. Намыскөйлүк, мекенчилдикке тар-
биялай турган декламацияларды такалбай айткан 
Сейил Максатбек кызынын окуучулары “Бишке-
гим” ырын хор менен ырдаганда көрүүчүлөр  туруп 
угушту. Ал эми 1-е классынын мугалими “Алиппе” 
майрамын китеп жасалгалары, жомок каармандары 

359 ОКУУЧУ 
                            “АЛИППЕ”
                                                             МЕНЕН КОШТОШТУ

Эстен кеткис көз ирмем
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менен көркүнө чыгарды. Теледеги Бомпоштун бал-
дардын бою менен тең китептин ортосунан чыгып, 
Чыпалак баланын китепке киргени балдарга өзгөчө 
жагымдуу маанай тартуулады. Бул класстын муга-
лими Майрамкан Гайназарованын изденүүсүнүн 
өзгөчөлүгү болду десек болот. Ал эми Беккелди 
кызы Нурзада жетектеген 1-ж классынын окуу-
чуларынын тынчтык тууралуу айткан ырлары жана 
билим пайдубалын тамга кыштары менен куруш-
каны кызык болду. Окуучулар 36 тамганын үндүү, 
үнсүзүн так бөлүп көрсөтүп, ата-энелер атынан 
мектеп директоруна “Ыраазычылык катын” мөөрү 
менен тапшырышканы эсте каларлык окуя болду. 
1-з класс окуучуларынын “Мен кыргызмын” аттуу 
ырды, акыйнекти абдан жакшы аткарышкандыгы 
жана эмблема менен формалары майрам катышуу-
чуларына өзгөчө жакты. Класс жетекчиси Бактыгүл 
Айтмамбетова даярдаган “Бактылуу жана бакты-
сыз китептин” диалогун  окуучулар өтө таасирдүү 
аткарып беришти. 
 Ошондой эле Мираида Андабасованын тарбия-
сын алган 1-и классынын окуучулары бул майрамда 
санат, насыят ырларын көп айтышып, ата-энелерге 
арналган ырларды да жакшы аткарышты. Айрыкча, 

Айбийке Жумакадырованын “Апакем” аттуу ыры 
отургандардын көздөрүнө жаш тегеретти. 
   Бул майрамда башка класстардан өзгөчөлөнүп 1-к 
классынын окуучулары мыкты даярдыктарын көрсөтө 
алышты. Класс жетекчи Дилбара Смаилбекованын 
“Алиппе” майрамын улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов-
дун 90 жылдыгы менен байланыштырганы башкача 
жаңылык болду. Бардыгы көк түстө кийинген балдар 
кыргыз жомокторундагы каармандарды дал өздөрүн-
дөй аткарып көрүүүлөрдү таң калтырышты. Бул клас-
стын майрамын Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары-
на арналган сүрөттөр көркүнө чыгарып, балдардын 
кыргыздын улуттук “Сынма бий” бийин келиштире 

аткарышканы да өзгөчө даярдык экенин көрсөтүп 
турду. Мектептеги ар бир иш чараны музыка менен 
көркүнө чыгарган Өмүрбек Абдуллаев агай “Алип-
пе” майрамын да өз таланты менен шөкөттөп бер-
ди. Майрам аягында мектеп директору, окуу-тарбия 
иштери боюнча директордун орун басарлары “Алип-
пе” майрамы быйыл өтө жакшы болгонун айтышып, 
ата-энелерге, мугалимдерге терең ыраазычылыкта-
рын билдиришти. 

Даярдаган Кызжибек АЛИЕВА, 7-б класс

                         

Эстен кеткис көз ирмем
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 - Сайкал Фридоновна, алгач менталдык арифме-
тика боюнча кыскача түшүнүк бере кетсеңиз?
 - Менталдык арифметика жаңы багыт. 1993-жылы 
баланын эстутумун, логикалык, аналитикалык ой 
жүгүртүүсүн жакшырта турган программаны “аба-
кус” аспабынын жардамы менен ойлоп табышкан. 
Кыргызстанда бул программа 2015-жылы активде-
шип, “Академия роста” интелектуалдык өнүктүрүү 
борбору биринчилерден болуп жайылта баштаган. 
Балдардын чоң сандарды тез-тез кошуп калуусу 
биздин иш сапатыбыздын ченегичи десек болот. 
А негизи бул программага катышкандар жаңы те-
маны жакшы өздөштүрүп, чет тилдерди да ылдам 
үйрөнөт. Башка сабактардан да көрсөткүчтөрү жо-
горулайт. Япония, Кытайда менталдык арифметика-
га барган балдарга изилдөө жүргүзүп көрүшкөндө 
алардын башка сабактарды да жакшы окуй баштага-
ны байкалган. Ошол себептен Японияда, Кытайда, 
Американын айрым штаттарында менталдык ариф-
метиканы милдеттүү түрдө окутулуучу сабак кылып 
мектеп программасына киргизишкен.
  
 - Бизде да бул программаны окуу предмети ката-
ры киргизсек болобу?
 - Ал үчүн алгач университеттерге менталдык ариф-
метика адистигин киргизип, Кыргызстанга же-
тиштүү мугалимдерди даярдашыбыз керек. Азы-
рынча бул биздин кыялыбыз боюнча турат. Эгер 
предмет катары кирсе билим сапатын жогорулатууга 
чоң өбөлгө болмок. 

 - 2015-жылдан бери Кыргызстандан канча окуу-
чу менталдык арифметика боюнча чет өлкөлүк 

олимпиадаларга катышып келди? 
 - Кыргызстанда 2016-жылы бир, 2017-жылы эки 
олимпиада өткөрдүк. Ошондон тарта жыл сайын 
өлкөбүздө олимпиадаларды өткөрүп келе жатабыз. 
Былтыр 3-июнда биринчи жолу үч окуучубузду 
үч башка жаш категориясы боюнча Анталияда-
гы олимпиадага жөнөткөнбүз. 13 өлкөдөн 400дөн 
ашык окуучу катышкан ошол эларалык менталдык 
олимпиадада үч окуучубуз тең биринчи орунга та-
тыктуу болду. Ошол эле жылы октябрда Таиланд-
дын Бангкок шаарында болгон эларалык олимпиа-
дага 26 окуучу алып барганбыз. Анын бешөө алтын, 
төртөө күмүш, бирөө коло медаль утуп алды. Ушун-
дай жакшы жетишкендиктерибиз үчүн Дүйнөлүк 
менталдык арифметика ассоциациясы мага кубок, 
мугалимдерибизге сыйлыктарды ыйгарды. 26 окуу-
чунун ичинде республиканын ар кайсы облуста-
рынан тандалгандар бар болчу. Быйыл Египетте 
эларалык олимпиада болуп, ага 18 өлкөдөн жүздөн 
ашык окуучу катышып кыргызстандык окуучулар 
алдыңкы орундарды алып келишти. Анын ичинен 
№86 мектептин бир окуучусу 3-орунду жеңип алды.  
Эми 30-июнда Сингапурда боло турган олимпиадага 
12 баланы алып барганы жатабыз. Алардын экөөсү 
№86 орто мектебинин окуучулары. Ал жерде бал-
дарга өтө чоң талаптар коюлат экен. Ошол талапка 
жооп берип, жакшы ийгиликтер  менен келерибизге 
ишенем. 

 - Чет өлкөлүк олимпиадаларга катышып 
жаткан балдарга сиздер тараптан кандай жар-
дамдар болуп жатат?
 - Ошол олимпиадаларга катышыш үчүн 1000 дол-
лардан 3000 долларга чейинки мүчөлүк акылар 
төлөнүшү керек. Ошолорду төлөп, катышуу укукта-
рын алып жатабыз. Ал эми ар бир окуучунун барып 
келген чыгымдарын ата-энелер өздөрү көтөрөт. Жол 
кире жагынан кыйналган окуучулардын барып кел-
ген чыгымынын 30 же 50 пайызын төлөөчү демөөр-
чү таап, кээде өзүбүз төлөп кылып жатабыз. 

 - Негизи менталдык арифметикага канча 
жаштан баштап катышкан туура болот?
 - Сингапурда, башка өлкөлөрдө да менталдык ариф-
метиканы 2 жаштан 99 жашка чейин деп жарнама-
лашарын көрдүм. Америкада болсо бул программа 
менен улгайгандардын Альцгеймер оорусун алдын 
алышып, айыктырышат. Ошондуктан бул програм-
ма бардык жаштарга ылайыктуу жана натыйжалуу. 
Болгону 4-6 жаштагы балдардын программасы эки 
жарым жылга созулат. Анткени көбөйтүү, бөлүү, 
сандын тамырын чыгаруу оңой эмес. Ал эми 8-9-10 
жаштагылардын натыйжасы ылдамыраак чыгат.

Маектешкен Перизат АЗИЗБЕК кызы. 

Сайкал АСЫЛБЕКОВА, КРнын эл агартуусунун отличниги, “Академия роста”
 интеллектуалдык өнүктүрүү борборунун башкы директору:

“МЕНТАЛДЫК АРИФМЕТИКАНЫ УЛГАЙГАН
 АДАМДАР ДА ОКУШАТ”    

Баланы тарбиялоону төрөлгөндөн баштаңыз, ал учурда бала уга да, сүйлөй да албайт бирок тарбияланууга 
жөндөмдүү болот. Ж.Ж.Руссо.

Ийгилик
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Улуу орус педагогу Д.Ушинский “Балдар фор-
ма, боек, өң, сезим менен ойлонот. Ушундан 
улам окутуунун көрсөтмөлүүлүгүнүн зарыл-
дыгы келип чыгат. Көрсөтмөлүүлүк балдардын 
күндөлүк турмушунда кездешкен нерсе жөнүн-
дө түшүнүк берүүгө тийиш” деп жазган. Айта-
лык дегенибиз, быйыл №86 орто мектебинде 
салтка айланып калган окутуу куралдарынын 
көргөзмөсү болуп өттү. Мугалимдер арасынан 
атайын комиссия түзүлүп, комиссия мүчөлөрү 
ар бир мугалимдин көргөзмө куралдарын кат-
тап, алардын максаттуу пайдалануусуна ана-
лиз кылышты. 
Комиссия мүчөлөрүнүн бири, физика мугали-
ми Салия Самиеванын айтымында, мындай 
көргөзмөдөн сырткары мектепте ар жылы жаш 
адистерге жардам катары “Окутуу каражатта-
рынын түрлөрү, пайдалануу максаты, орду” 
деген темада семинар өткөрүлүп турат. “Бый-
ылкы окуу жылындагы көргөзмөдө окутуу 
каражаттары абдан көп болду. Алсак, бутафо-

риялар (табиятта кездешүүчү нерселердин жа-
салма көчүрмөлөрү), табигый материалдардын 
кургатылган үлгүлөрү, сүрөттөр, картиналар, 
иллюстрациялар, перфокарталар жана көптө-
гөн кызыктуу окутуу куралдары коюлду. Бу-
лардын басымдуу бөлүгү башталгыч класстын 
мугалимдерине таандык. Ал эми жогорку клас-
стардын мугалимдери логикалык суроолорду 
өстүрүүгө багытталган ар кандай чиймелер, 
схемалар, кроссворд, буклеттер, таблицаларды 
жана аудио, видео жазмаларды даярдашыптыр. 
Жалпысынан алганда бул көргөзмө жогорку 
деңгээлде уюштурулуп, мугалимдердин та-
жрыйба алмашуусуна чоң өбөлгө болду” дейт 
ал. Дагы бир комиссия мүчөсү Гүлайым Усупо-
ванын белгилешинче, бул көргөзмөгө мугалим-
дердин 90 пайызы катышты. Белгилүү педагог 
Д. Ушинский “Жакшы мугалим айтып берет, ал-
дыңкы мугалим көрсөтүп берет, улуу мугалим 
шыктандырат” деген экен. Анын сыңарындай, 
окуучунун жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу 
көргөзмө куралдардын кооз тизмеги шурудай 
эле тизилди окшойт. Ал эми жогорку класс 
мугалимдеринин да география, жаратылышка, 
кыргыз тил, адабиятка байланышкан жакшы 
окутуу каражаттары бар экен. Өзгөчө белги-
лей турган нерсе, бүгүнкү күндүн талабына 
ылайык заманбап видео, аудиоматериалдардын 
топтомдору педагогдун “билим куржунун” то-
луктаганы көңүл толтурарлык болду. Менимче, 
келечекте интерактивдик доскалар менен окута 
турган китептерди алып калабызбы деген үмүт 
бар” дейт Гүлайым Усупова. 

Нуриза АВАЗБЕК кызы    

Изденүү 

ЧЫНЫГЫ ПЕДАГОГ – ЧЫГАРМАЧЫЛ МУГАЛИМ

Баланы жөн гана тарбиялабастан, ага анын алдындагы дүйнөнү ачууну үйрөтүңүз. У.Теккерей. 
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   Кийинки учурда өспүрүмдөрдүн, окуучулардын 
көрүнөө да, көмүскө да тамеки чегүүсү адатка айланып 
бараткандай. Албетте, бул кимди болбосун ойлондурбай 
койбойт. Жаш балдар бир-эки жолу чегип коюп тыштап 
коем деген ойдо болушат. Бирок, алар чылымдын ку-
рамындагы никотиндин дүүлүктүрүүчү касиети эки-үч 
жолу чеккен адамды кайра тамеки чегүүгө мажбурларын 
биле беришпейт. Натыйжада тамеки чегүү адатка айла-
нат. Эми бул жаман адат ден-соолукка канчалык зыян 
алып келерин карап көрөлү.                         
   Тамеки чеккен адамдар инфекциялык ооруларга тез 
кабылат. Мисалы, тамеки чеккен адам чекпеген адамга 
караганда сасык тумоо менен төрт эсе көп ооруйт. Та-
меки чеккендер чекпегендерге салыштырмалуу өпкө 
эмфиземасына 25 эсе, өнөкөт бронхитке 21 эсе, жүрөк-
түн ишемиялык  оорусуна 3-5 эсе көп чалдыгып анын 
аягы көп учурда өлүм менен аяктайт. Себеби тамекинин 
курамында: бутан газы, никотин(курт-кумурскаларга 
каршы колдонулуучу каражатка кошулат), метан(уулуу 

газ), мышьяк(уулуу зат), боек(кагаздын курамына ко-
шулат), толуол(техникалык эриткич), стеарин кычкылы 
(шам чыгарууда колдонулуучу май), аммиак(даараткана 
тазалоочу каражат), кадмий(уулуу зат), уксус кычкылы, 
метанол(ракетанын күйүүчү майы) бар. Дагы бир эске 
түйүүчү жагдай, тамекинин түтүнү эненин курсагында-
гы түйүлдүккө, үйдөгү бөбөктөргө, тамеки чекпегендер-
ге да өтө зыян.
    Никотин-борбордук нерв системасын алгач дүүлүк-
түрүп, андан кийин буууйт. Алкоголь сыяктуу эле тез 
чарчап, алсыроого алып келип, адамды стресске, нерв-
дик-психологиялык ооруларга чалдыктырат. Тамеки 
үйдө же унаада чегилсе аны эч бир порошок менен жууп 
кетирүү мүмкүн эмес. Ошондуктан тамеки чегилген 
үйдө аллергиялык оорулар көп болот. Тамекинин түтүнү 
машинанын түтүнүнөн 4,5 эсе жогору.  Түтүндөгү ыс 

газы кычкылтектен 250 эсе жеңил болгондуктан кандагы 
гемоглобин менен реакцияга кирип, кычкылтекти азай-
тып, жүрөктүн миокард инфарктына алып келет. Тамеки 
көөсү да көптөгөн рак ооруларын пайда кылат. Ал көөнү 
коендун кулагына сүртүп турса 3,4 айдан кийин рак ши-
шиги пайда болот. Медиктердин айтымында, чегилген ар 
бир тамеки өпкөдө түбөлүккө калчу так калтырат. (Буга 
апабыз олобо жасап жатканда өпкөдө май, белоктор кар-
малып калып, жалаң суу чыгып жатканынан да түшүнсөк 
болот). Чылым чегилген бөлмөгө чыпкалуу (фильтр) жел-
деткич коюп, аны жарым жылдан кийин чыгарсак чыпка-
ны тамеки чайырынан химиялык зат менен араң тазалоо-
го болот. Тамеки түтүнүндө полоний, жез, висмут өңдүү 
оор элементтер жана радиоактивдүү изотоптор болгон-
дуктан бир куту тамеки чеккен адам табийгый радиаци-
ядан 5 эсе көп радиация алат. Баса белгилей кетсек, бир 
жылдын ичинде тамеки чеккен адам 200 жолу рентгенге 
түшкөндөй болот. А медиктер бир жылда бир эле жолу 
рентгенгге түшүүнү сунуш кылышат. 

    Тамекинин түтүнү 200 чарчы метр аралыкка чейин та-
ралып, адамга керектүү С, В-12, В-6 витаминдерин жок 
кылат. Кан аркылуу ар бир клеткага кирип, иммундук 
системаны талкалап, өпкө, аллергиялык ооруларды пай-
да кылат. Тамеки чеккен адамдын үй-бүлөсү, кесиптеш-
тери анын өзүнөн көп зыян тартышат. Анткени, чеккен 
адам бөлмөдөгү кычылтектин көбүн соруп алып, кайра 
65 пайыз түтүн бөлүп чыгарат. Бул тамекинин 65 пайызы 
бөлмөдөгү чекпеген адамдын үлүшү дегендик. Эгер биз 
өзүбүздүн жана жакындарыбыздын саламаттыгын ойло-
сок, тамекиге биротоло кош бол дейли. 

Бегайым СОЛПИЕВА, 
ЖАҢЫБАЙ кызы Наргиза, 

Кызжибек АЛИЕВА. 

Биринчи байлык ден-соолук

ТАМЕКИ АДАМГА КАНЧАЛЫК ЗЫЯН?

Баланы жөн гана тарбиялабастан, ага анын алдындагы дүйнөнү ачууну үйрөтүңүз. У.Теккерей. 
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“КЕЛЕЧЕКТЕ СӨЗСҮЗ 
ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ БОЛОМ” 

    Адам баласы бул дүйнөгө артына из калтырыш 
үчүн жаралат. Бирок, адамдардын баары эле артын-
да татыктуу из калтыра албайт. Ал эми бир берилген 
өмүрдү маңыздуу жашап, өрнөктүү жашоо кечирген 
адамдарга суктанып, таңданасың. Бирөөлөр дайыма 
изденүү менен талбай эмгектенип максатына жетсе, 
айрымдар кайдыгерликтен улам көп ийгиликтерден 
куру калышат.  
   Мен ушул кезге чейинки жашоомдо көп нерсе-
ни билип, үйрөндүм. Жылдар өтүп өзгөрдүм. Баш-
калар кандай ойлошот билбейм, бирок ар бир адам 
өз тагдырын өз  колу менен жасайт деп ишенимдүү 
айта алам. Ал үчүн адамда эрктүүлүк, аракет, каа-
лоо, өзүнө болгон ишеним керек. “Ар бир кесип ар-
дактуу” дегендей чабан да өз кесибин сүйүп, анын 
ысык-суугуна чыдаса акыры ийгилигин көрөт. Ий-
гиликтин арты менен ал адам өз кесибинин чебери 
болуп, эл оозуна алынып, кадыры да өсөт. Албетте, 
ар бир адам ийгилик жаратар алдында кыялданат. 
Ал кыялды ишке ашырыш үчүн аракеттенип жүрүп 
акыры ийгилик жаралат. Ийгиликтин формуласы 
ушундай жөнөкөй. Болгону дайыма изденүү менен 
эмгектенүү керек. Өзүмдүн кесип тандоомо келсем 
эки жыл мурун журналист болууну кыялдангам. 
Быйыл ага өзгөртүлбөс чекит коюп, келечекте дүй-
нөгө таанымал кыргыз тележурналисти болом деген 
максат койдум. Аны менен катар тил үйрөнүп, дүй-
нө кыдырсам деген оюм бар. Эң башкысы ата-энем-
ди уят кылбай, оюмдагы теледолбоорлорду ишке 
ашыра билген татыктуу журналист болсом кыялым 
ишке ашкан болот. 

Кыялданып көксөгөм, көп нерсени үйрөнөм,
Ашуу ашам, аалам кезем, мен боломун журналист,
Байып кетсем кокустан, төшүн керип баспаган,
Максатына жете алган, мен боломун жакшы адам!
                    
                               Гүлиза НИЯЗКУЛОВА, 11-А класс. 

“ПСИХОЛОГ БОЛУУ 
ЧЕЧИМИН ӨЗГӨРТПӨЙМ”

   Адам баласынын башка жаныбарлардан айыр-
масы анын акылы. Ар бир адам акылына жараша 
келечегине максат коет. Эс тарткандан баштап 
адамдар кыялданып, жакшы ой, үмүт менен ка-
лыптана баштайт. Менимче, ар бир адам баласы 
“жарык дүйнөгө эмнеге жаралдым, максатым 
эмне, элим, жерим үчүн эмне жасай алам?” деген 
ой менен жашашы керек. Бул суроого жооп изде-
генде гана адамдын туруктуу максаты жаралат. 
Менин эс тарткандагы негизги максатым - бир 
келген өмүрдү текке кетирбей туулган жерим, 
элим үчүн кызмат кылуу. Бул максатка жетүү үчүн 
өзүңө болгон ички ишеним талап кылынат. Андай 
ишеним менде бар. Негедир мен дайыма Абдыке-
рим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Исхак Разза-
ков сыяктуу улуу адамдарды үлгү тутам. Алардын 
элге жасаган эмгегин эстегенде кыргыз болуп жа-
ралганыма сыймыктанам. Быйыл биз мектепти 
аяктап, кесиптик билим алуу үчүн жогорку окуу 
жайларына тапшырабыз. Албетте, кесип тандоо 
бул турмуштагы туура жолду тандоо эмеспи. Ан-
дыктан ар бир окуучу кайсы бир адистикти тан-
доодо жети өлчөп, бир кесиши керек. Менин ички 
туюмум, сезимим психологиялык кесипти каалап 
тургандыктан мен аны тандадым. Ооба, бул ке-
сипти ар ким ар башкача талдайт жана аны арка-
лоо да оңой эмес. Бирок, мен чечимимди эч качан 
өзгөртпөйм. Бул учур талабына ылайык, эң керек-
түү адистик. Тарыхка кылчайсак, 1986-жылдагы 
Чернобыль алааматынан жапа чеккен адамдар-
га так ушул психологдор көп жардам беришкен. 
Ошол окуяны, мекендештерибиздин муктаждык-
тарын эске алып мен психолог болом деп чечтим. 
Бул максатка жетериме ишенем. Себеби, качан 
адам өзүнө бекем ишенгенде гана келечегине кол 
сунуп, максатын  ишке ашыра алат. 

             Жаркынай НУРЖАН кызы, 11-А класс. 

Баланын жаратылыштан берилген сапаттарын сактап калуу жана аны өнүктүрүү керек. Л.Толстой. 
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                           Эгер Күн болбосо...
Күн-өтө ысык газ-
дуу чоң шар. Анын 
үстүңкү бетинин тем-
пературасы 6000 гра-
дус, а ортосу 15 мил-
лион градус ысык. Ал 
биздин планетадан 330 
миң эсе чоң. Күндүн 
көлөмүнө жетиш үчүн 
миллиондон ашык Жер 
планетасын кошуш ке-
рек болот. Жер менен 

Күндүн ортосунун аралыгы 150 миллион километрге 
жакын. Бул аралыкты жөө киши үч миң жылда, само-
лет 20 жылда, ракета бир нече айда басып өтөт. Күн-
дүн нурлары жер үстүнө 8 мүнөт 17 секундада жетет. 
Анын жарыгы күчтүү болгондуктан кечке карай берсе 
көздү карыктырып жиберет. Күн болбосо Жер үстүн-
дө өсүмдүктөр өспөй, жаныбарлар менен адамдардын 
жашоосу да болмок эмес. Асманда көп сандаган майда 
планеталар бар. Алардын эң кичинесинин диаметри 1 
километрге, чоңу 700-800 километрге жетиши мүмкүн.   

Каракатицалар кантип өзгөрүлөт?

Каракатицалар өңү-түсүн өзгөртүп, эч кимге байкал-
гыс болуп кубула алышат. Бул жандык терисин көз 
ачып-жумгуча кантип өзгөртүп жиберет? Көрсө алар 
түсүн хроматофордун(теринин алдындагы клетканын 
өзгөчө түрү) жардамы менен өзгөртөт тура. Хрома-
тофорлордо түстүү пигменттерге толгон жана майда 
булчуңдар менен курчалган баштыкчалар болот. Кара-
катица кубулар алдында анын мээси баштыкчалардын 
айланасындагы булчуңдарга жыйрылууну буйрук кылат. 
Натыйжада баштыкчалар жана алардын ичиндеги пиг-
менттер жыйрыла түшөт да теринин түсү дароо өзгөрөт. 
Каракатицалар мындай өнөрүн байкалбай калыш үчүн 
эле эмес, түгөй тандоодо түгөйүнө жагыш үчүн, аны ме-
нен “сүйлөшүш” үчүн колдонушат. 
Англия инженерлери каракатицага кызыгышып, аны-
кына окшош тери жасашкан. Түзүлүшү жана аткарган 
функциясы каракатицаныкына окшош жасалма бул-
чуңдардын арасына кара түстөгү резина дисктерин жай-

гаштырып ага ток жиберишкен. Булчуңдар кара дис-
ктерди кысканда алар жайыла түшүп тери кара түскө 
өзгөргөн.

Гүлнур АДАНБАЕВА, №86 мектептин 
7-г классынын окуучусу. 

                     Учкуч тыйын чычкан

   Тыйын чычкан учат дегенге эч ким ишенбейт. Бирок, 
калың токойлордо учуучу тыйын чычкандар бар. Алар-
дын кадимки тыйын чычкандардан айырмасы эки капта-
лында тери жаргакчалары бар. Бактан бакка секиргенде 
тыйын чычкан жаргакчаларын жайып жиберип экинчи 
бакка чейин учат. Мындай тыйын чычкандардын узун-
дугу 60 сантиметр келип, куйругу 40 сантиметрге чейин 
жетет. Алардын 30 түрү тропикалык токойлордо тарал-
ган. Учуучу тыйын чычкандар өсүмдүк бүчүрү, жалбы-
рагы, кабыгы менен азыктанышат. Алар жылына бир 
жолу 3-4 чөндөлөйдөн тууйт. 

                               Улар
Улар куштардын 
кыргоолдор туку-
мундагы уруусу. 
Анын денеси чы-
мыр келип, бут-
тары да күчтүү 
болот. Улардын 
беш түрү Кавказ, 
Түштүк Сибир, 
Орто Азия тооло-
рунда кездешет. 
Кара боор улар-
дын бир түрү Кы-
ргый тоолорунда кездешет. Боз түстө, карала тактуу, 
моюнунда кызгылт күрөң шакекчелери бар уларды мо-
ногашдар деп аташат. Алар уясын жерге салышып жу-
мурткасын бир айча басышат. Өсүмдүктүн гүлү, уругу 
менен азыктанышат. 

МУРАТ кызы Айхан, №86 мектебинин
8- а классынын окуучусу.  

Кызык экен окуп кой

Балага билим алууну да, тарбия эрежелерин да таңуулабаш керек. Ал өзү эле курчап турган чөйрөгө болгон 
тынымсыз кызыгуусунан улам турмуштук тажрыйба алат жана жыйынтык чыгарат. Ага шарт түзүлүп, 
туура багыт гана көрсөтүлүш керек. Караулин. 
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Аңгеме
            КИТЕП
    Беш жаштагы Айдар достору менен ойноп 
жаткан. Бир убакта ал мектептен келаткан 
окуучуларды карап “булар кайдан келатышат, 
артына эмне асынып алышкан” деген ойго кет-
ти. Анан аларды карай чуркап келип: 
Байкелер силер кайдан келатасыңар?- деди. 
Биз мектептен келатабыз – деди балдардын 
бири эдиреңдей. 
   - Ал жакта силер эмне кыласыңар?
  - Биз китеп окуйбуз, тамгаларды, сандарды 
үйрөнөбүз – деди дагы бир арыкчырай бала. 
Айдар кызыгып дагы бирдемелерди сурамакчы 
болду эле тигилер узап кетишти. Түрдүү сумка 
асынган балдар китеп, мектеп али эмне экенин 
билбеген балага аябай кызык көрүндү. Апасы-
на чымын-куюн болуп жеткен бала энтиге:
Апа мектеп, китеп деген эмне? – деди. 
Балам алтыга чыкканда мектепке барасың. 
Ошондо китептен тамгаларды, сандарды үй-
рөнөсүң - деди Айдарды апасы башынан сы-
лай.
    - А китеп өзү үйрөтөбү? 
   - Жок балам, китептеги тамга, тыбыш, сан-
дарды мугалим окутуп, үйрөтөт. Китепте сен 
окуп үйрөнө турган өтө көп нерселер бар. Ки-
тептен тамганы көрүп жазасың, окуйсуң, ар 
кандай сүрөттөрдү китептегидей окшоштуруп 
тартасың. Китептеги сандарды көчүрүп жазып, 
санаганды да үйрөнөсүң. Китеп сени мыкты 
адам кылат. 
Ушундан кийин Айдар эртерээк алтыга чыгып 
мектепке барсам деп дегдеп жүрдү. Кийинки 

жылы ал жаңы сумкасын асынып апасы менен 
мектепке барды. Мектеп босогосун аттаганда 
ал кандайдыр бир сыйкыр дүйнөгө туш келген-
дей боло түштү. Дубалдарда ар кандай жазуу-
лар, сүрөттөр, сандар, окуучулардын сүрөттөрү 
илингенин көрдү. Мугалим эжейлер балдарды 
класстарга бөлүштүргөн соң жөжөдөй тизил-
ген окуучуларга китептерди тарката башташты. 
Мукабасында, ички беттеринде түркүн түстөгү 
сүрөттөр, сандар, жаныбарлар бар китептер 
колуна тийгенде Айдар кубанганынан “мунун 
баары меникиби?” деп жиберди. Ошентип ал 
биринчи жолу китептүү болду. Ал түнү ал ку-
банганынан көпкө уктай албай жатты. 

Бегимай Солпиева, 8-а класс.    

                     Бишкек
Борборумду чын дилимен сүйөмүн,
Таазим этип сага башым ийемин.
Мекенимдин бир өзүсүң күзгүсү,
Арнап койгон кыргыз сага жүрөгүн. 

Өчпөс оттой жанып келе жатасың,
Кылымдарга атың дагы жашасын,
Утулуудан утушуң көп тарыхта,
Улам оңдоп улуу элдин катасын. 

Ушул ырым, сүйүүм сага арнадым,
Улуулардай улам өссүн салмагың,
Бишкек деген атты такыр өчүрбөй,
Бийик, өйдө келет дайым кармагым. 

    АЗИЗБЕК кызы Перизат, 9-г классынын 
окуучусу. 

Балаңыз кандай жашоону тандап жатат тоскоол болбоңуз, болгону анын жанында болуңуз. 
Эгерде сиздин жашооңуз ачык жана жарык болсо, анда балаңыз да ошол жашоону алып кете 

алат. У.Теккерей. 

Чыгармачыл чыйыр
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     Жаңы окуу жылы каерде, качан башталат? 
 Кыргызстанда жаңы окуу жылы 1-сентябрда 
башталарын билесиңер. А башка өлкөлөрдөчү? 
Голландия, Норвегия жана Швецияда жаңы окуу 
жылы 1-августта, Индияда 1-апрелде башталат. Ал 
эми Австралияда 1-январда, Никарагуада 1-октябр-
да үч айлык каникулга чыгышат. Дүйнөдөгү 172 
өлкө 1-сентябрда, 16 өлкө март айында, 10 өлкө ав-
густта жаңы окуу жылын баштайт. Японияда чоң 
каникул 1 айга гана созулат. Алжир, Египетте бал-
дар 4 ай эс алышат. Гибралтар өлкөсүндө балдар 
4 жашынан мектепке келишет. Айрым өлкөлөрдө 
балдар 5 жашынан окууга киришет.   

      Бишкектин биринчи троллейбусу
Борбор шаарыбыз Бишкекке(Фрунзе) эң биринчи 
машина 1912-жылы келген. Алгачкы автобус 1934-

жылы жүрө баштаган. А биринчи троллейбус болсо 
1951-жылы көчөгө чыккан. Ошол жылы борбор ка-
лаада болгону 4 гана троллейбус болуп, бул транс-
порттун жолунун узундуг 8 километр эле болуптур. 

                   Сиз билбеген “Сникерс” 
       “Марс” шоколад өндүрүү фабрикасынын дирек-
тору Френк Марс бир топ убакыт өткөн соң жаңы 

шоколад ойлоп тапкысы келет. Ал ойлонбостон 
жаңы шоколадды жасап, сатыкка “Сникерс” деген 
ат менен чыгарган. Бул аталыш анын эң сүйүктүү 
жылкысынын атынан коюлган. Өкүнүчтүүсү, шо-
колад фабрикада жаңыдан жасала баштаганда Ф.
Марстын сүйүктүү жылкысы өлүп калган. 
“Сникерс” шоколадынын негизги курамы ошол 
1930-жылдагы курамынан эч өзгөрбөй келатат. 
Азыр бул шоколадды жаштар жакшы көрүшөт 
жана суроо-талап күчтүү. Дүйнөдө ар бир секунд 
сайын 400 даана “Сникерс” желет экен.  

Айзирек Түйтеева, 7-а класс.

                            Балбан Жер баяны
    Жер – Күн системасына кирүүчү планета. Күндөн 
алыстыгы боюнча үчүнчү орунда турат. Көлөмү 
жана салмагы боюнча планеталардын бешинчи-
си. Диаметри 12 756 километр. Өз огунда айлануу 
мезгили 23 саат 56 минута. Экватор тегиздигинин 
эклиптика тегиздигине болгон кыйшаюсу 23 гра-
дус 26 минута. Ошого байланыштуу Жерде жыл 
мезгилдери алмашып турат. Жер Күндү 365 сутка, 
5 саат, 48 минута жана 46 секундада толук айланып 
чыгат. Биз бул убакытты бир жыл дейбиз. Жердин 
өз огунда айлануусу күн менен түндү пайда кылат. 
Учурдагы космогониялык көз караштар боюнча 
Жер мындан 4,7 млрд. жыл мурда пайда болгон 
Күн планетасы. Жер ядродон, мантиядан жана жер 
кыртышынан турат. Планетабызда алты материк, 
он үч плита, төрт океан жана 194 эгемендүү өлкө 
бар. Жер шары геоид формасында. Жер калкынын 
саны учурда 7 миллиарддан ашык. Жалпы аянты 
510 миллион чарчы километр. Эң бийик чокусу Ги-
малай. 

АДЫЛБЕК кызы Сезим, 
7- а классынын окуучусу.


