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                Ч.Айтматовго
Дүңгүрөткөн дүйнөнү калем менен,
Таанымал, бул дүйнөдө орду кенен.
Эч өлбөйт түбөлүккө чыгармасы,
Биз элбиз, биз кыргызбыз Чыңгыз менен!

Калеминен укмуш ойлор жаралган,
Касиеттүү күн нурундай таралган,
Чыгармасы тулку бойду балкытып,
Жан дүйнөдөн терең орун ала алган. 

Көп тилдерде сүйлөп анын ой-дили,
Жүрөктөрдү миң силкинтип койдубу?
Кылымдарга сабак болор жаңырып,
Чын дилинен чыккан анын ой-муңу.  

                           АЗИЗБЕК кызы Перизат.

Билимдүүгө дүйнө жарык
№86-орто мектебинин өздүк гезити
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«Адамга эң кыйыны-күн сайын адам болуу» Ч.Айтматов
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Мектеп турмушунан

 Кайсыл мектепти албайлы бар-
дык иш-чаралар музыканын, ыр, 
күүнүн коштоосунда өтүп, талант-
туу балдардын өсүшүнө өбөлгө 
болот. Жаңы конушубуздун мек-
тебиндеги музыка кабинетинин 
ачылышы да окуучуларга өзгөчө 
таасир калтыргандай. Мугалим-
дердин айтымында, мындай каби-
нет окуучулардын салттык музы-
кага, улуттук маданиятка болгон 
кызыгуусун арттырат. Улуу орус 
жазуучусу Лев Толстойдун “Му-

зыка искусствонун туу чокусу” 
деген сөзү кабинетте бадырайта 
жазылып турганы да бекеринен 
эместир.    
    «Биз көп жылдардан бери эле 
музыка кабинетин ачууну мак-
сат кылып келатканбыз. Быйыл 
мектеп мүдүрү Саламат Арзыгу-
ловнанын демилгеси менен ошол 
максат ишке ашты. Окуучулар-
дын музыкага болгон шыгын арт-
тыруу үчүн эки пианино, 35 комуз 
сатылып алынды. Эми окуучулар-

га салттык музыканы тереңирээк 
түшүнүп, кичинекей ыр, күү бол-
со да өзү аткаруу мүмкүнчүлүгү 
түзүлдү. Балдардын улуттук ма-
даният, искусствого болгон кызы-
гуусу артат деп ишенем. Учурда 
пианиного, комузга кызыккан 
окуучулар көп. Азыр хор, ансам-
блда ырдоочу таланттуу балдар-
ды иргеп жатам. Буюрса жакында 
ошол балдардан мектептик ан-
самбль түзүп, атайын программа-
нын негизинде иштейбиз. Мурда 
музыка сабагы ар кайсы кабинет-
терде өтүлүп катардагы сабактар-
дай эле болуп калчу. Азыр окуучу-
лар музыка дүйнөсү өзгөчө дүйнө 
экенин сезе башташты. Себеби 
кабинеттин жасалгасы, аурасы эле 
кирип келген окуучулардын жан 
дүйнөсүн ойготуп, аларды искус-
ство, маданияттын башаты ушул 
жерден башталат деген сезимде 
калтырат. Окуучунун ою башкага 
бурулбай, көңүлү музыкада гана 
болот. Мындайча айтканда, бул 
кабинеттен бала өзүнөн өзү эле 
жетимиш пайызга музыка сабагы-
на даяр болуп калат” – дейт музы-
ка мугалими Өмүрбек Абдуллаев.   

   
    Бишкек шаарындагы мектептер 
арасында спорттун бир нече түрү 
боюнча мектеп лигасы башталга-
нына быйыл үч жыл болду. Бул иш 
чаранын негизги максаты окуу-
чуларды бош убактысын туура 
пайдаланууга үйрөтүү, балдарды 
спортко тартуу, сергек жашоо-
го үндөө жана алардын спорттук 
карьерасына жол ачуу болуп эсеп-
телет. Быйыл спорттун 19 түрү 
боюнча мектеп лигасы башталды. 
Бул лигага Калыс-Ордо орто мек-
тебинин окуучулары да катышып, 
бир топ ийгиликтерге жетишип 
келатышат. 
   “Мектеп лигасындагы спорт 
түрүнүн негизгилери волейбол, 
баскетбол, футбол, сууга сүзүү, 
гандбол оюну, шахмат, тогуз кор-
гоол, стол үстүндөгү теннис. 
Быйыл буларга грек рим күрөшү, 

кыргыз күрөш, таэквандо жана эр-
кин күрөш кошулду. Ушу жылы 
биздин №86 мектебибиз спорттун 
прикладдык түрү (турник, брусяда 
ойноо, отуруп туруу ж.б.) боюн-
ча район ичинде биринчи орунду 
алып шаарга чыкты. Былтыркыга 
караганда көрсөткүчтөрүбүз жак-
шы. Футбол боюнча 22 мектептин 
ичинен 5-орунду алдык. Шахмат-

тан да 5-орунга татыктуу болдук. 
Өткөн жылы тогуз коргоол боюнча 
райондон утуп, андан шаарга чы-
гып жеңүүчү болдук. Быйыл да то-
гуз коргоол боюнча 1-2-орундарды 
алабыз деген үмүт бар” дейт мек-
теп директорунун тарбия иштери 
боюнча орун басары Качкынбай 
Сапарбаев. 

ОБОН БАР ЖЕРДЕ ОЙ ДА БАР

 АРАКЕТ АРТЫ ИЙГИЛИК
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  СЫЙЛЫК ЖАЛКЫ, СЫЙМЫК ЖАЛПЫ

           Сыйлыгыңар кут болсун! 
  Окуу жылынын башталышы менен 
Бишкек шаардык мэриясынын Билим 
берүү башкармалыгынын Ардак Грамо-
тасы менен төмөндөгү 6 мугалим жана 
сүрөт мугалими Нурмухамбет Атабеков 
Биринчи май райондук мамлекеттик ад-
министрациясынын Ардак Грамотасын 
алды. 

Бар дайыма папке, сумка колунда,
Басса-турса сабак анын оюнда,
Балдарга өзүн арнап салган адамды,
Баалап турсак, барктап алсак сонун да! 

Ар бир кесип ардактуу деп угамын,
Айныксыз кеп аңдап келсек бу дагын.
Ардактуунун ардактуусу а бирок,
Адам кылган адамдарды –МУГАЛИМ!

ОРОЗГҮЛ АТАНОВА, 
кыргыз тили жана 

адабияты мугалими. 

ӨМҮРБЕК 
АБДУЛЛАЕВ, 

музыка мугалими.

АРЗЫКАН 
КУРБАНАЛИЕВА, 

башталгыч класстардын 
мугалими, 

НУРМУХАМБЕТ 
АТАБЕКОВ,

сүрөт мугалими. 

ШАРАПАТ 
МАМАТКУЛОВА, 

математика мугалими.

ГҮЛБАЙРА 
АТЫШОВА, 

башталгыч класстар-
дын мугалими.

АКЫЛЖАН 
АТАБЕКОВА,

 мектептин китепка-
начысы. 

Өрнөк
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Акыл-аалам

 Каалайбызбы каалабайбызбы 
адам жашоосу замандын агымы-
на жараша өзгөрөт. Заманбап 
техниканын өнүгүшүнө жараша 
азыр маалымат алуу, иш кагаз-
дары менен иштөө интернет, 
компьютерлерге байланып кал-
ды. Мектептерди окуу китеп-
тери менен камсыз кылуу жана 
заманбап техникалык каражат-
тар аркылуу балдарга маалымат 
жеткирүү максатында биздин 
мектепте да электрондук ки-
тепкана ачылды.
   
  Электрондук китепкананын 
ачылышы менен окуучуларга жана 
мугалимдерге бир топ жеңилдик-
тер жаралды. “Бир компьютерге 
тутумдаштырылган ноутбуктар-
да 1-класстан 11-класска чейинки 
окуу китептердин электрондук 
варианттары бар. Кайсыл окуучу 
болбосун бул жерге келип каала-
ган темасын ачып окуса болот. 

Азырынча бизде адабий чыгар-
малар жок, бирок келечекте алар-
ды да киргизебиз деген үмүт бар. 
Учурда чоң класстын окуучулары 
менен мугалимдер электрондук 
китепканадан маалымат алып, 
окуп жатышат. Бара-бара кенже 
класстын окуучулары да бул жер-
ден окуп калышат” - дейт тарых 

мугалими Жыргалбек кызы Элиза. 
Электрондук китепканадагы ноут-
буктарды алууга Бишкек шаардык 
кеңешинин депутаты Низамидин 
Калыков салым кошконун белги-
лей кетсек ашыкча болбос. Учурда 
мектеп жамааты менен окуучулар 
депутатка ыраазычылыктарын 
билдиришүүдө. 

  2017-жылы мектебибизде “Мен-
талдык арифметика” ийрими 
ачылып, ийрим катышуучусу, 5-а 
классынын окуучусу Улукбек Су-
лайманов март айында Египеттеги 
Эл аралык менталдык арифме-
тика олимпиадасында 3-орунду 
жеңип келгенин жазганбыз. Май 
айында болсо ушул эле класстын 
дагы бир окуучусу Уланбек уулу 
Байбол Сингапурдагы Эл аралык 

менталдык арифметика олимпи-
адасына катышып 3-орунду утуп 
алды. Сингапур, Куала-Лумпур 
шаарларында болуп келген Байбол 
Ысык-Көлдөгү Эл аралык супер 
чемпионатта да көбөйтүү боюнча 
1-орунга татыктуу болду. Ошон-
дой эле ал “Таланттуу абакус” 
конкурсунда да чемпион болуп, 
кубогун утуп алды. Ал эми Улук-
бек Сулайманов Көлдөгү супер 

чемпионатта  кошуу боюнча “Су-
пер чемпион” аталып, Анталияда-
гы олимпиадага аттанганы турат. 
   Баса белгилей кетсек, Байбол мен-
талдык арифметикага катышканы 
3 кубок, 3 медалдын ээси болду. 
Ал былтыр тогуз коргоол боюнча 
да ийгиликтерди жаратып, мектеп 
командасынын жеңүүчү болуусу-
на салымын кошкон. “Келечекте 
Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан 
математик болгум келет” дейт 
жайкы каникулдарда дайыма элет 
турмушуна аралашып, жайлоо 
кереметине чөмүлгөн чемпион. 
Эки чемпиондун айтымдарында, 
алардын ийгиликтеринде Айнура 
Баялиеванын эмгеги зор. Ал эми 
ийримге келсек, учурда ийримде 
100дөн ашык окуучу окуп жатып-
тыр. “Менталдык арифметикага 
кызыгуу жакшы. Менин уба-
гымда ушундай ийрим болсо чын 
дилимен катышмакмын” дейт 
№86 мектептин менталдык ариф-
метика боюнча куратору Гүлзат 
Молдосейитова.         

“КИТЕП ЖОК” ШЫЛТООСУ БОЛБОЙТ

ИЙГИЛИГИ МОЛ ИЙРИМ
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Унутпайбыз

   
 Улуу жазуучубуз Ч.Айтматов-
дун көзү тирүү болгондо быйыл 
90 жашка чыкмак. Бул дата эске 
алынып адабият алпынын урма-
тына өлкө боюнча “Кыргыз тили 
жана Айтматов” айлыгы жары-
яланган эле. Бишкек шаарындагы 
№86 орто мектебинде да окуу 
жылынын башталышы менен 
“Кыргыз тили жана Айтматов” 
айлыгы салтанаттуу түрдө ачыл-
ды. 

    Ачылышка Биринчи май рай-
ондук Билим берүү борборунун 

директору Алмаз Исмаилов, Биш-
кек шаардык кеңешинин депутаты 
Низамидин Калыков, “Ыйык Ата-
Журт” прогрессивдүү 
жаштар фондунун же-
текчиси Акын Эргешов 
жана борбордогу 50 
мектептен 34 мугалим 
келип катышты. Иш 
чара өлкөбүздүн мам-
лекеттик гимни жана 
Кыргыз тили гимни ме-
нен ачылды. Ага улай 
мектеп окуучулары 
Ч.Айтматовдун чыгар-

маларын көркөм сахналаштырып, 
ар бир каармандын образын ак-
терлук чеберчилик менен ачып 
беришти. Андан соң Айтматов-
дун сөзүнө жазылган обондуу ыр 
жандуу музыканын коштоосунда 
аткарылды. Иш чаранын соңунда 
“Ыйык Ата-Журт” прогрессивдүү 
жаштар фондунун жетекчиси 34 
мугалимге ыраазычылык баракча-
сын тапшырды. Ч.Айтматов айлы-
гынын ачылышына абдан ыраазы 
болгон Низамидин мырза кийинки 
иш чараларга чын дилинен көмөк 
көргөзөрүн билдирди. Сырттан ке-
лишкен мугалимдер иш чара мык-
ты болгонун билдиришип, мектеп 
жамаатына ыраазычылыктарын 
айтышты.  

    Мектепте ар кандай конкурс, 
мелдештер, адабий иш чаралар, 
декадалар байма-бай өткөрүлүп 

келет. Бый-
ыл да мате-
матика бо-
юнча атайын 
декада өт-
к ө р ү л ү п , 
о к у у ч у -
лар ага ак-
тивдүү ка-
тышышты. 
Д е к а д а -
да “Бат 
э с е п т ө ө ” , 
“Метемати-
ка боюнча 
жаңылмач, 

макал-ылакаптар”, “Жуп матема-
тиктер” конкурстары өткөрүлүп, 

ага 6 команда катышты. “Жуп ма-
тематиктер” конкурсу 3 тур менен 
өткөрүлүп, ар бир турда утулган 
эки команда жыдып жатты. Кон-
курстун 1-турунда математика 
боюнча күтүлбөгөн суроолорго 
жооп табуу, 2-турунда 8 мүнөттүн 
ичинде эсепти чыгаруу, 3-турунда 
логикалык суроолорго жооп берүү 
тапшырмалы берилди. Декада 
5-класстар арасында болуп, аягын-
да конкурстардын жеңүүчүлөрү 
аныкталды. “Мага окуучулардын 
математика боюнча жаңылмач, ма-
кал-ылакаптарды таап айтышканы 
абдан кызык болду. Бул да өзүнчө 
талант” дейт математика мугали-
ми Чынара Толубаева. 

АДАБИЯТ АЛПЫ АЙТМАТОВ 90 ЖАШТА

МАТЕМАТИКТЕР МАКАЛ АЙТЫШЫП...
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Эл эмгектен эскерет...

  

   Залкар жазуучубуз Ч. Айтма-
товдун 90 жылдыгына арналган 
иш-чаралар Кыргызстанда эле 
эмес быйыл көп өлкөлөрдө өтүп 
жатат. Бул кыргыз эли үчүн 
чоң сыймык. Муну эске алуу ме-
нен Кыргызстандын бардык ме-
кемелеринде, мектептеринде 
да жазуучуну эскерүү кечелери, 
ар кандай адабий конкурстар, 
маданий иш-чаралар уюшту-
рулду. Анын чыгармалары бо-
юнча окуучулар, мугалимдер 
адабий, поэтикалык чыгарма-
ларды, публицистикалык ма-
калаларды жазышты. Алардын 
катарында Калыс-Ордо орто 
мектебинин окуучулары, муга-
лимдери да бар. Гезитибиздин 
бул санына айрым мугалим, 
окуучулардын чыгармаларын 
жарыяладык.  
   

  Кыргыз эли Кудайдын мээри 
түшкөн ооматтуу эл. Болбосо, XX 
кылымдын босогосуна аты, боз 
үйү менен гана кирип келген эге-

мендүү өз ал-
дынча мам-
лекет болуп 
турушу мүм-
күн беле?! 
Албетте жок! 
Көрсө маселе 
материалдык 
б а й л ы к т а 
эмес, рухта 
экен да. Рух-
тун бийикти-
ги, тазалыгы, 
т у н у к т у г у 
момун кы-
ргызга маа-
лым белем. 
Аны жаратуу, 
өркүндөтүү, 
ж а й ы л т у у 
ж а г ы н а н 

кыргыз эли 
Теңирдин өзүнөн 

буйрук алгандай. 
Антпесе ааламда жок Ма-

нас, ааламда жок күүлөр кайдан 
жаралып, ааламда жок оймо-чий-
мелерди ким тартты? Мейли, 
буларды “кылым баскан жалпы 
акылдын иши экен” деп коелу. 
Анда адабият айдыңындагы аа-
ламда жок Айтматов кайдан жа-
ралды? Жараткан эгебиз кыргыз 
элине “Ээ пенделерим, дүлөй-
лөрүң көбөйдү аларга бул кулак 
болсун, сокурларың көбөйдү 
аларга карек болсун, намыс-ар-
ды билбеген ашкорлоруң көбөй-
дү аларга намыс болсун. Ал сага 
тирек болуп, зоболоңду көтөрсүн, 
силер анын зоболосун көтөргүлө 
деп эч бир жанга окшобогон кай-
талангыс бирөөнү жолдоду ок-
шойт. Чынында аалам алпы Ай-
тматов Кудай тарабынан кыргыз 
элине кут болуп жолдонуптур. 
Сөзү нуска, мүнөзү оор-басырык-
туу Чыңгыз атабыз кыргыз журт-
чулугуна таянар тоо, жөлөнөр 
аска-зоо болуп жаралыптыр. 
Анын чыгармалары тээ түпкүлү-
гүндө кайнап, оргуштап жаткан 
ой-сезимдери, көргөн күнү, кай-
гы-кубанычы менен бизди тээ 
алыстарга жетелеп барып жарык 

жолду көрсөтүү менен арбап алат. 
Чыгармалары сырдуулугу, ойло-
нууну талап кылган табышмак-
туулугу менен окурманды өзүнө 
магниттей тартып алат. 
   “Адам канчалык улуу болсо, 
ошончолук жөнөкөй болот” де-
ген сөз дал ушул Айтматовго ай-
тылгандай. Ааламга тараган ата-
гына карабастан жөнөкөйлүгү, 
адамдарды түшүнө билип, алар-
дын жан дүйнөсүнө кире алуусу 
эч кимде жок өзгөчөлүк. Болбосо 
эки аяктуу адам тагдырын эмес, 
жырткыч Ташчайнар менен Ак-
баранын да абалын, тагдырын, 
күйүтүн туюп, алардын жан дүй-
нөсүн билүү кайдан пайда болду? 
  Ал кыргыздын таянар тоосу, 
акылман атасы экенин сезди бе-
кен жарыктык! Баарыдан да анын 
көз жумган күнүн айт. Тим эле аяк 
алдыбыздагы жер огунан ойноп, 
аба түгөп, суулар какшып, дүйнө 
тополоң тоз кыйрап калгандай. 
Капилет учуп келип как жүлүнгө 
бата түшкөн уу тумшук жебелер-
дей эсти оодарган суроолор. Эми 
кантебиз, эми кимге таянабыз, 
кимди бел кылып, ким менен мак-
танабыз?! Бакыт кушу колубуздан 
учуп, туу куйруктуу тулпарыбыз 
качтыбы, алтын канат шумкары-
быз айды көздөй сыздыбы? 
   Эң өкүнүчтүүсү, Чыңгыз агайы-
быз кыргызга ата экенин эми гана 
сезгенде бүткүл калкын боздотуп, 
кайтпас жолго түштү да кетти. 
Андай болоорун чамасы өзү деле 
билбесе керек, биз да билбедик, 
эч ким билген жок. Чынын айт-
сам мен азыркыга чейин “Айтма-
тов өлдү” дегенге кээде ишенип, 
кээде ишенбейм. Кылымдар өтөт, 
кыргыз уучу куру болбойт. Би-
рок, кудуреттүү Жараткан кайра-
дан кыргызына мээр төкмөйүнчө 
Ала-Тоонун боорунда мындай 
пенде төрөлбөйт го, атаганат!   

ЖЫРГАЛБЕК кызы Элиза, №86 
орто мектебинин тарых 

мугалими.     

ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ КЫРГЫЗГА БЕРИЛГЕН КУТ ЭЛЕ
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      Жараткан адам ба-
ласына ар кандай та-
лантты ыроолойт тура. 
Бирине мукам  үн бер-

се, бирине сүрөтчүлүк 
дарамет тартуулайт экен. 

Калыс-Ордо мектебинин 5-В   
классында окуган Залкар Токтоналиев төрт 
жашынан бери сүрөт тартат. Апасынын айты-
мында, Залкар сүрөттү шашпай, ой жүгүртүп 
тартат. “Балам шахматка, футболго да кы-
зыгат. Кээде чоң кишидей мага кеңеш берип 
калмайы бар. Үйдөгү фантастикалык жомок-
торду көп окугандыктанбы, абдан кыялкеч. 
Кээде ошол кыялын кагаз бетине түшүрүп 
коет. 1-классынан бери  отличник. Келечекте 
котормочу болом дегенинен англис тили ий-
римине катыштырып жатабыз. Балким, Сүй-
мөнкул Чокморовдой атактуу сүрөтчү болобу, 
ким билет” дейт апасы Гулира Молдоисаева. 

КЫЯЛЫ КЫЛ КАЛЕМГЕ ӨТКӨН ЗАЛКАР  
Көрөңгө
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Дил маек

 - Нурмухамбет агай, сүрөтчүлүк 
менен кол өнөрчүлүккө кандайча 
кызыгып калдыңыз эле?
 -  Сүрөтчүлүк мендеги туба-
са талант. Убагында чоң атабыз 
таланттуу сүрөтчү болуптур. 
Өзүмдүн атам, атамдын туу-
гандары да сүрөткө шыктуу 
адамдар. Алар сүрөтчүлүк боюн-
ча билим албай калышкандыктан 
бул өнөрдү аркалашпаптыр. Чоң 
ата өнөрү мага өтүп бала кезимен 
сүрөт тартып, атактуу сүрөтчү 
болуу кыялы менен чоңойдум. 

1998-жылы орто мектепти аяктап 
Бишкектеги Сүймөнкул Чокмо-
ров атындагы көркөм кол өнөр-
чүлөр окуу жайына өттүм. Аны 
аяктаган соң борбордогу Тургун-
бай Садыков атындагы Улуттук 
көркөм сүрөт академиясында 
беш жыл билим алдым. Уста бол-
гондуктан сүрөтчүлүк менен кол 
өнөрчүлүктү айкалыштырганга 
аракет кылып келе жатам. 

   - Бишкек шаарындагы №86 
орто мектебине кандайча иштеп 

калдыңыз?
 - Окуу жайды аяктаган соң 
көп кыйынчылыктар болду. Ку-
рулушта да иштедим. Кийин 
өзүмдүн группалаштарыма ко-
шулуп кол өнөрчүлүк кылдым. 
Анан айылдан ата-энем көчүп 
келип, Калыс-Ордого там сал-
дык. Турмуш куруп, балалуу бол-
дум. Үй-бүлө багыш үчүн иштеш 
керек болду. Иш караштырып 
жүрүп 2011-жылы Калыс-Ордо 
мектебине сүрөт мугалими болуп 
кирдим. Колум билгендиктен ан-

“КАЙСЫЛ УБАК БОЛБОСУН АЙТМАТОВ
 КААРМАНДАРЫН ТАРТЫП БЕРЕ АЛАМ”

        Турмушта кыйкырып жүрүп эч нерсе жасай албаган жана унчукпай 
жүрүп көп ийгиликтерди жараткан адамдар болот. Унчукпай жүрүп 
Бишкек шаарындагы №86 орто мектебинин ичин гүлдөтүп койгон та-
ланттуу кол өнөрчү, уста, сүрөт мугалими Нурмухамбет АТАБЕКОВ 
агайды кепке тарттык.  
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ча-мынча иш чараларды жасал-
галап жүрдүм. Жасаган иштерим 
мектеп мүдүрүнө жагып, өзүм да 
мектепке байланып калгандык-
тан ушул жерде эмгектенип кела-
там. 

 - Чыгармачыл адамдар эркин-
дикти жакшы көрүшөт эмеспи. 
Мектепке батпай, өз алдынча 
иштеп кетсемби деген ойлор 
болобу?
   - Атайын өнөрканам жок, кый-
налган кездерде андай ой бол-
гон. Жаңы мектеп салынганда 
бир кабинетим болсо дечү элем. 
Тилегим ишке ашып кабинет 
да алдым. Ошондон тарта ичте-
ги идеяларым акырындап ишке 
ашып жатат. Саламат Арзыгу-
ловнанын көмөгү менен бир топ 
класстарды жасалгаладык. Өз 
эмгектеримди интернетке коюп, 
аларга кызыккандар көбөйдү. 
Мектептен кол бошой калганда 
анча-мынча тапшырыктар менен 
да иштеп калам. Кыскасы, мек-
теп мага тардык кылбайт.

  - Сиздеги жаңгак тамыры ме-
нен картина тартуу идеясы ка-
чан, кантип пайда болду? 
 - Сүрөт музейлериндеги, көр-
гөзмөлөрдөгү окшош сүрөттөрдү 
көрүп жүрүп өзгөчө бир нерсе 
жараткым келди. Жыгач бети-
не кантип сүрөт түшүрсөм деп 
жүрдүм. Бир күнү шахмат так-
тасынын клеткаларын жасаган 
материал – шпон(жука кесил-
ген жыгач) менен картина жасап 
көрдүм. Ал ишим жакшы чыгып 
шпон менен улуттук колоритти 
чагылдырган оюулардын, улак 
тартыш, баатырлардын картина-
ларын жараттым. Сүрөтчүлүктүн 
бул жанры инкрустация марке-
три деп аталат экен. Сураштыр-
сам Кыргызстанда мындай менен 
иштеген сүрөтчүлөр жок болуп 
чыкты. Искусствону жакшы 
түшүнгөн адамдарга көрсөтсөм 
жакшы баалашып, ушул стиль 
менен эмгек жолуңду улап кет де-
гендер болду. Бирок бул өтө кыл-
даттыкты, сабырдуулукту талап 
кылган жанр болгондуктан муну 
эрктүү сүрөтчүлөр гана алып 

кете алышат дешти. Көшөрүп 
жүрүп ар түрдүү шпон менен бир 
нече картиналарды тарттым. Ке-
лечекте жыгач сүрөт картиналар 
көргөзмөсүн уюштурсамбы деп 
жүрөм. 

  - Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов-
дун чыгармаларындагы сюжет-
терди кийиз менен тартып жа-
тыпсыз. Бул да талбас изденүүдөн, 
таасирленүүдөн улам болсо керек?
   - Түстүү жука кийиздерди көр-
гөндө кийизден панолорду жа-
саса болгудай деп жүргөм. Анан 
мектеп мүдүрү Саламат Арзы-
гуловнага мектеп жасалгаларын 
кийизден жасоону сунуштадым. 
Директорубуз макул болуп, алгач 
шырдактын элесин чагылдырган 
кийиз оюуларын жасап көрдүм. 
Ошондон тарта эргүү келип 
кийиз менен иштей баштадым. 
Албетте кийиз менен ар ким эле 
иштей алам деши мүмкүн. Бирок, 
кийиз менен бир нерсени чагыл-
дыруу үчүн да идея, талант, кыл-
даттык керек. Мисалы, менин ар 
бир кийиз паном бир нерсени 
туюнтуп турат. Алсак бул чыгар-
мамда кийиз менен “Ак кемеде-
ги” Нургазынын түшүн чагылды-
ргам. Бул түнкү көрүнүш. Бирок, 
түшүнүктүүрөөк болсун деп ак 
кийизге иштедим.

 - Чеберканаңызда кайсы бир 
улуу кол өнөрчү же сүрөтчүнүн 
эмес Чыңгыз Айтматовдун 
сүрөтү илинип турганын кандай 
түшүндүрөсүз?
  - Жашоодо кумир туткан ада-
мым деле жок болчу. Бирок, Ай-
тматовдун көзү өткөн соң анын 
улуулугун сездим. Чынында 
кыргызды, кыргыз мамлекетин 
дүйнөгө тааныткан адам ушул 
киши болду да. Башкасын айтпа-
ганда да жазуучунун “Ак кеме”,                                                                                                                                           
“Жамийла”, Кылым карыткан 
бир күн”, “Биринчи мугалим”-
сыяктуу чыгармаларындагы ка-
армандарды Айтматовдун чы-
гармаларын окубаган адамдар 
да билет. Ошол сыяктуу эле 
жазуучунун чыгармаларындагы, 
анын чыгармаларына тартылган 
кинолордогу каармандар менин 
көз алдымдан тасма сыяктуу эле 
өтүп турат. Кайсы убак болбосун 
мен аларды кагазга дал өзүндөй 
түшүрүп бере алам. Менимче, 
бул жазуучунун турмушту кара 
сөз менен ар бир адамдын жүрө-
гүнө сиңире билгендигинен улам 
болсо керек. 

Маектешкен Жаңыбай кызы 
Наргиза.
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  - Элчибек мырза, Калыс-Ордо 
мектебине кандайча тиш доктур 
болуп калдыңыз?
  - Өзүм Москвадан стоматология-
лык окуу жайын аяктап, эки жыл 
иштедим. Андан соң шаардык №2 
стоматологиялык поликлиниканын 
көрсөтмөсү менен Калыс-Ордо 
мектебине ишке орноштум. Ка-
лыс-Ордо мектеби былтыр ишке 
киргендиктен кабинет быйыл ачыл-
ды. Биз 10 жашка чейинки балдар-
ды бекер дарылайбыз. 10 жаштан 
жогорку балдардын тиш ооруларын 
аныктап шаардык поликлиникага 
жөнөтөбүз. Бирок,  шаардык поли-
клиниканын алыстыгынан улам 10 
жаштан жогорку окуучуларды да 
дарылоого туура келип жатат.
  
  - 10 жашка чейинки балдарды 
кандай шартта дарылайсыздар?
  - Алгач биз балдарды класстар 
боюнча медициналык кароодон 
өткөрөбүз. Кимдин кандай тиш оо-

русу бар экенин аныктап, тизмелеп 
алабыз. Андан соң класс жетекчи-
си алардын ата-энеси менен бай-
ланышып, аларга маалымат берет. 
Анан ата-эненин макулдугу менен 
гана окуучуну дарылайбыз. Тилек-
ке каршы, азырынча Калыс-Ордо 
эли биздин кабинет тууралуу толук 
кабардар боло элек. 

 - Дарылоо аппараты, медицина-
лык аспаптар эски эмеспи?
 - Стоматология десе эле эски ап-
парат менен дарылайт деген сте-
реотип калыптанып калган. Азыр 
медицина, стоматология өнүккөн 
заман. Оорутпай турган, эффек-
тивдүү дары-дармектер жетиштүү. 
Дарылоочу аппарат да жаңы. Бал-
дардын оорулуу тиштерин дароо 
эле жулуп тыштабай дарылайбыз. 
Анткени сүт тиштерди убагынан 
мурда жулуп тыштасак туруктуу 
тиштер туура эмес өсүп калышы 
ыктымал.

 - Окуучуларга тишти кантип сактоо, 
кароо боюнча профилактикалык 
иш-чаралар өткөрүлүп жатабы?
 - Азырынча балдарга стоматоло-
гия боюнча аз-маз маалымат берип 
жатабыз. Кийинчерээк ата-эне-
лер, окуучулар катышкан атайын 
лекция, семинарларды өткөрөбүз. 
Өкүнүчтүүсү азыр көп ата-энелер 
балдарынын курсагы, кийим- ке-
чесине гана көңүл буруп, ден-соо-
лугун карай албай калып жатышат. 
Алсак, жөнөкөй эле тишти жуу 
эрежелерин балдарга үйрөтүшпөйт. 
Баланы 3 жаштан тишин жууганга 
үйрөтүү керек. Учурда атайын бал-
дар үчүн тиш пасталар, тиш щетка-
лар бар. Кокус бала жутуп алса да 
андай пастанын ашказанга зыяны 
жок. 
         
          Элнура МАКСАТБЕК кызы. 

Дени сак бала, дени сак коом

“ТИШТИ 3 
ЖАШТАН 
БАШТАП 

ЖУУШ КЕРЕК”
   Өспүрүм куракта балдардын баары таттууга жакын 
болгондуктан тиш көйгөйү ар бир үй-бүлөдө бар. Бул 
көйгөй эске алынып, мектепке стоматологиялык ка-
бинет ачуу максаты коюлган. Ошол максат ишке ашып 
быйыл стоматологиялык кабинет ачылып, окуучуларга 
кызмат көрсөтө баштады. Кабинеттеги жаш стомато-
лог Элчибек МЫРЗАБЕКОВ буларды айтып берди.    

                  *   *    * 
 “Жол эрежеси-жашоонун эреже-
си” дегендей жаш өспүрүмдөр-
гө жолдо жүрүү эрежелеринин 
практикалык маанисин ачып көр-
сөтүүдө Элзаирбек Молдожапаров 
окуу светофорун белек катары бе-
рип кетти. 

                   *   *    *   
    “НОВА” окуу борбору 11-класстын 
окуучуларын Жалпы республикалык 
тестирлөөгө даярдоо боюнча алгач-
кы сынагын өткөрүп, Калыс-Ордо 

мектеби эң жакшы көрсөткүч бер-
ди. Аталган борбор окуу жылынын 
аягына чейин бүтүрүүчүлөрдү даяр-
доо ишин улантмакчы.

              *   *    * 
 “Жашыл рейнжерлер”  айла-
на-чөйрөнүн туруктуулугун 
камсыз кылуу долбоору 2018-
2019-окуу жылынан баштап 
ишке киришти. Ал долбоорго 
8-10-класстын окуучулары жи-
гердүү катышып жатат. Дол-
боор алкагында биздин мектеп-

ке балдар энциклопедиялары, 
дүйнөнүн кызыл китеби, Кыр-
гызстандын өсүмдүктөрү жана 
жаныбарлары боюнча китеп-
тер тапшырылды.

                   *   *    * 
  Калыс-Ордо мектебинин тогуз 
коргоол боюнча командасы рай-
ондук мелдеште 2-орунга чыгып 
шаардык мектеп лигасына ка-
тышуу жолдомосун алды. 

Бир бүркүм
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   XX кылымдын генийи, лингвист жазуучу, кыргыз-
дын сыймыгы Чыңгыз агабыздын 90 жылдыгын бүт-
күл түрк дүйнөсү белгилеп жатат. Албетте, ааламды 
алдын-ала тааныган, боло элек келечектеги тарыхый 
өзгөрүштөрдү 10-15-жыл мурун айта да, көрө да бил-
ген, экология пробелемасы ааламдын да, адамдын да 
тагдырын чече турган чоң көйгөй экенин, ядролук 
куралдардын ааламда орду жок экендигин, эң негиз-
гиси адамдагы адамгерчилик сапаттардын калыпта-
нышынын өзү чоң көйгөйдү жаратарын билген улуу 
жазуучу “Адамга эң кыйыны – күн сайын адам бо-
луу” экенин Жер бетиндеги ар бир жарандын кулагы-
на куюп келди жана куя да берет. Бул асыл ой толго-
олор, генийлик ой чабыттар ар бир адамды ойлонтот 
да, толгонтот. 
   Ооба, алп жазуучудан алган таасирлер, калыптан-
ган мүнөздөр жазуучунун ой жүгүртүүсүндөй жок 
дегенде туура жашап, жакшы окуп, келечекте чыгар-
малардагы мыкты каармандар Абуталиптей өз мезги-
линин билимдүү, алга умтулган, өзгөчө балдары үчүн 
тыным албай эмгектенген - ата, Танабайдай чындык 
үчүн күрөшкөн – атуул, Жамийладай чечкиндүү – 
аялзаты кылып тарбиялоо максатында мектеп жама-
аты аракеттерди жасап, Чыңгыз аганын 90 жылдыгы-
на арналган бардык иш-чараларга катышып жатабыз. 
  Мектепте атайын Чыңгыз Айтматов залы бар жана 
заманбап техникалык каражаттар, көрсөтмө куралдар, 
китептер, аудио, видеометериалдар менен жабдылган 

кабинети да 
жасалгала-
нып жатат. 
Бул жасал-
ган иштер 
окуучулар-
дын тур-
мушта туура 
жолду тан-
дап, өз орду-
ларын табуу-
ларына жол 
чырак боло-
руна ишене-
биз. Ошол 
с е б е п т е н 
окуучулар 
арасында мыкты дилбаян, сүрөт, эсселер конкурста-
рын өткөрүүнү максат кылып отурабыз.  
    Урматтуу кесиптештер, окуучуларым кыргызды 
кыргыз кылып ааламга тааныткан Чыңгыз аганын 
90 жылдыгына арналган иш-чараларга активдүү ка-
тышып, өзүбүздү жана келечек муунду тарбиялоого 
ар бирибиз өз салымыбызды кошолу. Алп жазуучу-
нун мааракеси элге тынчтык, биримдик, ынтымак 
алып келсин! 
 Саламат КӨЛБАЕВА, Бишкек шаарындагы  №86 

орто мектебинин директору.
         

   Бишкек шаарынын Биринчи май районунда залкар 
жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгынын алка-
гында “Жаш артист” конкурсу болуп өттү. Ага ша-
ардагы жыйырма мектеп катышты. Борбордогу №83 
мектебинде болгон конкурста окуучулар Ч.Айтматов-
дун “Биринчи мугалим”, “Кылым карытар бир күн”, 
“Саманчынын жолу”, “Ак кеме”, “Бетме-бет” чы-
гармаларындагы жана жазуучунун чыгармалары бо-
юнча тартылган тасмалардагы каармандарды ойноп 
беришти. Айрым мектеп окуучулары көрүүчүлөрдөн 

сүрдөштүбү, айтор образдарды жеткиликтүү ачып 
бере албай жатышты. Ал эми №86 жалпы билим 
берүү орто мектеби менен №1 мектеп-гимназиясы-
нын окуучулары артисттик чеберчилигин жогорку 
деңгээлде көрсөтө алышты. Жыйынтыгында аталган 
эки мектеп 1-орунга татыктуу деп табылып, ноябрь 
айында боло турган шаардык конкурска жолдомо 
алышты. Мектеп окуучуларынын мындай ийгиликке 
жетиши кыргыз тили жана адабияты мугалими Ороз-
гул Атанованын эмгеги экенин да айта кетишибиз ке-
рек. №86 мектептин окуучулары конкурста “Кылым 
карытар бир күн” романындагы Раймаалы менен Бе-
гимайдын сүйүү дастанынан үзүндү аткарышты. Ба-
арынан кызыгы, конкурста Раймаалыны 10-а классы-
нын окуучусу Талантбек кызы Диана абдан жакшы 
аткарса, Бегимайдын образын ушул класстын окуу-
чусу Элзаирбек кызы Элиза мыкты ачып берди. Ка-
лыстардын айрымдары, Раймаалыны аткарган окуу-
чу кыз экенин билгенде абдан таң калышты.  
   Баса, мектеп Ч.Айтматов кабинетинин жасалгасы 
боюнча боло турган конкурска да кызуу даярданып 
жатат. Буюрса, бул конкурстан да байгелүү орун ала-
быз деген үмүт бар.

  АЗИЗБЕК кызы Перизат.    

сүрөт. Д.Жолдошбеков

 ААЛАМ АЛПЫ – ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВДУН 
90 ЖЫЛДЫГЫН УТУРЛАП

АРАКЕТТИН АКЫБЕТИ КАЙТТЫ
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Дил кайрык

  

...“Ак кеме! Ак кеме!” – деген баланын сүйүнүчтүү 
кыйкырыгы капыстан чынжырдай уланган ойлорумду 
тарс үзүп, муздак аба менен кошо кулагыма угулду. 
Баятан бери күлүк оюма атаандашып соккон шамал да 
кимден үн чыкканына кызыкдар болгонсуп тынчып 
калды. Жымжырт. Менден башка бул жерде эч ким 
жок экенине көзүм жетип турган. Мүмкүн кемени 
көргөнү минтип таң ата жээкке келгенимди уккан 
Перизат мени шылдыңдагысы келгендир, мүмкүн ал 
кыйкырып жаткандыр деген ой кылт эте түштү. А мен 
чын эле ак кемени көргөнү келген элем. Кокус менин 
оюмду бирөө окуй алса мен ага келесоодой туюлушум 
толук ыктымал болчу. Бирок, мага азыр ал маанилүү 
эмес. Мага мелтилдеген Көл үстүндө апапак кебездей 
болуп сүзүп бараткан ак кемени көрүү маанилүү. Ар 
жылы Ысык-Көлгө келген сайын ушинтип ак кемени 

күтүү адатка айланган...
   ...Бала, бала бул бүтпөгөн арман, орундалбаган чоң 
тилек. Повесть трагедия менен бүтпөгөндө мени-
киндей кайдыгер жүрөктөрдү ойготуп, кудуретим 
жетсе ошол баланы бала кылып алар элем деген ойго 
жетелемек эместир. Баланын ой-сезими бул жалган 
дүйнөдөгү айрым пенделердин аракети, жашоо-тур-
мушу канчалык пас экенин көргөздү. Жашоодогу 
адамдык аруулукту Орозкулдай, Момун чалдай, Бекей 
таежесиндей, Сейдакматтай, баланын таенесиндей 
адамарга толгон жашоо сүрүп салды. Албетте, булар 
да бир кезде жан дүйнөсү булак суусундай таза бала 
болгон. Бирок, улам чоңойгон сайын коомго ылайы-
кташып, башка адам болуп чыга келишти. Эгер бала 
кезинде алардын баары ак кемеге балык болуп сүзүп 
кетишсе, анда бул турмуш, жашоо болот беле, бол-
бойт беле белгисиз...
   ...Балык болуп сүзүп кете албай кемени күтүп 
отуруп “Арыба ак кеме, мен келд-и-им!” – деп кыйкы-
рдым.   

       АЙДАРБЕК кызы Назима.

“АРЫБА АК КЕМЕ, 
                МЕН КЕЛДИМ!”

     Кыргыз асманында өзгөчө жарык 
жанган күн –  1928-жылдын 12-декабры 
болчу. Алакандай кыргыз элинин кичи-
некей айылында жарык дүйнөгө келген 
наристени бабалардын салты менен бе-
шикке салып, сары майга ырыскылуу 
Шекердин ырысын кошо оозанткан сы-
яктанат. Кийин ошол наристе интелли-
гент ата-энесинин аркасында чет өлкөгө 
чейин барып, дүйнөнүн кеңдигин, баш-
ка улуттардын илим-билимдүүлүгүн 
көрүп чоңоет. Балким, эң биринчи кино, 
театр, цирк, музей дегендерди көргөн, 
эң биринчи Москванын орус классын-
да окуган кыргыз баласы ушул чыгар. 
Ошондой бактылуу күндөрдүн биринде 
келечектүү жаш үй-бүлөнү сталиндик 
репрессиянын кара туманы каптап, бир 
күндө жаш балага асман-жер астын-
үстүн болуп кетпеспи...
  Европа цивилизациясына жаңыдан 
баш баккан тестиердин балалыгы 
бүтүндөй Шекер жана шекерликтер ме-
нен байланат. Жүрөгү тилинип турган 
бала өзүнө азык болор нерсени Шекер-
ден табат. Орус, кыргыз тилдерин бир-
дей билген 14 жаштагы зээндүү бала 
согуштун эпкини тийген кыштактагы 
элдин азап-тозогун көрүп, аны жон те-

риси менен сезип чоңоет. 
   Салык жыйнап, “кара кагаз” таркат-
май турмушу өспүрүмдү балалык кыял-
дарынан алыстатып, улуулардай насаат 
айтууга түрткөн. Эл аралап жүрүп бо-
лочок жазуучу күйөөсү согушта жүрсө 
башка бирөөгө турмушка чыгып кеткен 
келинди, үч уулу менен күйөөсүн  май-
данга жиберип келини менен калган 
энени, күйөөсү бозгун болуп келгенде 
жаркылдап тосуп алып, бирок анын 
кандай адам экенин билгенден кийин 
аны өзү кармап берген аялды, Ак-Сай-
дагы дың бузган аттарды уурдаган уу-
руларды өз көзү менен көрдү.  Ошонун 
баарын ал жүрөгүнөн өткөрүп, сыйкы-
рдуу калемдин, жазуучулук таланттын 
күчү менен жазып, маңкурт болуп ба-
раткан адамдарга жеткириш керек бол-
ду. Ал үчүн адабий билим, эстетикалык 
табит, жазуучулук көрөңгө болбосо бол-
мок эмес...
  “Талантты эл жаратат, анын элге ар-
налган ак кызматын эл баалайт жана 
кылымдар бою кастарлап сактайт. Ну-
кура чоң талант элдин жан дүйнөсүнө 
биротоло сиңет да, анын зоболосун 
көтөргөн залкар күчкө айланат” – деге-
ни бар белгилүү сынчы жана адабият 

таануучу Качкынбай Артыкбаевдин. 
Анын сыңарындай, чыгармалары адам 
суктанарлык ары көркөм, ары лири-
калуу, көркөм табит менен тилдик 
каражаттардын гармониясын мыкты 
шайкештирген, жазуучулук жоопкер-
чиликти абийирдүүлүк менен аткарган, 
талыкпай изденүү аракетинде жүргөн 
учурдун залкар жазуучусу Чыңгыз 
Айтматовду ар бир кыргыз атуулу өз 
ата-энесин билгендей таанып билүүгө 
милдеттүү. 
   Жазуучунун көз карашы элдик салтка, 
адамзаттын жаралышынан бери кубан-
тып, сүйүнтүп, издентип, улам алдыңкы 
максаттарга умтултуп, адамга канат бай-
лап, деп-күч берип келген баа жеткис, 
маданий эстеликтердин бири болгон 
“Манас” эпосу баштаган эң байыркы 
фольклорго сугарылган. Айтматовдун 
жазуучулук кесибинин сыры – кыргыз, 
орус тилдеринин кайсынысында чыгар-
ма жазбасын кыргыз элинин турмушун 
сүрөттөгөн нукура кыргыз жазуучусу 
экендигинде.

     Райхан УТАНОВА, кыргыз тили 
жана адабияты мугалими. 

    АЛА-ТООДОН ААЛАМГА ҮН САЛГАН АЙТМАТОВ 
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Туура тандоо – жакшы келечек

   Өзүнүн таланты, ийгиликтери 
менен мектептин атын чыгарган 
окуучулар арбын. Алардын бири 
2-классынан бери эрежесиз эр 
мушташ, джиу-джитсу, кулатуу 
боюнча алдыңкы орундарды 
алып келаткан 4-в классынын 
окуучусу Кыялбек Ашыралиев. 
Кыялбек 2016-жылы Бишкек 
шаарынын эрежесиз эр мушташ 
боюнча Ачык чемпионатында 
2-орунду жеңип, алгачкы ий-
гилигин жараткан. Ошол эле 
жылы өткөн “НОМАД-ГРЭП-
ПЛИНГ” боюнча мелдеште ал 
1-орунга татыктуу болгон. 2017-
жылы жаш спортчу кулатуу, 
эрежесиз эр мушташ, “НОМАД 
ГРЭППЛИНГ” боюнча беш 

жолку таймашта 1-2-3-орундар-
ды жеңип алган. Бул беш жолку 
утуштун үчөө Азия чемпионаты-
нын 1-орундары. Үч бир тууган-
дын улуусу Кыялбек быйыл да 
райондук, шаардык мелдештер-
де 6 жолу джиу-джитсу, кулатуу 
боюнча 1-2-орундарды жеңип 
алган. Жаштайынан ушундай 
ийгиликтерге жетишкен, тартип 
сакчысы болгусу келген Кыял-
бек келечекте Кыргызстандын 
атын чыгарган спортчулардан 
болорунан шек жок. Баса бел-
гилей кетсек, бул жетишкендик-
терде Кыялбектин машыктыруу-
чусу Асан Касымовдун эмгеги 
чоң. 

    

КАЙРЫЛУУ 
Урматтуу ата-энелер, Калыс-Ордо 
жаңы конушунун жашоочулары, ар 

бир ата-энеге бала, балага ата-эне 
кымбат. Ар бир ата-эне балдарынын 

жакшы адам болушун тилейт. Тилек-
ке каршы, акыркы убактарда ар кандай 
жагдайлардан улам Калыс-Ордо жаңы 
конушундагы айрым балдар, окуучу-

лар ата-энелеринин дыкат көзөмөлүсүз 
калып жатканы жашыруун эмес. Ошол 
себептен окуучулар арасында ар кандай 

бейбаштыктар, майда уурулуктар, 
адепсиз иш-аракеттер көп болуп 
жатат. Буга мектеп жамаатын гана 
айыптабастан, биринчи кезекте 
өзүбүз балдарга жоопкерчи-
ликтүү болсок. Ал үчүн мек-
тептен сырткаркы убактарда 
балдарды ар кандай пайдалуу 
ийримдерге катыштырып, эс алууга, тарбиялык маа-
ниси бар кинотасмаларды көрүүгө, кызыктуу китеп-
терди окууга мүмкүнчүлүк түзүп беришиңиздерди 
суранам. Баланын ар бир өтүнүчү, суроосу, муктажды-
ктары ата-эненин көңүл сыртында калбаса эч кандай 
бейбаштык, сабактардан начар окуулар да болбойт. 
Мугалим сабак учурунда гана окуучуларга жоопкер 
экенин унутпасаңыздар. Эгер бала жаман иштерди 
жасап, бейбаштык кылса буга мугалимден, аймактык 
тескөөчүдөн мурун ата-эне көбүрөөк жоопкер. Анды-
ктан, азыртан аракеттенели. Бул кайрылуума кайдыгер 
карабайсыздар деп ишенем. 

АЙБЕК уулу Мендияр, Жаш өспүрүмдөр менен 
иштөө инспекциясынын ага тескөөчүсү.          

    

КЫДЫР ДААРЫГАН КЫЯЛБЕК
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Кызык экен окуп кой

            “КАНИКУЛ” КАЙДАН ЧЫККАН
      Көптөгөн жылдардан бери мектеп окуучулары 
кышкы, жайкы каникулга чыгып келатышат. Би-
рок, ар бир эле окуучу каникул деген сөз эмнени 
билдирерин, ал качан, кайда, кандайча пайда бол-
гонун биле беришпейт. Тарыхка үңүлсөк каникул-
дун башы байыркы Римге барып такалат. Египет-
тиктер ааламдагы эң жарык жылдыз эсептелген 
Сириус жылдызын Нил дарыясы кирип жатканда 
пайда болгон дешип Нил жылдызы деп аташкан. 
Римдиктер болсо египеттиктерден айырмаланып 
аны “каникула” дешкен. Латын сөзүнөн алынган 
каникуланы кыргызчаласак “ысыкчан ит” дегенди 
билдирет. Римдиктер асманда бул жылдыз пайда 
болсо жай өтө ысык болот деп божомолдошкон. 
Мындай жылдары алар жайдын эки айын деңиз 
жээктеринде сууга түшүп, эс алуу менен гана 
өткөрүшкөн. Азыр окуучулардын каникулдары 
кышында жана жайында болот. 

Айзирек Түйтеева

         САГЫЗДАН САКТАН
  Азыр кайда барбайлы өспүрүм балдардан 
чоң кишилерге чейин сагыз чайнап жүргөнүн 
көрөбүз. Сагыз тамак сиңирип, жаак бул-
чуңдарын чыңдоого пайдалуу болгону менен 
көп чайноо зыян экенин билбейбиз.  
   Англия психологдору сагыз адамдын эс 
тутумуна терс таасирин тийгизерин айтыш-
кан. Азыр сагызды айрыкча кичинекей бал-
дар, улан-кыздар көп чайнашат. Сагызды та-
мактангандан кийин 3-4 мүнөт гана чайноо 
керек. Эгер аны узак убакытка чайнап жүрө 
берсек бөлүнүп чыккан шилекей ашказанды 
иштете берет. Натыйжада гастрит, ашказан 
жарасы пайда болот. Америкалык Жон Олни 
сагыздын курамындагы глутаматты изилдеп, 
кош бойлуу аялдарга, 4-5 жаштагы балдарга 
ал зыян экенин айтып чыккан. Жон Олни глу-
тамат менен аспартам өсүп жаткан мээге терс 
таасирин тийгизерин далилдеген. 

Үмүт ЧЫНАЛИЕВА.

       КАРУСЕЛЬ – ЖООКЕРЛЕР 
МЕЛДЕШИБИ?

    Азыр кайсыл сейил багына барба балдардын көңүлүн 
өзүнө бурган карусель бар. Адамдар ал жерде балдарын 
дайыма ойнотушканы менен карусель бир кезде жоокерлер 
таймашы болгонун биле беришпейт. XII кылымда испан-
дар бул оюнду “cаrosella” деп аташкан. Испанияда айланта 
орнотулган мамыларга алтын шакектерди илишип, аларды 
атчан жоокерлер кылыч менен чаап түшүрүү таймашын 
уюштурушкан. Ал эми 1871-жылы 25-июлда Шнайдер ат-
туу бизнесмен балдар үчүн арналган карусель оюнун ойлоп 
таап, ага атайын патент алган. Ал тегерек айлампанын бети-
не жасалма аттарды орнотуп, айлампа айланганда жагымдуу 
музыка чыгып тургудай карусель жасаган. Буга кызыккан 
адамдар балдарын жасалма аттарга мингизишип карусель 
ээсине акча берип турушкан. Ошентип азыр түрдүү жаны-
барлар орнотулган карусель пайда болгон. 

Айзирек Түйтеева
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    Бир караган адамга оңой көрүн-
гөнү менен мугалимдик кесип 
ары татаал, ары түйшүктүү кесип. 
Бүгүн биз ошол талбас аракет-
ти, изденүүнү талап кылган ке-
сипти аркалап келаткан Бишкек 
шаарындагы №86 мектебинде 
окуу-тарбия иштери боюнча ди-
ректордун орун басары, геогра-
фия мугалими, мектептеги ар бир 
окуучунун, мугалимдердин тилин 
таба билген Жыргалбек Курман-
беков агайды  кепке тарттык. 
Мектеп жамаатынын айтымын-
да, жаш экендигине карабай са-
налуу жылдардын ичинде Жыр-
галбек агай өзүн мыкты педагог, 
менеджер, үлгүлүү эл агартуучу 
экенин көрсөтө алган. 

- Жыргалбек Акылбекович, башка 
кесиптин ээси эмес так ушул гео-
графия мугалими болууңузга эмне 
түрткү болду?
- Мен 7-классымда эле география 
мугалими болом деген максат кой-
гом. Бул сабакты мыкты окубасам 
да аябай кызыкчумун.  

- Сыр болбосо эл агартуу тарма-
гында иштегениңизге канча жыл 
болду?
- Университеттин акыркы курсунда 
окуп жатканымда мектебибиздин 
директору Саламат Арзыгуловна 
окуу жайдын жетекчилигине геогра-
фия мугалими керек болуп жатка-
нын билдириптир. Жетекчилик 
өзүңүз тандап алыңыз деп эжени 
биз сабак өтүп жаткан аудиторияга 
киргизип жиберет. Ошондо отуз-
га жакын студенттин ичинен мени 
тандап алган. Ал күн 2008-жылдын 
1-декабры эле.  Ошол күнкү алгачкы 
сабак өткөн күнүм али бүгүнкүдөй 
эсимде. География мугалими, андан 
кийин соцпедагог болуп иштедим. 
2012-жылы Ноокен районундагы 
№44 Малик Акчабаев атындагы 
орто мектебинде бир жыл тарбия 
иштери боюнча директордун орун 
басары болуп иштеп келдим. Кы-
скасы, педагогикалык кесипти арка-
лаганыма быйыл 10 жыл болду.

- Мугалим катары шаар менен 
айылдык билим берүүнүн айыр-
мачылыгын байкай алдыңызбы?
- Ооба, өтө чоң айырмачылык 
бар. Өлкө боюнча билим берүү 
стандарты бирдей болгону менен 
үзгүлтүксүз билим берүүдө, муга-
лимдердин чеберчилигин артты-
рууда, окуучулардын шык-жөн-
дөмдүүлүгүндө айырмачылык бар. 

- Бир мезгилде окуу-тарбия 
иштери боюнча директордун 
орун басары жана география 
мугалими болуу оор эмеспи?
- Мен мугалимдик кесипти сүйөм, 
менин жашоом мугалимдик кесип 
менен байланышкан. Ошондук-
тан кесибим оор деп айта албайм. 
Ал эми мугалимдер менен тил та-
бышып, аларды уюштура билүү 
өзүнчө маселе (күлүп).

- Сабакты кызык өтөсүз, бул көп 
жылдык тажрыйбабы же өз 
ыкмаңызбы?
- Чындап келсе ар бир мугалим өз 
сабагын кызыктуу өткөнгө ара-
кет кылышы керек. Менин такша-
лышыма көптөгөн тренинг, семи-
нарлар өбөлгө болду. Ошондой эле 
Саламат Арзыгуловна баштаган 
тажрыйбалуу мугалимдердин салы-
мы чоң. 

- Саламат Арзыгуловна демек-
чи, мектеп мүдүрүнүн маанайы 
жокто кантип иштешесиз?
- Жетекчилик кыял ар бир эле дирек-
тордо бар болушу керек. Ал киши-
нин маанайы суз кезде иштен көп 
суранбай, тескерисинче аткарылган 
иштерди көрсөтөм. Ошондо бир аз 
көңүлү көтөрүлүп калат.
 
- Мугалимдик кесиптен тышка-
ры кайсы кесип сизге жагат?
- Мүмкүнчүлүк болсо стоматолог 
болмокмун. 

- Уулуңуз же кызыңыз мугалим 
болом десе макул болот белеңиз?
- Балдарыман элчи, дипломат чыкса 
деп тилек кылам. Эгер эл агартуучу 
болом десе каршы болбойм. Бул 
өтө ардактуу кесип.

- Агай, теманы бир аз өзгөртүп 
үй-бүлөңүзгө бурсак? 
 - Келинчегим экөөбүз айылдашпыз, 
бир мектептен окуганбыз. Ал жур-
налистика факультетин бүтүргөн. 
Азыр бала бакчада тарбиячы. Бир 
кызыбыз бар. Эки жашка чыкты. 

- Мугалимдин маянасы аз экени 
баарыбызга маалым. Күнүгө канча 
акча коротосуз?
- Мен негизи акчаны көп эсептей 
бербейм. Бирок, үнөмдүү пайдалан-
ганга аракет кылам. Айлыгымдын 
берекелүү болуп, жакшылыктарга 
жумшалуусун тилейм. 

- Окуучуларга кандай каалоо ти-
легиңиз бар?    
- Окуучуларды алгач боорукер-
ликке, ыймандуулукка жана 
адептүүлүккө үндөгүм келет. Ушул 
сапаттарга ээ болгон окуучуларда 
билим-илим сөзсүз болот. Биз ушу-
ларды эске албай билим-билим дей 
берсек ал ишке ашпай калат. Ошон 
үчүн балдарга дайыма бири-би-
риңерге кайрымдуу болгула деп ай-
там. Мындан сырткары окуучулар 
кыргыздын макал-ылакаптарын, 
нускалуу сөздөрүнүн маани маңы-
зына түшүнүшсө эч нерседен кем 
болушпайт. 
- Маегиңизге ырахмат!

АЗИЗБЕК кызы Перизат,
 10-А классынын окуучусу. 

  

Үзүр Жыргалбек КУРМАНБЕКОВ:

 “СТОМАТОЛОГ БОЛГУМ КЕЛЕТ”  
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НАСЫБАЙ МЭЭНИ КУРГАТЫП...
Тамекидей эле азыр өспүрүмдөр арасында насыбай кол-
донуу  кеңири тарап баратат. Саламаттыкты сактоо мини-
стрлигинин маалыматына таянсак учурда өлкө калкынын 
8 пайыздан ашыгы насыбай атат. Дарыгерлер, нарколог-
дор насыбай адамга канчалык зыян экенин кан какшап 
жатышса да муну базарда ээн-эркин мактап саткандар ар-
бын. Насыбай арзан болгондуктан аны сатып алуу да оңой. 
Бирок, насыбай чеккендер ал адамды унутчаак кылып, 
ооз көңдөйүнүн жана тилдин рагын(айыкпас дарт) пайда 
кыларын анча аңдай беришпейт. Наркологдордун айты-
мында, насыбай аткан өспүрүмдөрдүн нерв системасы бат 

талкаланат. Алардын ойлонуусу, эс тутуму жабыркап, өтө 
урушчаак болуп калышат. Эң жаман жагы насыбай мээни  
кургатып, эркектерди тукумсуз кылып тышташы толук 
мүмкүн. Насыбай алгач колго жасалат. Даяр болгон насы-
байды аппараттан өткөрүшүп, ага акиташ кошуп күчүнө 
киргиче бир-эки саат коюп коюшат. Насыбайдын курамы-
на тамеки, оттун күлү, клей, суу кошулат. Демек, достор 
биз жакындарыбыздан мурун өзүбүздү ойлосок, насыбай-
ды жашообуздан биротоло жоготолу. 

Бегимай СОЛПИЕВА. ЖАҢЫБАЙ кызы Наргиза. 

  Советтик доордо  телевизор кы-
зыктуу кинотасмалар, мультфиль-
мдер менен балдарды өзүнө имерип 
алганы талашсыз. Ал кезде эфирге 
чыккан ар бир көрсөтүү, кино, муль-
тфильмдердин тарбиялык мааниси 
бар эле. Азырчы? 
     Албетте, телевизор – бул техника-
лык прогресстин керемети, баа жеткис 
маалыматтарга ээ болуу, үйдө отуруп 
дүйнө маданияты менен таанышуу. 
Талаш жок, теледен өзүңө пайдалуу 
көп нерсени ала аласың. Бирок, анын 
зыянын эске алгандар аз. Учурда ар 
бир үйдө телевизорду бирөө көрсө да, 
көрбөсө да иштеп турат. Бул адатка ай-

ланып калды. Бош убактыларында үй-
дөгү аялы да, эркеги да телевизордун 
жанынан чыкпайт. Ата-энеси балдары 
менен баарлашуудан качканда аларга 
пультту карматып телевизор бар үйгө 
камап коюшат. А бала ал жактан эмне-
ни көрөрү менен иштери жок. Кечки 
үй-бүлөлүк тамактануу же баарлашуу 
да телевизорсуз өтпөйт. Эс алуу күн-
дөрдүн негизги бөлүгү да сыналгы. 
ЮНЕСКОнун билдиришинче, учурда 
3-16 жаштагы балдардын 93 пайызы 
жумасына 30 сааттан ашык телевизор 
көрөт экен. Тактап айтканда, күнүнө 
5 сааттан. Бул балдарды эмес, ата-э-
нелерди да канааттандырат. Албетте, 

телевизор көргөн бала эч кандай ко-
кустукка учурабайт, эч кимге жолтоо 
болбойт. Айрым ата-энелер өздөрүнүн 
тынчтыгына карап балдарына жаңы 
кино, мульфильмдердин дисктерин, 
компьютердик оюндарды сатып бери-
шет. 
  Натыйжада, өспүрүмдөр өз алдынча 
адабий китептерди окуп, таасир алмак 
тургай мектептеги үй-тапшырмала-
рын араң аткарышат. Айрым окуу-
чулар китептеги тамгаларга, уккан 
жомогуна, жаттаган ырларына кара-
ганда көргөн мультфилмдерин жак-
шы айтып беришерин көрүп жүрөбүз. 
Ал мульфильмдердин каармандары да 
түшүнүксүз каармандар. 
 Ошентип үй-бүлөлүк баарлашууну, 
китеп окуп, аңгеме, жомок, ыр угууну 
телевизор сыйкыр менен алмашты-
рып алгандай. Бул билинбеген зын-
дандын жабырлануучулары – балдар. 
Эң өкүнүчтүүсү, балдар чоңдор ме-
нен кошо сүйүү, мушташ, криминал 
тасмаларын көрүп чоңоюп жатышат. 
Наристелерге арналган жакшы те-
лекөрсөтүүлөрдү көрбөгөн муундун 
дүйнөгө болгон көз карашы кандай 
калыптанарын азырынча ойлоно 
элекпиз. 
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