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Ч.Айтматов арабызда
      

“ТИЛ ЖАНА АЙТМАТОВ” ҮЧ АЙЛЫГЫ 
АЯКТАДЫ

 12-декабрда мектептин жыйындар залында 
залкар калемгер Ч.Айтматовдун  90 жылдык 
салтанатына арналган “Тил жана Айтматов” 
үч айлыгы жыйынтыкталды. Бул иш чарага 
ата-энелер, мектеп жамааты, мектеп дирек-
тору жана Биринчи май райондук Билим берүү 
борборунун директору Алия Абдыкеримова ка-
тышты. Иш-чарада жазуучунун өмүр-таржы-
малы кыскача баяндалып, анын “Ысык-Көлдү 
сагынуу” ырын окуучулар хор ырдашты.  Ан-
дан соң “Ильястын  ырын”  музыка  мугалими 

Мира Эсенгулова эң сонун аткарып, залда отур-
гандардын жүрөгүн толкутту. Иш чара соңунда 
мектеп директору Саламат Көлбаева жогоруда 
аталган үч айлыктын жыйынтыкталганын бел-
гилеп, Чыңгыз Айтматов 90 эмес 900 жыл ара-
бызда жашай берерин баса белгиледи. 

   АЙТМАТОВ КАБИНЕТИ АЛКООГО ТАТЫЙТ
“Тил жана Айтматов” республикалык үч айлы-
гынын алкагында мектепте  Ч.Айтматов каби-
нетинин ачылышы болду. Мектеп директору 

Саламат Көлбаеванын демилгеси менен жа-
салгаланган Ч.Айтматов кабинети райондук 

сынакта алдыңкы орунга татыктуу болуп, ша-
ардык сынакта байгелүү орунду ээледи  жана 
принтер менен сыйланды. Кабинет жасалгала-
нып гана тим болбостон тиешелүү методика-
лык жабдыктар менен жабдылып, чакан китеп-
кана менен толукталды.  

   “МЕНИН АТАМ” ЫРЫНЫН АВТОРУ 
АБДАН ЫРААЗЫ БОЛДУ

«Тил жана Айтматов» үч айлыгын жыйынтык-
тоо  иш-чарасында  6-класстын   окуучусу 
Сезим Кайкиева “Менин атам” ырын эң сонун 
аткарып отургандарды аябай толкундантты. 
Таланттуу окуучунун аткаруу чеберчилигине 
таң калган райондук билим берүү борборунун 
директору ага өзүнүн атайын белегин тапшы-
рды. Аталган ырдын сөзүн жазган Калыс-Ордо 
жаңы конушунун жашоочусу, акын, Жазуучулар 
союзунунун мүчөсү, бир нече китептин автору 
Сайра Батыркулова да бул кеченин ардактуу 
коногу болду. Иш-чаранын аягында мектеп 
директору Сайра Батыркуловага ыраазычы-
лык кат тапшырып, чыгармачылык ийгилик 

каалады. 
  Акын да мындай урмат-сыйга абдан  ыраазы  
экендигин  айтып,  ырчы  кыз Сезим Кайкиева 
менен  директор Саламат Көлбаевага өзүнүн 
китептерин белекке берди. 

СЕРТИФИКАТ КУТ БОЛСУН!
    Декабрь айында менталдык арифметика 
ийриминин биринчи курсун бүтүргөн окуучу-
ларга салтанаттуу түрдө сертификат тапшы-
рылды. Сертификат тапшыруу иш-чарасына 
ата-энелер да күбө болушту. Мектеп дирек-
тору Саламат Көлбаева  менен “Академия 
роста” интеллектуалдык өнүктүрүү борбору-
нун өкүлү Айна Мамбетованын колунан бул 
күнү Жаныш уулу Нурдөөлөт, Уланбек кызы 
Айжамал,  Уланбек  уулу  Байбол,  Рахат   Оролбаева, 
Мыктыбек кызы Маликалар сертификат алышты. 
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Чыңгыз ата – кыргызымдын 
«кел-кели»

(Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына)

Көп ойлонуп адамзаттын тагдырын,
Чыгармасын өлбөс кылып жараткан.
Чыңгыз ата алп жазуучу – көрөгөч,
Чыңгыз ата залкар инсан – жаратман!

Чыңгыз ата залкар инсан – жаратман!
Чыңгыз ата улуу ойчул – даанышман!
Мурас болуп кайталангыс өрнөгүң.
Дөөлөт болуп калды бизге чыгармаң!

Адамзаттын келечегин көп ойлоп,
Бүт ааламды калемине багынткан,
Аты менен дүйнөгө элин тааныткан.
Чыңгыз ата улуу ойчул – даанышман!

Дөөлөт болуп ар бир жазган эмгегиң,
Мурас болуп калды бизге өрнөгүң.
Өз элинин сыймыгына жаралган,
Чыңгыз ата, кыргызымдын – «кел-кели».

Ал багынткан чексиздикке жете албай,
Өксүп калган канча акылман, чеберлер.
Айтматов – бул, улуу ойчул-философ,
Айтматов – бул,  алп жазуучу –  кеменгер!

Аман Кармышаков, балдар жазуучусу, 
№86 орто мектебинин адеп сабагынын 

мугалими

Жамийладай туура чечим 
чыгарышыбыз керек

     Сүйүү – жашоо деңизи эмеспи. Ар ким өз 
абийирине, дээрине жараша тагдыр күтөт. 
Ооба, чыгарманын мазмундук өзөгүн Жамийла 
менен Даниярдын махабаты түзөт. Бирок бул 
чыгармада жазуучу бир гана сүйүү темасын 
эмес, кыргыз үй-бүлөсүнүн бардык тарабын 
чагылдырган. Кылымдардан бери келаткан 
элдик каада-салттын алкагындагы турмуш 
чындыгын жана адамдардын ар кандай ара-
кеттерин көрсөтө кеткен. 
   Жамийланын Садыкты чанып, Данияр ме-
нен кол кармашып качып кетишин эл куттуу 
үйдүн, каадалуу кайын эненин баркын билбе-
гендик катары көрүшкөн. Мен мындай ой-пи-
кирге кошулбас элем. Себеби Жамийланын 
башкалардан кескин айырмаланган жандүй-
нөсү болгон. Августтун ажайып түндөрүндөгү 
керемет обондору менен Данияр келбесе мүм-
күн Жамийла Садык менен жашап, бир үйдү 
башкарган нарктуу кайнененин ордун басмак. 
Бирок, көңүлгө канат байлаган сүйүүсүнөн баш 
тартып, адат-салтка баш ийип, чектөөлөр ме-
нен жашоо Жамийладай күчтүү адамга туура 
келбейт эле. Ошондуктан Жамийла өзүнө жеке 
касиеттери, жүрөгүнүн үндөштүгү  жагынан 
жакын болгон Даниярды көргөндө ачылган 
гүлдөй жайнады. Ал өзүнүн жаркын сапатта-
ры, кадыр-баркы менен жаңы, чыныгы тур-
мушка карай умтулду. 
  Чындыгында Жамийла менен Садыктын 
ортосунда ынак сүйүү болгон эмес. Ошол се-
бептен ал астында айдаган малы же үстүн-
дө үйү жок Даниярды башын бийик көтөрүп 
ээрчип кетет. Мындай жагдай тарыхый ин-
сан Курманжан датканын жашоосунда да 
болгон. Муну айтуу менен мен кыздардын 
баарын Жамийладай же Курманжан дат-
кадай болгула дебейм. Себеби ар ким эле 
булардай кайраттуу болуп төрөлбөйт жана 
рухий, инсандык жактан жетиле албайт. Би-
рок биз кандай болсо да жашообузга туура 
кадам жасоону, туура чечим кабыл алууну 
билишибиз керек. 
   
                             Назик НАРЫНБАЕВА, 11-Б класс 
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 АЛДЫҢКЫ ОКУУЧУЛАР 
АНЫКТАЛДЫ

   Декабрь айында 9-10-11-класстар 
арасында кыргыз тили жана адабияты, 
математика, география, тарых, биология, 
химия, физика, англис тили сабакта-
ры боюнча мектеп олимпиадасы бол-
ду. Олимпиада окуучулардын билимин 
бышыктоо, алардын оозеки, жазуу жана 
практикалык иштерди аткаруу деңгээлин 
аныктоо, логикалык ой-жүгүртүүнү өнүк-
түрүү, жөндөмдүү окуучуларды колдоо 
максатында өткөрүлдү. Ошондой эле 
олипиаданын эң башкы максаты окуу-
чунун өтүлгөн предметтерди канчалык 
деңгээлде өздөштүргөндүгүн аныктоо 
болду. Ошентип Республикалык предмет-
тик олимпиаданын 1 –этабынын жыйын-
тыгы менен 21 окуучу райондук 2-этапка 
катышууга мүмкүнчүлүк алышты. 

        СЫНАК СЫЙЛЫГЫ ЭЭСИН ТАПТЫ

      Жаңы жылды утурлай “Мыкты сабак 
даярдоочу бөлмө-2018” кароо-сынагы жый-
ынтыкталды. Бул сынакка жалпы 15 окуучу 
катышып, алардын 9у алдыга озуп чыкты. 
Мыкты бөлмөнү аныктоо окуучулардын окуу 
бөлмөлөрүнө онлайн түрүндө добуш берүү 
менен жүргүзүлдү. Добуштардын басым-
дуу бөлүгү Байэл Болотбеков (5-Д), Шабдан 
Абдикаримов (5-Г), Бекзат Калмаматов (6-Д), 
Нурэл Кайымов (7-Е), Марсел Чырмашов (4-
Ж), Адилет Жолоев (5-А), Нурдан Кабизов (4-Е), 
Айганыш Эсеналиев (5-Б), Асылбек Ысак-
баевдерге (5-Е) берилген. Булардын ичинен 
баарынан эң көп добуш алган Асылбек Ысакбаев 
жеңүүчү деп табылды. Аталган окуучулар мектеп 
атынан баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. 
Белгилей кетсек, бул сынакка демөөрчүлүктү 
Шерик Турганбаев көрсөтүп, мектептин ыраа-
зычылык баракчасын алды. 

cыймыктуу сыйлык
“БУЛ БИЗГЕ, БАЛАМА КҮТҮЛБӨГӨН 

КУБАНЫЧ БОЛДУ”
“Үлгүлүү сабак даярдоочу бөлмө” сынагынын 
жеңүүчүсү, 5-Е классынын окуучусу Асылбек 
Ысакбаевдин апасы Феруза Карабаеваны 
кепке тарттык. 
- Феруза айым, уулуңуз Асылбек кайсы са-
бакка кызыгат?
- Математика сабагына кызыгып, жакшы 
окуйт. 
-  “Үлгүлүү сабак даярдоочу бөлмө” сынагын-
да жеңишке жетишебиз деп ойлодуңуздар 
беле?
- Чынында биринчи орунду алабыз деп ойло-
гон эмеспиз. Мектептин жыйын залында баш-
ка окуучуларды чакырып баштаганда бизге 
орун тийбей калды го дегенбиз. Биринчи орун 

Мектен турмушунан
деп баламдын аты-жөнү чыкканда аябай 
толкундандык. Асылбек үйгө келгенде сый-
лыктарын ар кимге көрсөтүп, көпкө кубанды. 
Негедир бул сынактан кийин баламдын окууга 
болгон кызыгуусу күчөп, кадимкидей дилгир-
ленип калды. Балам эмес анын классташтары 
да биз биринчи орунду алдык деп сүйүнүштү.  

Бизге да бул күтүлбөгөн чоң кубаныч болду.
- Балаңыз ким болгусу келет, сиздер анын 
кайсы кесиптин ээси болушун каалайт 
элеңиздер?
- Биздин төрт уулубуз бар. Улуусу Урмат 
8-класс, Асылбек 5-класс, Айганыш 3-класста 
окуйт. Кичүүбүз Алия үч жашта. Асылбек тиш 
доктур болгусу келет. Балдарыбыз жогорку 
билимдүү, элге кереги тийген адамдардан 
болушса дейбиз. 

Маектешкен Назима ТУРГУНБАЕВА, 
8-А класс
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Мактансак болот
  №86 орто мектеби спорт жаатында бир топ ийгиликтерге жети-
шип келатат. Алсак, “Тогуз коргоол”, Гандбол, спорттун 4 приклад-
дык түрү  боюнча шаардык жарым финалга чыгышты. Мындан 
сырткары мектеп башталгыч класстардагы чемпиондор менен да 
мактана алат. 2-классынан бери Кулатуу эр таймаш, джиу-джитсу, 
“НОМАД-ГРЭППЛИНГ” боюнча шаардык, республикалык мел-
дештерде бир канча жолу I, II орундарды жеңип келаткан Элдияр 
Жапаров быйыл да спорттун бул түрлөрү боюнча республикалык 
чемпионатта I орунга татыктуу болду. 

Ата- энеге күмүш сырга

ОКУУЧУНУН КҮН ТАРТИБИ
        Мектеп адистеринин айтымында, окуучу ар күнү 8-9 саат укташы керек. 
Ата-эне да, окуучу да уйкуну буза турган жагдайлардан (уруш-талаш, узакка 
созулган компьютер оюндары ж.б.) качуусу зарыл. Себеби уйкусу бузулган окуу-
чунун окуу жөндөмдүүлүгү төмөндөйт. Окуучу ар күнү жарым литр сүт ичип 
турса акыл-эс, физикалык жактан жакшы жетилет. Бала кечки тамагын ук-
таардан 1,5 саат мурда ичүүсү кажет. Бала ар күнү таң эрте дене көнүгүүлөрүн 
жасоону адатка айлантып, дем алыш күндөрү уйкусу канганча уктаса натыйжасы 
жакшы болот. Эң негизгиси баланын туура түзүлгөн күн тартиби жана спорт 
менен машыгуусу анын акыл-эс, дене жагынан жакшы жетилүүсүн камсыз кы-
лат.

Узактыгы   Убактысы   Тартиби
10 мүнөт 6.40.00-6.50 Ойгонуу, дене көнүгүүлөрүн жасоо
10 мүнөт 6.50- 7.00 Бөлмө температурасындагы  сууга жуунуу
10 мүнөт 7.00-7.10 Төшөнчүнү жыйноо, кийинүү
20 мүнөт 7.10-7.30 Эртең мененки тамактануу
30 мүнөт 7.30-8.00 Мектепке чейинки жол
4,5 саат 8.00-12.30 Мектептеги сабак, класстан тышкаркы иштер
30 мүнөт 12.30-13.00 Мектептен үйгө чейинки жол
30 мүнөт 13.00-13.30 Түшкү тамактануу
1 саат 13.30-14.30 Түштөн кийинки эс алуу 
1,5 саат 14.30-16.00 Сейилдөө, кыймылдуу оюндар
1,5 саат 16.00-17.30 Сабакка даярдык
1,5 саат 17.30-19.00 Таза абада сейилдөө
1 саат 19.00-20.00 Кечки тамактануу, кошумча окуу, музыка угуу
30 мүнөт 20.00-20.30 Уктоого даярдык
8-9 саат 20.30-6.40 Уктоо

  7 жаштан 10 жашка чейинки окуучунун күн тартиби:
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Көрөңгө

   Калыс-Ордо жаңы конушунда 
өлкөнүн жети облусунан келген 
адамдар отурукташкан. Ошол се-
бептен жаңы конушта ар облустан 
келген аксакал аталарды, апаларды 
да көп кездештиребиз. Айрым чоң 
ата, таяталар жаңы конуш мекте-
бине эртели-кеч неберелерин алып 
келип, кайра алып кетип турушат. 
Ошондой кадырлуу аксакалдар-
дын бири, 3-е классынын окуучусу 
Шамшидин Анарбаевдин чоң ата-
сы Анарбай КУДАЙКУЛОВду кепке 
тарттык. 

         - Мен Исфананын Кара-Таш 
айылынан болом. Быйыл жетимиш 
экидемин. Үч уул, бир кыздан 19 
небере, 2 чөбөрө көрдүм. Эки уулум 
Ивановкада, кичүү уулум ушул жер-

де турат. Калыс-Ордого келгениме 
алты жылдын жүзү болду. Байби-
чем экөөбүз кенже уулум Шухрат-
тын колундабыз. Жолдо эмне бо-
луп кетет деп таң эрте 1-класстагы 
неберем Нуридинди мектепке алып 
келем. Балам иштен кеч келген күн-
дөрү 3-класстагы неберем Шам-
шидинди да алып кетип турам. Эки 
жыл эски мектепке да небереле-
римди алып барып жүрдүм. Жаңы 
мектептин айылдын дал ортосу-
на түшкөнү жакшы болду. Үйүбүз 
мектепке жакын болгондуктан көп 
кыйналбай калдык. Мектеп мүдүрү 

Саламат эжейди 
жакшы тааныйм. 
Мени көргөн сай-
ын “ичкери ки-
риңиз аксакал” 
деп сыйлап турат. 
Анысына рахмат. 
 Ден-соолугум 
жакшы болгон-
дуктан н е б е -
р е м д и  сырт-
тагы орундукта 
эле күтүп оту-
рам. Туулган ай-
ылыма болсо ар 
жылы августта 
барып келем. Ку-
дайга шүгүрчүлүк 
кылып, беш маал 

намазга да жыгылам. Неберелерим-
ди жеткирип, кайра алып кетүү мага 
дем, күч-кубат берип турат. 

Аксакалдан алтын кеп

              “Неберелерим мага дем, 
                                                         күч-кубат берет”
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Орточо эсеп менен эркек өмүрүнүн 3350 саатын 5,4 метр сакалын алуу менен 
өткөрөт. 
                            *  *   *   *  *  *
Адам суткасына бир жарым литр шилекей жутат. 
                           *  *   *   *  *  *
Адамдын бою эртең менен кечкиге караганда 1 сантиметрге узун болот. 
                           *  *   *   *  *  *
Адам организминдеги эң күчтүү булчуң – тил. 
                           *  *   *   *  *  *
Колдун тырмактары буттукуна караганда 4 эсе бат өсөт. 
                            *  *   *   *  *  *
Адам боору 500дөй функцияны аткарат. 
                            *  *   *   *  *  *
Адам ашыкча тамактанганда угуу начарлайт. 
                            *  *   *   *  *  *
Ар бир адамдын өзгөчө жыты болот. 
                            *  *   *   *  *  *
Мурун 50 миңге жакын жытты ажырата алат. 
                            *  *   *   *  *  *
Жүрөк менен байланышкан оорулар көбүнчө дүйшөмбү күнү козголот. 
                            *  *   *   *  *  *
Наристе 300гө жакын сөөк менен төрөлөт, ал чоңойгондо сөөктөр 206га кыскарат.                     
                           *  *   *   *  *  *
Адам тамаксыз 30-40 күн, суусуз 3-4 күн жашап, 3-6 мүнөт дем албай тура алат. 

Топтогон Кызжибек АЛИЕВА, 8 б класс 

АДАМ ӨЗҮ ТАБЫШМАК
    Адам өмүрүндө орто эсеп менен 70 литр көз жаш төгөт. Оку-
муштуулардын иликтөөсү боюнча 50 пайыз көз жаш кайгынын, 20 
пайызы бактылуулуктун көз жашы. Ал эми калган көз жаш ар кан-
дай кырдаалдарда тамат экен. Аялдар эркектерге караганда 5 эсе көп 
ыйлайт жана алардын көз жашы эркектердикине караганда 0,5 гра-
дуска жылуу болот. Аялдар бир жолку ыйлоодо 5 миллилитр көз жаш 
чыгарса, эркектер 3 гана миллилитр көз жаш коротот. Аялдар бир 
жылда 1,5 литр, эркектер 0,5 литр көз жаш төгүшөт экен. 

Билип ал
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Үлгү 

   “Балдар менен иштөө 
керемет”

  Калыс-Ордо мектебинде 
иштегениме быйыл 9 жыл 
болду. Чыгармачыл адам 
катары айтсам, ушул жыл-
дардын аралыгында эки 
эле чыгарма жаратыпмын. 
Себеби аң-сезимдин баа-
ры окуучуларга сапаттуу 
сабак берүү, мамлекеттик 
программаны мыкты оку-
тууга бурулуп калат экен. 
Бирок, балдар менен иштөө 
жагымдуу сезимге бөлөп 
турат. Себеби илгертен эле 
музыка жан дүйнөнүн азы-
гы делинип, азыркыга чейин 
дүйнөлүк классиканы даңа-
залап келебиз. А балдардын 
жан дүйнөсү болсо дайы-
ма таза, бизди алдабайт. 
Ошондонбу айтор, сабак өт-
көндө өзүмдү эркин сезем. 
Мени менен окуучулардын 
ортосунда чын дилден бе-
рилгендик мамиле түзүлөт. 
Ошондуктан мугалимдик 
кесипти аркалап жатканы-
ма өкүнбөйм. Балдар менен 
иштөө өзүнчө бир керемет. 
Албетте, Калыс-Ордого Со-
кулуктан келип иштөө мага 

кыйын. Бирок мектеп жа-
мааты, мектеп директору 
Саламат Арзыгуловна мени 
дайыма колдоп, сыйлап ту-
рат. Ошол сый, урмат, бал-
дардын музыкага болгон 
ышкыбоздугу мени мек-
тепке магниттей тартып ту-
рат.

 “Мугалимдерге “өчөшүп” 
музыкант болдум”   

  Окуучу кезимде музыкага, 
искусствого жарым-жарты-
лай гана кызыкчумун. Албет-
те, райондук, облустук иш-ча-
ра, фестивальдарга катышып 
ырдап жүрдүм. Бирок, музы-
кант болом деп ойлогон эмес-
мин. 8-класста окуп жүргөндө 
биология сабагынан шаардык 
олимпиадада 1-орунду ал-
дым. Кийин облустук олим-
пиадага менден башканы 
жөнөтүштү. Ошондо негедир 
келечекте биолог, дарыгер 
болом деген каалоом сууй 
түштү. 
  Анан 10-11-класстарды 
окугум келбей, мугалимдер-
ге өчөшүп(күлүп) Мураталы 
Күреңкеев атындагы музы-
калык окуу жайга тапшыр-
дым. Мектепте баскычтуу 

аспаптарда ойногондуктан 
менде эл аспаптары ор-
кестри деген түшүнүк жок 
эле. Мени кыргыз эл ас-
паптар оркестри бөлүмүн-
дөгү плектр-домбра аспа-
бына бөлдү. Аны сүйбөй, 
көпкө кыйналдым. Бирок 
ал аспапты жакшы окуп 
бүтүрдүм. Ага кошумча окуу 
жайда жалпы фортепианону 
окудук. Атактуу эл артисти 
Эсенгул Жумабаевден ди-
рижерлук боюнча сабак ал-
дым. Ошентип дипломго ээ 
болдум. Буйрук экен, минтип 
мугалим болуп калдым. 

  “Апалардын эт, каймагын 
да, кеп каймагын да сиңи-

рип алыпмын” 
 Чоң атам ээр, комуз чаап, 
комузда ойночу экен. Мага 
ошол кишиден домбурага ок-
шотуп чапкан комузу калган. 
Аны сактай албай калганыма 
өкүнөм. Тайлар жагынан ал-
сам, Кыргыз маданиятына 
эмгек сиңирген ишмер, обончу, 
ырчы Бабаравшан Тургунбаев 
таякем болот. Бул кишилерден 
да мага анча-мынча талант 
жукса керек. 9-классыма чей-
ин Лейлектеги таята, таенем-

“Ашпозчулукту 
жакшы билем”

  Калыс-Ордо мектебинде көп жылдар-
дан бери үзүрлүү эмгектенип келаткан 
мугалимдер арбын. Алардын бири музы-
ка мугалими Өмүрбек АБДУЛЛАЕВ агай. 
Чынын айтканда, бул мугалимсиз өткөн 
иш чара тузу жок тамактай болуп ка-
лат. Себеби, жагымдуу обон, музыка бар 
жерде сөзсүз кубаныч, шаң, ийгилик да 
болот. Анда кеп учугун ушул талант-
туу адам өзү уласын. 
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дин колунда өстүм. Таятам 
өзүбүздүн малды, элди-
кин алып Ортоң-Түз деген 
жайлоого чыкчу. Жайкы-
сын эшек, ат минип, кийик 
от чөбүнүн жыпар жытына 
магдыраган балалыгым али 
көз алдымда. Сүт тарткан 
апалардан элдик ырларды 
угуп, кайра тоо башына чы-
гып алып аны заңкылдап 
ырдап калчумун. Апалар 
ал кезде ушак куубай бизге 
жомок, табышмак, санжы-
раларды айтып беришчү. 
Ойлосом ошондо мен апа-
лардын эт, каймагын да, кеп 
каймагын да өзүмө сиңирип 
алуучу экенмин. Ушулар-
дын баары менин музыкант 
болушума себепчи болду 
окшойт. 

 “Таланттуу окуучулар көп” 
   Окуучуларымдан жак-
шы такшалып калгандары 
бар. Алсак, Элиза Элзаирбек 
кызы райондук масштабда-
гы иш-чараларга катышып 

жүрөт. Ч.Айтматов атында-
гы орус драма театрындагы 
жазуучунун 90 жылдыгына 
карата болгон иш чарада ал 
залкарыбыздын “Ысык-Көл-
дү сагынуу” ырын мектеп 
хору менен бирге өтө сонун 
ырдады. Бул чоң жетишкен-
дик. Жакында мектепте бол-
гон Ч.Айтматовдун 90 жыл-
дыгына карата иш-чарада 
көптөн бери таптап келаткан 
Сезим Кайкиева деген окуу-
чумдун тушоосу кесилди. Ал 
ырдаганда көздөрүнө жаш 
алгандар да болду. Мындай 
таланттуу окуучулар көп. 
Аларга туура багыт берип, 
талант башатын ачып коюш 
керек. 
 
“Ашпозчулук, устачылык, 

соодагерлик да колдон 
келет”

 Буга чейин көп иштерде 
иштедим. Алыскы Саха-
линде курулуш жаатында 
иштеп, тажрыйба топтодум. 
Кийин Москвага барып соо-

дагерлик да кылып көрдүм. 
Анан ашпозчулукту жакшы 
өздөштүрүп алгам. Май-
рамдарда үй-бүлөмө эттен 
даамдуу тамактарды жа-
сап берем. Лагманды сүйүп 
жейм. Түштүктүк болгондон 
кийин ашты мыкты жасайм. 
Үй-бүлө демекчи, келинче-
гим экономист-менеджер. 
Шаардагы банктардын би-
ринде иштейт. Азыр балам 
менен үйдө. Улуу балам 
5-класс, кызыбыз 2-клас-
ста окуйт. Кенжетайыбызга 
беш ай болуп калды. Эко-
номист жубайым үйдө да 
экономист. Мени жакшы 
түшүнөт. Каш-кабагымды 
карап, үй-жайды, балдарды 
таза кармап, татыктуу тар-
бия берип,  жумуштан кел-
генде ал-акыбалымды су-
рап турат. Эркекке мындан 
өткөн бакыт барбы. 

  Маектешкен Мелис СОВЕТ уулу.
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    Азыр көп мекеме-ишканаларда 
маяналар карта аркылуу берилет. 
KICB банкынын “Совет” филиалы-
нын башчысынын орун басары 
Улан АЙДАРАЛИЕВ картаны колдо-
нууда эмнелерди билүү керектигин 
санап өттү. 

   “Карта аркылуу акча каражатын 
колдонуу - бул каражаттарды ише-
нимдүү сактоого, төлөм чөйрөсүнүн 
кеңейишине, акча каражаттарынын 
рационалдуу колдонулушуна, убакыт-
тын үнөмдөлүшүнө жана алыс жак-
тан акчаны ылдам алууга шарт түзөт.  
Мындан сырткары карта аркылуу 
айлык акыларды өз убагында алса 
жана овердраф лимити (кийинки 
айлыктын эсебинен да акча алуу) 
аркылуу эсептегиден көбүрөөк сум-
ма алса болот. Бул үчүн кардар банк 
менен белгилүү мөөнөткө келишим 
түзөт. Карта аркылуу үйдө отуруп 
интернет, телефон аркылуу товар-
ларга, кызмат көрсөтүүлөргө буйрут-

ма берсеңиз да болот. Ошондой эле 
карта менен төлөм кылып пайыздык 
арзандатууларга ээ болсоңуз болот”- 
дейт ал. 

  Карта колдонуучулар эмнелерди 
билиши керек:
1) Туугандарга, үчүнчү жактарга , 
досторго, кредиттик мекеменин кы-
зматкерлерине картанын пин кодун 
билгизбеши керек. 
2) Кимдир бирөө билип калган учур-
ларда банкоматтар аркылуу пин код-
ду алмаштырып коюсу зарыл.
3) Картаны жана картанын пин кодун 
эч убакта бир алып жүрбөш керек. 
Мүмкүн болсо картанын пин кодун 
өзүнчө сактоо зарыл.
4) SMS- аркылуу  эскертме билдирүү 
алуу мүмкүнчүлүгүн  жандандыруусу 
зарыл. Себеби банк картасына акча 
чегерилгенде SMS билдирүү кардар-
дын телефон номерине келип турат.
5) Карта уурдалса же жоголсо дароо 
эле банктын күнү-түнү иштөө кыз-
матына  маалымдоо билгизип жана 
картага бөгөт коюу керек.
6) Банкоматтан картанын пин кодун 
терип жаткан кезде башкалар көрбө-
гөндөй кылып терүү керек. 
7) Картанын пин-кодун үч жолу туу-
ра эмес терип алган учурда картаны 
ачуучу купуя сөздү билиши зарыл. 

 Банк карталарын 
кантип колдонуш 

керек

 Финансылык сабаттуулук
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   Жаңы конушубузда 
кой-эчки, бодо мал асы-
рап, анын акыбетин көрүп 
жашагандар бар. Бүгүн 
биз көп жылдардан бери 
уй кармап, неберелерин 
сүт, айран менен камсыз 
кылып келаткан  Алик 
АБДЫМАИТОВду кепке 
тарттык. Учурда бул ак-
сакал Бишкек шаарында-
гы №86 орто мектебинин 
Камкорчулар кеңешинин 
төрагасы. 
 
- Алик аксакал, уй кармап сүт 
саткандар көп. Бул уйлар уба-
гында эмделип турабы?
  -  Мен Калыс-Ордого 2005-
жылы келип отурукташ-
кам. Бул жакка келгенге 
чейин эле уй кармачумун. 
Азыр төрт уй багам. Төрт 
уй, пенсия менен байбичем 
экөөбүз беш небере ба-
гып жатабыз. Неберелер 
кичинесинен айран-сүт 
ичип көнүп калышты. 
Калыс-Ордодо жалпы 60ка 
жакын уй бадага чыгат. 
Бадага кошпой өзүн-
чө баккандар да бар. Көп 
жылдардан бери шаардык 
ветеринардык департа-
менти менен тыгыз бай-
ланыштабыз. Мал док-
турлар жаз, күз келишип 
уйларга шарп, бруцеллез, 
кара сан ооруларына каршы 
вакциналарды сайып ке-
тет. Кокус мал ооруп калса 
да демартамент кызмат-
керлерине кайрылабыз. Мал 
куртунун, мителеринин 

дарыларын 
да өз уба-
гында малга 
беребиз. 
Уйга жара-
тартма, 
улпак, туу-
ралган чөп 
жагымдуу 
болот. 

  - Бодо мал 
өз жем-чөбүн 
актап, киреше 
береби? 
 - Жер 
болбогон-
дуктан 
жем-чөптү сатып алабыз. 
Бирок, жакшы сүт берген 
үч-төрт уй өз тоютун 
актап, бала-чакага ке-
нен жеткидей айран, сүт 
берет. Чүйдө кыш чилде-
сине чейин мал жайыла 
берет. Бирок саан уйларга 
эки маал чөп, эки маал жем 
берип турбаса сүтү азай-
ып кетет. Башкаларды 
көрүп кой-эчки, уй сатып 
алып аларды бага албай 
сатып жибергендер да бар. 
Мал менен жан багам деген 
адам эртеден кечке мал 
менен гана алектениши 
керек. Эки ача иш кылган 
адам малды асырап, үзүрүн 
көрө албайт. Маал-маалы 
менен жем-чөбүн берип, 
алдын тазалап, туура 
бакканда гана мал ээсин 
багат. 
-Жакшы уйлар күнүнө канча 
литр сүт берет? Аны канчадан 
өткөрөсүздөр?

  - Сүттүү уй 25-30 литрге 
чейин сүт берет. Биз бир 
уйдан күнүнө 20-22 литр 
сүт алабыз. Сүт алуучулар 
майлуулугу 3,6 пайыздан 
жогору болгон сүттү гана 
алышат. Тоют убагында 
берилип турса сүт майлуу 
болот. Кээ бир уйлардын 
сүтү табиятынан эле 
суюк болот. Андай уйлар-
ды сатууга туура келет. 
Сүттү күзүндө 18 сомдон, 
кышкысын 25 сомго чейин 
өткөрөбүз. Жайкысын сүт 
14 сомго чейин арзандайт.

 - Калыс-Ордо бадасы каякка 
жайылат? 
 - Жайытты Аламүдүн 
районунун жайыт ко-
митетинен бир жылга 
келишим менен ижарага 
алабыз. Ал жерден башка 
жайыттарга жая албай-
быз. 

Аракет арты береке

“КАЛЫС-ОРДО   
ЖАҢЫ КОНУШУНДАГЫ

УЙЛАР ДАЙЫМА 
ЭМДЕЛИП ТУРАТ”  
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     Билинбей эле жыл алмашып, ит жылы аяктады. Ит жылы андай болду, мын-
дай болду дебей жөн гана ит тууралуу маалымат берүүнү туура көрдүк.   
Ит – ит сымалдар тукумундагы сүт эмүүчү айбан. Дүйнөнүн бардык жеринде 
кездешет. Түпкү теги карышкыр. Мезолит доорунда колго үйрөтүлгөн. Дүйнө 
жүзүндө 400дөн ашык пародасы белгилүү. Алар дене түзүлүшү, түсү, көлөмү 
жана башка белгилери менен айырмаланат. Иттин 42 тиши болот. Арткы, ал-
дыңкы буттары беш манжалуу. Иттин угуу, көрүү, жыт алуу сезими өтө жакшы 
өнүккөн. Секирүүгө, сууга сүзүүгө да жөндөмдүү. Канчыктары 7-8 айда жетилип 
аз болгондо 1-2, 12-18 күчүк тууйт. Бирок, алардын 6-7син гана багып чоңойто 
алат. Күчүктөр бир ай энесинин сүтүн эмип, кийин кошумча эт-сүт, нан, ботко 
жана башка менен азыктанышат. Ит атайын питомниктерде, аңчылык чарбада, 
колдо багылат. Иттин мээси жакшы өрчүгөндүктөн аларды ар кандай иштер-
ге үйрөтүүгө болот. Алар жөндөмдүүлүгүнө жараша үч топко бөлүнөт: аңчы ит, 
ишчил ит жана эрмектик ит. Аңчы итке - тайган, такса, лайка, куугунчу, ийинге 
кирүүчү, боортоктоп жылуучу породалар кирет. Кыргыздар илгертен аңчы ит 
катары тайганды жогору баалашкан. Ишчил итке - бугу баштуу лайка, пудель, 
чегилме иттер, кавказ, чыгыш европа жана түштүк орус карышкыр ити кирет. 
Эрмектик итке - француз бульдогу, япон ити, скайтерьер, кандек, шпиц порода-
лары кирет. Ит кутурма, котур, чакалай сыяктуу жугуштуу ооруларга чалдыгат. 
Итти ветеринардык текшерүүдөн дайыма өткөрүп туруу керек. 
Ит жылдары - 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

АДЫЛБЕК кызы Сезим, 8 А класс

ИТТИН КАНЧА 
ТҮРҮ БАР?

 Жаныбарлар дүйнөсү
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    Дүйнөдө классикалык шымдардан кийинки орунда эле сатылышы 
боюнча жынсы шымдар турат. Демек жынсы шым өндүрүү кирешелүү 
тармак. Бирок, ири кирешеден мурун жынсылардын канчалык зыян 
экенин эске сала кетели.

ЖЫНСЫ ШЫМДАР 

 Мындай шымдарды азыр ай-
ымдар, мырзалар, улуусу да, 
кичүүсү да кийери бизге жашыруун 
эмес. Жылдан жылга бул шымдын 
түрлөрү чыгып, ага болгон муктаж-
дык да өсүп барат. Тар жынсылар 
азыркы мода дүйнөсүндө алдыңкы 
тренд катары эсептелинет. Да-
рыгерлердин айтымында, жынсы 
шым ден соолукка өтө зыян. 
Британия медицина кызматкерле-
ри көп убакыт бою тар жынсы кий-
ип жүрүү парестезия(сезгичтиктин 
бузулушу) дартына чадыктырарын 
айтышкан. Тар шымдан тери нерв-
дери кысылып, буттар сезүү каси-
етинен ажырай баштайт. Мындай 
шымдар бел, бөйрөк ооруларына 
да өбөлгө болуп берет экен. 
    Мындан сырткары сатыкка чык-
кан шымдар ар түрдүү түстө. Эгер 
жынсы шым арзан болсо анын 
боегунун курамында фенол, химия-

лык кошулмалар бар. Фенол денени 
күйгүзүп жибериши ыктымал. Бул 
уулуу зат нерв системасын, дем 
алууну, кан айланууну бузат. Көздү 
жана терини жабыркатат. Эгер сиз 
сапаттуу шым алдым десеңиз ал 
шымда фенол жок деп айтууга кеп-
илдик жок. Анткени айрым амалкөй 
сатуучулар товарды узакка сактоо 
үчүн бул химикатты колдонушат. 
Себеби фенол көгөрүп кетүүдөн 
сактайт. Ошондуктан адистер жын-
сыны фирмалык дүкөндөрдөн 
сатып алууну сунушташат. Албетте, 
азыркы заманда жынсыны такыр 
кийбей кое албайбыз. Бирок, аны 
көп кийбей керектүү учурда, аз 
убакытка гана кийүүнү сунуштайт 
элем. 

ЖАҢЫБАЙ кызы Наргиза, 
8-А классынын окуучусу.

ЖЫРГАТПАЙТ

Кулак кагыш
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5. Трапециянын канча жагы бар?
а) 5
б) 4
в) 3  

 ОЙЛОН, ИЗДЕН,    
    ТАП

1.Эмне үчүн Грендландия ушул ата-
лышты алып калган?
а) ачкан адамдын аты Гренд болгон;
б) Грендландияны англисчеден котор-
гондо “жашыл жер”   
     дегенди түшүндүрөт; 
в) Жөн гана ошентип аталып калган.

2.Гитарада алты, дом-
бурада жети, комузда 
бешөө эле. Сөз эмне 
жөнүндө болуп жатат?
а) аспаптардын кылдары 
жөнүндө;
б) музыка жөнүндө; 
в) аспаптардын ата-
лышындагы тамгалар 
жөнүндө.

3. Кыргыз элинде бир нерсенин 
аты жок?
 а) манжанын; 
 б) жөө адамдын;
 в) буюмдун.

 4. Ата-бабалар үй шар-
тында арпа, буудай 
тарткан чакан таш буюм?
     а) тегирмен
     б) оттук таш
     в) жаргылчак
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ЖАҢЫ ЖЫЛДЫК ШАҢМААНАЙ

*Атасы баласына:

- Уулум Жаңы жылга эмне белек 

алгың келип жатат?

- Билбейм ата, эмне айтаарымды 

да билбей турам.

- Анда балам ойлонууга дагы бир 

жыл убакыт берем.

Үй кожоюну ачууланып:
- Бул үйдүн башчысы деги 
ким?! Канткенде менин 

айтканым айткандай 
аткарылат, ыя?! – 
деп бакырат. 
Анда үч жашар ба-

ласы атасына:
- Ал үчүн катуу ыйлаш 

керек – дептир. • Апасы баласына: 

- Азамат сабагыңды качан окуй-

суң?
- Кино бүткөндөн кийин апа!

- Анда кеч болуп кетет 

да, балам. 

- Эжей билим алууга эч 

Атасы балдарына:- Балдарым, быйыл Аяз 
атага эмес Аяз кызга 

кат жазасыңар?- Эмнеге ата, Аяз ата быйыл 

келбейби?- Анын быйыл акчасы жок экен.  
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