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таниды – дағы, сондайдан 
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24 ақпанда  тәрбиешілердң онкүндік апталығында 8,9 сыныптар 

арасында «Әдемі қыз,ару қыз» атты қыз сыны байқауы өтті. 

Байқауға әр сыныптан 2 қыздан 8 қыз қатысты. Сайыста 6 кезең 

бойынша қыздар өз өнерлерін көрсетті. Нәтижесінде қыздарға 

номинация бойынша орындар берілді.                   

Берікбай Алтынай -  "Көрермен көзайымы» 

Орал Жанерке                 -   «Білімді қыз» 

Накипова Айда                -  «Әдемі қыз,ару қыз» 

Жүнісова Айтолқын        -  «Көктем аруы» 

Ануарова Перизат           -  «Тапқыр қыз»   

Мұхамеджанова Айда   – «Ибалы да,сымбатты қыз»   

 Қабдолла Айгүл              – «Дарынды қыз»   

. 

Қыз сыны – 2015 байқауы 
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Қош келдің, әз Наурыз! 
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22 наурыз – жарық пен жылу мерекесі. Наурыз, 

елімізде аталып өтетін мерекелердің ішінде ерекше 

орын алатын мереке. Бұл мереке ешкімді де жай 

қалдырмайтын мереке.    Апта бойы мектебімізде 

наурызға арналған әртүрлі іс-шаралар 

ұйымдастырылды. 1-4 сыныптар арасында «Көктем – 

өмір бастауы!»,5-8 сыныптар арасында  «Армысың, Әз 

Наурыз!», 9-11 сыныптар арасында  «Жігітке жеті өнер 

де аз!» іс-шаралары өтті.  

Сол іс - шаралар арқылы балалар қазақтың дәстүрлері мен 

мәдениеті туралы біле алды. Балалар қазақ билерін билеп, 

қазақ ойындарын ойнады, қазақ дәстүрлері туралы 4- сынып 

оқушылары ұйымдастырған көріністі тамашалады .Осы 

бүкілхалықтық мейрамды бір отбасы мүшелеріндей қарсы 

алу, жақсы дәстүрге айналды. Сондықтан, 18 наурыз күні 

«Наурыз мейрамы» фестивалы өтті. Әр сынып ұжымы өз 

есіктерін қонақтар үшін ашып, онда: өлеңдер, тақпақтар, 

халық билері мен ойындар ойналып, қазақ халқының мақал-

мәтелдері естіліп жатты. Әсіресе бастауыш сыныптардың 

ата-аналарының еңбектерін ерекше атап өтуге болады, олар 

осы күні бай дастархан жайып, қонақтарды наурыз көжемен, 

бауырсақпен, шелпекпен, кәмпит басқада тәттілермен 

силады.  
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 14.03.2015 жылы қалалық деңгейде  «Чирлидинг жұлдыздары» 

байқауы өтті.  Чирлидинг - (ағыл. «cheerleading» деген сөзінен 

шыққан) - би, гимнастика мен акробатиканы үйлестірген спорттың 

бір түрі. Онда шоудың элементтері басым болады. 

Бұл байқауға №2 мектеп-интернаты атынан «Жұлдыз» тобы 

қатысты.  

Байқау нәтижесінде І жүлделі орынға ие болды. 

Мектебіміздің би тобын осы жеңістерімен құттықтаймыз! 

 

. 

Чирлидинг жұлдыздары 
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   2015 жылдың 28 наурыз күні оқушылар 

шығармашылығы сарайында «Балқашым бақ 

жырымсың» балалар шығармашылығының 

байқауы  өтті. Байқауға № 2 мектеп-интернатынан 5 Ә 

сынып оқушысы Сәулетай Аружан қатысып, 

нәтижесінде 3-ші орынға ие болды. Жетекшісі 

Нұрбекова Ғ.С. 

Құттықтаймыз!!! 



  

2015 жылдың 26 наурыз күні Оқушылар 

шығармашылығы сарайында 4-6 сынып 

оқушылары арасында қалалық «Халықтар 

достығы» атты балалар шығармашылығының 

сурет байқауы өтті. Бұл байқауда мектебіміздің 

суретшісі, 6 «А» сынып оқушысы Сейтқали 

Нұралы қатысып, «Көркем композиция» 

номинациясымен марапатталып, ІІІ жүлделі 

орынға ие болды. Жетекшісі: Шалхарова А.А. 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!! 
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«Халықтар достығы» 

қалалық суреттер 

байқауы 



«Желбіре, Жеңіс 

жалауы» 
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    22 сәуір күні  көрермен  залында Ұлы Жеңістің 70 

жылдығына арналған «Желбіре, Жеңіс 

жалауы!»   атты 2-7 сыныптар аралығында 

көркемсөз байқауы  өтті. 

 1945 жылдың 9 мамыры. Жеңіс күні! 1418 тәулікке 

созылған азаттық күрестің соңғы күні. Бұл күнді 

адамзат мәңгі ұмытпақ емес. Осыдан 70 жыл бұрын 

Кеңес Одағының бүкіл халқы Жеңіс күнін зор 

қунышпен қарсы алды. Шаттықта шек жоқ еді, ақ 

ниетті адамзат қуанған еді сол кезде. Төрт жыл бойы 

жер сілкіндірген соғыс дабылының үні өшті. 

Лаулаған өрт сөнді. Жер-ана еркін тыныс алды. 

Әсем көктем адамзат қуанышына ортақтасқандай, 

құлпыра шешек атқан еді. Оқушылар Ұлы Жеңіске, 

соғыс тақырыбына  арналған ақын-

жазушыларымыздың туындыларын оқып, өз 

өнерлерін көрсетті. 



     Байқауға  әр сыныптан 2 баладан қатысуға сұраныс  берген 

болатын. Олар: 2 «А» сыныбынан: Наргиз Егизова және Ақерке 

Кәкеше. 2 «Ә» сыныбынан: Нұрасыл Шаймырзаұлы мен Рахат 

Дүйсенбай.  3 «А» сыныбынан: Болат Ерсін. 

            3 «Ә» сыныбынан: Аяжан Киікбай және Аружан Беркен. 

            4 «А» сыныбынан: Заман Аманкелді мен Назерке Қасенова. 

            4 «Ә» сыныбынан: Диас Адамбеков, Аида Сайранова және 

Сәкен Сейфолла. 

            4 «Б» сыныбынан: Александра Пескова мен Светлана 

Трубина. 

            5 «А» сыныбынан: Дулат Мамашев. 

            5 «Ә» сыныбынан: Аруна Ерболқызы және Ақмарал 

Қордабай. 

            6 «А» сыныбынан: Саламат Амантай мен Фариза Айтжан. 

            6 «Ә» сыныбынан: Назым Орынтаева және Нұрсұлтан 

Әділетұлы. 

            7 «А» сыныбынан: Гүлім Көпбаева мен Алуа Оралбек. 

            7 «Ә» сыныбынан: Аяжан Тиыштықбай. 

 



   2015 жылдың 5 мамыр күні № 2 мектеп-интернатында Ұлы 

Жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылған Кеңес 

Одағының Батыры Қазбек Нұржановтың өшпес ерлігіне 

арналған «Отан үшін жан қиған ер» атты мектеп оқушылары 

арасында көркемсөз оқу шеберлерінің қалалық байқауы өтті. 

   Байқаудың мақсаты: Жас ұрпақтың бойында Отанға деген 

сүйіспеншілікті, ұлттық рухты жандандыру, олардың туған 

жердің тарихы мен әдебиетін, өнері мен мәдениетін білуге деген 

құштарлықтарын шыңдау, Отан үшін от кешіп, жанын қиып, ел 

рухын көтерген ерлеріміздің есімдерін мәңгілік есте ұстауға 

тәрбиелеу. Осы байқауда интернатымыздың 8 «А» сынып 

оқушысы Қордабаев Ерсұлтан жүлделі І орынға ие болды. 

                                              ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!! 
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Қалалық көркемсөз 

байқауындағы жеңісіміз  



Қалалық хоккей жарысының 

жеңімпаздары 
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14 

Балқаш қаласының білім, дене шынықтыру 

және спорт бөлімі ұйымдастылуымен өткізілген 

Қазақстан халқы Ассамблеясыны 20 жылдығы 

аясында қала мектептерінің оқушылары 

арасында ХОККЕЙДЕН өткен қала 

біріншілігінде № 2 мектеп-интернаты 

командасы ІІ орынға ие болды. Жетекшісі 

Нельдыбаев А.Н. 

Хоккейшілер командасын осы жеңістерімен 

құттықтаймыз!!! 
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25 мамыр күні соңғы қоңырау 

салтанаты  мектеп бітіруші 

түлектерді   құрмет  шеңберімен 

жүргізіп өткізу рәсімімен басталды. 

Мемлекеттік  әнұран айтылып 

болғаннан кейін  сөз кезегі  мектеп 

директоры мен арнайы келген 

қонақтарға берілді. Мектеп 

директоры  З.Н.Рахимберлина өз 

сөзінен кейін, түлектерге арнап 

түсірілген, олардың мектеп өміріндегі 

ең қызық  сәттері  жазылған бейне 

фильмді көрсетіп, әр  түлекке осы 

бейне фильм  жазылған,бейне таспа 

мен мектепішілік «Балауса» 

редакциясының «Сәт сапар саған, жас 

түлек!» атты кітапшасын сыйға 

тартты. 

  

 Мектеп бітіруші 

түлектерге  1сынып 

оқушылары жүрекжарды 

тілектерін айтып өлеңдерін 

сыйлады, сонымен қатар 

билерін тарту етіп, ағалары мен 

апаларына сыйлықтарын 

берді.  Білімнің алтын кілтін  10 

сынып оқушыларына 

тапсыру  салтанаты 11 

сыныптың оқу озаты 

Қордабаева Ляззатқа беріліп,  9 

сыныптың оқу озаты Жолдыбек 

Ұлан  кілтті  қабылдап алды. 

Соңғы қоңырауды соғу 

құрметі   11 сынып оқушысы, 

сыныптың мақтанышы  Мажит 

Бауыржан мен 1 сыныптың оқу 

озаты Рахим Заринаға берілді. 

 



«Болашақ» сауықтыру орталығында 

өткен іс-шаралар  

«Барлығында қағазбен» 
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«Қазына іздейміз» 

12 



«Болашақ дауысы» 

12 



«Ең. Ең. Ең. рекордтар күні» 

12 



«Ертегілер әлемі» 

12 



«Жігіт сұлтаны» 

12 



«Арман қала-Астана туған күніңмен!» 

12 



«Табиғатқа саяхат» 
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Даналық әлемінде 

Қаз дауысты Қазыбек би 

(1667-1764жж) 

Қаз дауысты Қазыбек би, 

Қазыбек Келдібекұлы – 

қазақ халқының XVII – 

XVIII-ғасырлардағы ұлы 

үш биінің бірі, көрнекті 

қоғам және мемлекет 

қайраткері. Орта жүз арғын 

тайпасының қаракесек 

руына кіретін болатқожа 

атасынан шыққан ол 1667 

жылы Сыр бойында дүниеге 

келген. Арғы аталары 

Шаншар абыз, Бұлбұл, өз 

әкесі Келдібек — есімдері 

елге белгілі әділ билер 
болған. 
 

 

Қаз дауысты Қазыбектің 

оқыған жерлері, алған білімі 

туралы нақты дерек жоқ. 

Дегенмен, ел аузындағы 

әңгіме, аңыздар мен биден 

жеткен шешендік сөздер 

оның өз заманында білімді 

де жетелі, халықтың ауыз 

әдебиеті мен салт-дәстүр, 

рәміздерін, ата жолы 

заңдарын мейлінше мол 

меңгерген, озық ойлы, әділ 

де көреген, батыл да батыр 

адам болғандығын айқын 

аңғартады. Әділдігі мен 

алғырлығы үшін Тәуке хан 

Қазыбекті Орта жүздің Бас 

биі еткен. Би Әз Тәукенің 

тұсында хан кеңесінің белді 

мүшелерінің бірі болса, 

Сәмеке, Әбілмәмбет, Абылай 

ел билеген кезеңдерде де 

мемлекет басқару ісіне жиі 

араласып, ішкі-сыртқы 

саясатта ақыл-кеңестер 
беріп отырған. 
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Би 18-ғасырдың 40-

жылдарының басында Сыр 

бойынан Арқаға қарай 

көшіп, Ұлытау, Қарқаралы 

өңірін қоныс қылып, 

Семізбұғы тауының 

беткейлерін жайлаған. 

Қазыбектен: Бекболат, 

Қазымбет, Базаргелді, 

Барқы, Сырымбет есімді бес 

ұл, Маңқан (Қамқа) деген бір 

қыз туған. Қазыбек 

ұрпақтары ата-баба жолын 

қуып, сөз ұстаған парасатты 

әділ қазылар атанған. 

Баласы Бекболат, одан 

кейінгі Тіленші, 

Алшынбайлар да дүйім 

жұртты аузына қаратқан 

әділ де тура билер болған. 

Белгілі әнші-композитор 

Мәди Бәпиұлы да Қазыбек 
бидің ұрпағы.  
 
 
 

 

 Қазыбек би 1764 жылы 

Семізбұғы тауының 

етегіндегі Теректі 

қыстағында 97 жасында 

дүниеден өткен. Денесін 

баласы Бекболат 

Түркістандағы Қожа Ахмет 

Иасауи кесенесіне апарып 

жерлеп, басына құлпытас 

орнатқан. Қазыбек бидің 

қайраткерлік қызметі мен 

шешендік өнері туралы 

Алексей Левшин, Шоқан 

Уәлиханов, Шаһабуддин 

Маржани, Балтабай 

Адамбаев, Нысанбек 

Төреқұлов, т.б. зерттеулері 

сақталған. Жазушы Софы 

Сматаевтың “Елім-ай” 

романында кемеңгер бидің 

келісімді тұлғасы жасалған. 

Қарағанды облысында бір 

ауданға, Алматы, Шымкент 

қалаларында көшелерге би 

есімі берілген, ел ордасы – 

Астанада ескерткіш 

орнатылған. Қазыбек бидің 

әдеби мұрасы әр жылдарда 

баспадан жарық көрген 

шешендік сөздер 
жинақтарына енгізілген. 
 
 
 
 
 

 



Ең, ең, ең… 

Дүние жүзіндегі ең терең 

шұңғыма 

(Сібір - көлемі 1,2 км) 

Дүние жүзіндегі ең үлкен қорған 

(Қытай-көлемі 3035м, тереңдігі 175м) 

Дүние жүзіндегі “Ең, ең, ең 
” деген сипаттарға назар 
аудардыңыздар ма? Әрдайым 
өзінің бой-пішіндерін көруге 
дағдыланған адамның, 
жануардың, түрлі заттар мен 
жағдайлардың бізге 
“Осыншалықты болуы мүмкін 
емес”дейтіндей ерекше болып 
көрінуі бізді таңғалдырмай 
қоймасы анық. Әрі 
таңғалдыратын, әрі жалпы 
мәдениетті игертетін дүние 
жүзіндегі «Ең, ең, ең» деген 
сипаттарға мыналар жатады: 

Дүние жүзінің ең үлкен шөл 

(Сахара шөлі-Орталық –

Солтүстік Африка) 
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Дүние жүзіндегі ең ыстық 

жер 

(Әл-Әзиза-Ливия-57,7с°) 

Дүние жүзіндегі халықтың  

ең көп шоғырланған өлкесі 

(Қытай-1237 000 000 адам) 

Дүние жүзіндегі ең үлкен 

мемлекет 

(Ресей-10 610 083км²) 
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