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БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 

 

 

БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Жасай бер, жайнай бер, 

Жұмақ мекен – Балдәурен! 

 

 

"Б А Л Д Ә У Р Е Н" - қандай керемет атау. Осы атаудың 

астарында үлкен дүние жатыр. Өйткені қаншама адам осында 

тәтті, балдай балалық шағының қызықты сәттерін өткізді. 

Қаншама қызметкер тек бала көңілі үшін, ел болашағы үшін тер 

төкті. Бірі келді, бірі кетті.... Бірақ, әрқайсысының жүрегінде осы 9 

әріптен құралған атау алтын әріппен жазылып, ұмытылмастай 

болып қала береді.  

Кеше ғана іргетасы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 

қаланған орталық бүгінде қанатын кеңге жайып, орталық 

филиалдарымен толып отыр. Сондай кереметтей 

филиалдарымыздың бірі киелі мекен Түркістан облысы, Төлеби 

ауданы, Ордақонған тауының етегінде, Тоғыс өзенінің бойында 

орналасқан «Балдәурен-Түркістан» бүгінде төрт жасқа толып отыр. 

«Балдәурен-Түркістан» бұл көңілге тек қуаныш, жүрекке 

жұбаныш сыйлайтын, балалардың демалысының жақсы өтуіне бар 

мүмкіндік жасалынған, жаңаша жасақталған орталық. Мұндағы 

әрбір орталық қызметкерлерінің адал қызметі, еліміздің ертеңі жас 

ұрпаққа саналы білім беріп, салауатты өмір салтын насихаттап, ұлт 

болашағын тәрбиелеуде зор ықпалын тигізуде.  

2018 жылдың 15 тамызынан өз жұмысын бастап, бүгінде өзінің 

бауырына келген әр баланың арманына айналған бақытты мекен. Енді 

ғана тәй-тәй басқан орталық жыл сайын 16 ауысым өткізіп, еліміздің 

8 облысынан білімді балаларымызды қабылдап, орталық 

оқушылардың шат күлкісіне толуда.   

 Баршаңызды осы айтулы мерекемен шын жүректен 

құттықтаймын! Шаңырағымыз бала күлкісінен айырылмасын! 

Еңбектеріңізге жеміс, ал бұрыңғы "балдәурендіктерге" тағы да осы 

бақыт мекеніне келуді Алла нәсіп етсін! "Балдәурен" қанатын кеңге 

жайып, "Халықаралық" статусқа ие болсын! ТУҒАН КҮНІҢМЕН 

менің "екінші үйім", ТУҒАН КҮНІҢМЕН "БАЛДӘУРЕН"!!  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 
 

ЕРНАЗАРОВА Айнұр Шүкірқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының 

 ұйымдастырушы-ұстазы. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Туылған күніңмен – 

Балдәурен! 

 
 

«Балдәурен-Түркістан» РОСО филиалына 4 жыл. 2018 жылдың 

қазан айында алғаш демалушыларын құшақ жая қарсы алған 

Балдәурен-Түркістанға биыл – 4 жыл толып отыр! Иә, осы уақыт 

ішінде орталық қыхметкерлерінің қажырлы еңбектерінің 

нәтижесімен Балдәурен-Түркістан көркейіп, дамып келеді. 

Оңтүстіктің төрінен бастау алған «Балдәурен-Түркістан», қазіргі 

таңда, барша балалардың  достық мекеніне айналған.  

«Кешегі күн – бүгінгі тарих!» осы 4 жыл ішінде орталығымызда түрлі 

семинарлар, конференциялар мен кездесулер, ауқымды іс-шаралар 

өткізілді. Атап айтсақ, үш орталықтан щыққан жас патриоттар 

академиясының мүшелерінің басын біріктіретін форумы 2020-2022 

жылы өткен болатын.  

Сонымен қатар, Қазақстандық жауынгер, Рейхстакқа жеңіс 

Туын тіккен, халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігіне 

құрмет көрсету мақсатында «Рахымжан-жеңіс сарбазы!» атты 

ерлікке тағзым эстафетасы арнайы қонақтардың қатысуымен өтті. 

«Балдәуреннің» жүрегі саналатын «Жастар» педагогикалық тобы 

талмай атқарған еңбектерінің арқасында Қонаев қаласы «Балдәурен» 

РОСО-да өткен Республикалық «Үздік жасақ-2019» байқауының бас 

жүлде иегерлері атанды.  

«Балдәурен» РОСО-ның 20 жылдығына орай Орталықтар 

арасындағы спорттық жарыстар «Спартакиада-2022» болып өтті. 

Тартысты додадан біздің орталықтың командасы 2 орынға ие болып, 

орталықтар арасындағы өз деңгейімізді айшықтап берді.  

«Мектепке жол» акциясы ұйымдастырылып, Түркістан 

облысында орналасқан жағдайы төмен 50 балаға мектепке қажетті 

құрал-жабдықтар мен қаржылай көмек көрсетілді. 

Жыл сайын 16 ауысым бойы өзінің баурайына балаларды 

қабылдап, бүлдіршіндеріміздің балалық шағының өшпес естелігіне 

айналды. 

Туылған күніңмен, Арман аралы – Балдәурен! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Дублер күні 
   

Орталығымызда білім 

кешенінде  Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту 

министрлігінің Республикалық 

қосымша білім беру оқу-

әдістемелік орталығының 

нұсқаулығымен  мектептегі 

өзін-өзі басқару жұмысын 

жаңдандыру, тұлғаның 

көшбасшылық қасиеттерін ашу 

және білім алушылардың 

ұйымдастырушылық 

қабілеттерін іске асыру 

мақсатында Мұғалімдер күніне 

арналған «Дублер күні» 

мектепте білім 

алушылардың өзін-өзі 

басқару күнін  өткізуге 

арналған мұғалімдердің 

жетекшілігімен іс -шара  

өтті.  

        9 «А» сынып оқушысы 

Сырманова Жібек Болатовна  

9 «А» сыныбында алгебра 

пәнінен «Көбейткішті 

квадрат түбір белгісінің 

алдына шығару және 

көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алу», 9 «Г» сынып оқушысы 

Таңатарова Дарина Ильясқызы 8 «Ә» сыныбында қазақ тілі пәнінен 

«Адам-ең жоғары құндылық»,  8 «А» Тобаева Назерке Ғанибекқызы  7 

«Ә» сыныбында химия пәнінен «Физикалық, химиялық құбылыстар», 9 

«Б» сынып оқушысы Нұралы Елжан Нұралыұлы 9 «А» сыныбында орыс 

тілі пәнінен«Малая Родина»,   8 «Ә» сынып оқушысы Ақылбекқызы  

Сымбат 8 «Б» сыныбында физика пәнінен «Жылу сиымдылығы, жылу 

мөлшері», 8 «А» сынып оқушысы Тақтарбек Сағада Сапарәлиқызы 8 

«А»сыныбында орыс тілі пәнінен «Слова назидания Абая», 9 «А» сынып 

оқушысы Әділжан Мирас Ғалымжанұлы алгебра пәнінен 9 «А»  

сыныбында «Екі айнымалысы бар теңдеулерді шешу», 9 «Б» сынып 

оқушысы Рамазанова Диана  9 «В» сыныбында биология пәнінен 

«Жылыжай эффектісі», 9«В» сынып оқушысы Смағұл Бағдәулет 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Қанатұлы 8 «Б» сыныбында орыс тілі пәнінен В.К. Железников «Чучело», 

9 «Б» сынып оқушысы Қарасай Ақерке 8 «Г» сыныбында  химия пәнінен 

«Химиялық реакция типтері»,   8 «В»  сынып оқушысы Жетпіспаева 

Көркем Ерболатқызы    8 «В» сыныбында биология пәнінен 

«Саңырауқұлақтар тірі ағзалардың ерекше патшалығы» тақырыптарда 

сабақтар өтті. 

«Дублер күніне» байланысты жетекшілері мен оқушылар арасында 

қорытынды жиын өтіп, ой талқы болып өтті. Өткізілген сабақтардың 

жетістігімен, кеткен кемшілік тұстары аталып өтілді. Жиын соңында 

жақсы сабақ өткен оқушылар марапатталды. Сонымен қатар бұл іс-

шараны маусым сайын дәстүрлі түрде өткізілу ұсынылды.  

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Компьютердің  конфигурациясы» тақырыбында 

информатика пәнінен ашық сабақ  
 

Ауысым барысында 9 «А» 

сыныбында информатика пәнінен 

«Компьютердің конфигурациясы» 

тақырыбында ашық сабақ өтті. 

Сабаққа сынып толығымен 

қамтылды. 

Сабақтың мақсаты - 

компьютердің міндетіне қарай 

конфигурациясын таңдау, 

компьютердің негізгі 

құрылғыларымен танысу, дербес 

компьютердің ішкі және сыртқы 

құрылғыларының қызметін 

анықтау, пайдалану және 

мақсатына қарай компьютер 

конфигурациясына 

тұжырым жасау. 

 Сабақ барысында оқушылар 

түрлі тапсырмалар орындап, 

компьютер құрастыруды үйренді. Сұрақтарға жауап беру арқылы бір-

бірімен тәжірибе алмасты.  

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 Қорытынды: 
 Компьютердің негізгі құрылғыларымен танысты; 

 Дербес компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларының 

қызметін анықтады; 

 Пайдалану және мақсатына қарай компьютер конфигурациясына 

тұжырым жасады; 

 Сабақ күтілген нәтижеге жетті. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Достық. Шаттық. Балдәурен!» 

бекет бойынша ойыны 
 

«Балдәурен» орталығындағы кез-келген ойын оқушылар үшін 

ерекше ұйымдастырылады. Әр ауысым сайын орталыққа келген 

оқушылардың топ болып ең алғаш қатысатын ойыны «Сәлем, 

Балдәурен!» бекет бойынша ойыны. Бұл ойын өзінің ерекше 

құрылған сценариімен ерекшеленеді. Орталыққа келген балаларды 

ішкі тәртіппен, өзінің өзгермес заңдарымен, қатаң қағидаларымен 

таныстыру мақсатында ойын түрінде ұйымдастырылады. 

Ұйымдастырушы-ұстаздар түрлі бекеттерге бөлініп, әр топты кезек-

кезегімен қарсы алып, өзінің қызықты тапсырмаларын қойып, өз 

бекетінің қағидаларымен таныстырады. Ойын өте көңілді, әрі 

демалушылар үшін құнды ақпараттарға толы болды. Балдәурен саған 

мың алғыс! Бауырыңа келген әр баланы жатсынбай қарсы алғаныңа 

рақмет! 

 

 
 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Let,s be friends!» 

танысу кеші 
 

Орталықтың дәстүрге 

айналған ережелерімен, өзінің 

сүйікті ұйымдастырушы-

ұстаздарымен таныстыру 

мақсатында «Кел, танысайық!» 

танысу кеші болып өтті. 

Орталықтың айнымас 

заңдарымен, қатаң 

қағидаларымен оқушыларды 

таныстырды. «Оң қол» заңы, 

«Сол қол» заңы, «Асхана 

ережесі», «Twix» заңы, және т.б орталық ережелерімен таныстырып, сол 

заңдарға бағынып, ішкі тәртіпті ұстануды талап етті. Кереметтей кеште 

түрлі ойындар ойнатылып, ұйымдастырушы-ұстаздармен бірге ән 

шырқап, би биленді. 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сенім» ұйымының 

үміткерлерімен танысу 
 

Бүгін орталығымызда 

«Сенім» ұйымына үміткерлермен 

танысу болып өтті. Топ 

тәрбиешілерімен бірге ауысымның 

сәтті және қызықты өтуіне 

көмектесетін уақытша құрылған 

ортадағы алғыр, жан-жақты 

үміткерлерді Балдәурендіктерге 

таңдау қиынға түсті. Себебі, бұл 

орынға барлық қатысушыларымыз 

әбден лайықты. Сонда да сайыстың 

аты – сайыс. 10-ауысымның «Өзін-

өзі басқару ұйымында» президент 

кім болғанын ауысымның ашылу салтанатында білетін боламыз. 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Ұлы дала өркениеті» топ 

визиткасын қорғау кеші 
 

Визитка кеші ең 

көңілді барлық топ 

мүшелерінің қатысуымен 

өтетін бірден-бір іс-шара. Бұл 

кеште балалар өздерінің 

тобының ұйымшылдығы мен 

татулығын, ынтымақтастығы 

мен өнерін көрсетеді. Кешіміз 

өте қызықты болды. Топтар 

қызу дайындықпен келген. Әр 

топтың өзіне тән аты, 

санамағы, ұраны және әні болады. Кештің тақырыбына сай әр топ 

өзінің қызықты аттарымен, ұранымен, санамағымен таныстырып, 

топпен бірге әнін шырқады. Бір топ сахнаға шыққанда келесі топ 

оларға қолдау көрсетіп, қошеметтеп отырды. Топ визиткасын 

қорғау кешінің жеңімпазы «Ең үздік топ» номинациясын 2-топ 

жеңіп алды. Алғашқы жеңіс құтты болсын! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 13-ауысымының 

ашылу салтанаты 
 

Лев Гумилевтің 110 

жылдығына арналған «Ұлы 

Дала өркениеті» атты жас 

тарихшылардың кездесуі 

2022 жылдың 13-

ауысымының салтанатты 

түрде ашылуы болып өтті. 

13 ауысымның ашылу 

салтанаты басқалардан 

өзгеше сценарида өтті. Оқу 

жылының басталуы, мектеп 

табалдырығын қайта басқан 

оқушыларымыздың жүзінде 

ерекше қуаныш сезіледі. 

Жан-жақтан келген жас  бүлдіршіндеріміз орталықты енді ғана танып, өз 

ортасына биімделіп, топпен жұмыс жүргізуді үйренуде. 260 баланың 

ішінен өзінің ұйымдастырушылық қабілеті бойынша озып шыққан 8-топ 

демалушысы Жұмаш Нұрай 46,7 % дауыс жинап, ауысым президенті 

болып сайланды. 20 күн бойы оқушылардың демалыстарының қызықты 

өтуіне топ тәрбиешілері мен бірге жұмыла ат салысарына сеніміміз мол. 

Барлық Балдәурендіктерді нағыз – «Балдәурендіктер» болғанымен 

құттықтаймыз! 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жастар» педагогикалық 

тобымен танысу кеші 
 

Жайна, жаса «New Zhastar», 

Сендерге елің сенеді. 

Бола білген орталықтың жүрегі,  

Мұны келген балалардың бәрі біледі. 

                                                                                                                                                             

Ең керемет, көңілді, барша 

ұйымдастырушы-ұстаздардың 

бірігіп өнер көрсететін орталықтың 

дәстүрлі кештерінің бірі «New 

Zhastar» педагогикалық тобымен танысу кеші. Сахнаның көрінісі өте 

ерекше сәнделген. Алтын күздің белгісі айқын байқалады. Ерке сылқым 

қыздарымыздың биімен бастау алған кешіміз қызыққа толы болды. 

«Балдәурен» атты қойылым қойылып, балалардың көңіл-күйін көтерді. 

Ұйымдастырушы-ұстаздарымыз топ болып билеп, ән айтты. Және де 

Балдәурендік жас достарға нағыз топтың қандай тату, ұйымшыл болу 

керектігін көрсетті. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Shining stars» 

шығармашылық байқауы 
 
Енді ғана қалыптасып келе 

жатқан баланың бойындағы 

талантын, шығармашылығын аша 

білу де оңай емес. Оған қашан да 

қолдау көрсету керек. Баланың мінез-

құлқына сай оның әртүрлі қабілеті де 

болады. Дұрыс бағыт-бағдар беріп, 

баланың шабытына-шабыт қосу 

ұстаздың еңбегі. Бүгінгі байқау 

кешіміз де әр баланың жеке 

қабілетін анықтауға, өздеріне 

деген сенімділіктерінің күшеюіне 

арналады. Балалар өз қабілетіне 

байланысты топтарға 

топтастырылып, түрлі 

шығармашылықтар бойынша 

сынға түсті.  

 

 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Өнегелі оқушы» танымдық сайыс 
 

Өскелең ұрпаққа туған 

халқының замандар бойы 

қалыптасқан тіршілік 

қағидасынан қол үзіп 

қалмауын, тарих 

қойнауында жатқан 

мағлұматтарды зерделеу, 

оны болашақ игілігіне 

жаратып, жөргегінен 

ұлттық мәйекпен 

жарытып, ұлттың 

өзіндік мінез, өзіндік сана, 

өзіндік даналық қалыбын 

қалыптастыратын салт - 

дәстүрге ден қоюға 

бағытталған ойын түрі. 

Сайысқа қатысушылар саны 

10 оқушы. Жалпы сайыс 5 

бөлімнен тұрады. Бес бөлім 

бойынша балалар өздерінің 

шын жүйрік, білімді, озат 

оқушылар екендіктерін 

көрсете білді.  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Music show» музыкалық-сахналық 

қойылым 
 

Ауысымға  келген 

балалардың достық қарым-

қатынастарын  нығайту, 

сахна мәдениетіне 

тәрбиелеу, ұйымшылдыққа 

шақыра отырып, балалар 

бойындағы шығармашылық 

қабілеттерін ояту және 

мерекелік көңіл күй сыйлау 

мақсатында «Music show» 

музыкалық-сахналық 

қойылым байқауы болып 

өтті. Жарыстың регламенті 

бойынша ән байқауында 

топтан барлық бала қатысуы, актерлік шеберлік, сахна мәдениеті және 

ерекшелік қажет, және 3-4 минут өнер көрсету тиіс болды. Музыкалық-

сахналық қойылымның жеңімпазы 1-топ болды. Жеңіс құтты болсын, 

балдәурендіктер! 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Слабое звено» зияткерлік 

сайысы 
 

 Ойын – бұл бала үшін ой иелігінен 

өткен құбылыс, бала өз еркімен ойынға 

қатысып, жаңа тәжірибе алмасып, одан 

алған білімі оның жеке байлығы 

болады, сондықтан оны басқа 

жағдайларда қолдана алады. Алған 

тәжірибесі балаға өз ойында қолдануға 

мүмкіншілік беріп, оның 

шығармашылық ұсынысын дамытады. 

Зияткерлік, танымдық, интелектуалдық 

ойындарды ұйымдастыру арқылы 

балалардың білімдерін одан әрі 

толықтырып, дұрыс бағыт бағдар 

беріледі. Орталықта көптеген 

танымдық, зияткерлік ойындар 

ұйымдастырылып отырады. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Чемпион» СМ ойындары 
 

Cпорт – көркі өмірдің, 

Спорт - досың, серігің. 

Жаттықсаң шымыр боларсың, 

Шынығып, өсіп, толарсың, 

 - демекші, салауатты өмір 

салтын ұстанып, спортты 

серік ету мақсатында 

орталығымызда "Чемпион" 

СМ ойындары болып өтті. 

Балалар жекелей және топтық 

біріншіліктерге қатысып, 

спорттық қабілеттерін байқап 

көрді. Екі күнге созылған 

спорттық ойындар барысында 

оқушылар көптеген 

жарыстарға топпен және жекелей қатысып, озық шыққан оқушыларымыз 

марапатталды. 

 

 
 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«HAPPY DAY» туған күн иелеріне 

арналған кеш 
 

Түрлі сыйлықтар, 

ерекше құттықтаулар бәрі-

бәрі осынау төл мереке 

иелеріне арналады.  

Дәстүрге айналған бұл іс-

шара ерекше көңіл-күйге 

толы болды. Ән айтылып, 

би биленді. 

Ұйымдастырушы-

ұстаздарымыз керемет 

қойылым қойып, 

балаларды қуантты. Туған 

күн иелерімен бірге 

ойындар ойналып, 

сыйлықтар сыйланды. Тәтті торт дайындалып, туған күн иелеріне 

ұсынылды.  

2022 жылдың 13-ауысым демалушыларымен өз туылған күнін атап 

өткен барша балдәурендіктерді жеке мерекелерімен шын жүректен 

құттықтаймыз. Оқуда озат болып, көрер күндері тек қуанышқа толы 

болсын! Туылған күндеріңмен! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Baldauren life» үгіт-

бригадасы 
 

 «Балдәурен» РОСО 

филиалының 4 

жылдығына орай 

ұйымдастырылған 13 

ауысымының «Baldauren 

life» үгіт бригадасы болып 

өтті. 2018 жылдың қазан 

айында алғаш 

демалушыларын құшақ 

жая қарсы алған 

Балдәурен-Түркістанға 

биыл – 4 жыл толып отыр! 

Иә, осы уақыт ішінде орталық қызметкерлерінің қажырлы еңбектерінің 

нәтижесімен Балдәурен-Түркістан көркейіп, дамып келеді. Оңтүстіктің 

төрінен бастау алған «Балдәурен-Түркістан», қазіргі таңда, барша 

балалардың  достық мекеніне айналған.  

«Кешегі күн – бүгінгі тарих!» осы 4 жыл ішінде орталығымызда түрлі 

семинарлар, конференциялар мен кездесулер, ауқымды іс-шаралар 

өткізілді. Жыл сайын 16 ауысым бойы өзінің баурайына балаларды 

қабылдап, бүлдіршіндеріміздің балалық шағының өшпес естелігіне 

айналды. 

 

 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Ғасыр жұлдызы!» Лев 

Гумилевтің 110 жылдығына орай 

педагогикалық вернисаж 
 

Орыс халқының ұлы 

ғалымы, көзі тірі кезінде 

жаңалықтары ресми ғылыми 

еңбек ретінде бағаланбаған, 

«Ежелгі түркілер» 

диссертациясының авторы  

Лев Гумилевтің 110 

жылдығына орай 

орталығымызда 

педагогикалық вернисаж 

болып өтті. Оқушыларға 

ғалымның өмірі мен 

еңбектері жайлы тереңінен баяндалды. Өскелең ұрпақты елін, жерін 

сүюге, отанға деген сүйіспеншіліктерінің артуына, елжанды 

патриоттарды тәрбиелеуде педагогикалық вернисаждың маңызы зор. 

Еліміздің ертеңі болар жастарымызды тәрбиелеу баршамыздың 

мақсатымыз және борышымыз. 

 

 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Екі жұлдыз» байқауы 
 

Қырандай қалықтап, әсем әнмен 

шарықтап, Қазақстанды аралап, 

өнерліні жағалап, алыстан ат арытып, 

микрофонды тоздырған «Екі жұлдыз» 

байқауы міне біздің де 

орталығымызға келіп жетті. 

Қазақ халқы қашанда өнермен 

өнерпазға кенде болмаған ғой. Ал, ән 

әлеміндегі жұлдыздарымыздың орны 

бөлек. Аспан әлеміндегі сан 

жұлдыздың жарқырай көрінуі – 

бағының жанып, бабының келіскені 

деп ұғамыз. «Жұлдызың жансын!» - 

деген қазақы ақ тілекті көптеп естиміз.  

Бүгінгі өткен «Екі жұлдыз» байқауымызда оқушыларымыз 

өздерінің ұйымдастырушы-ұстаздарымен бірге өнердің сан қырынан 

сынға түсті. Ән айтылып, би биленіп, сахнаның сәнін келтіретін қойылым 

да қойды. Барлық топ қызу дайындықпен келгені көрініп тұрды. 

Жеңісімен барша топ мүшелерін құттықтаймыз!   

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 13-ауысымының 

жабылу салтанаты 
 

Міне, көзді ашып-жұмғанша 2022 

жылдың 13-ауысымы Лев 

Гумилевтің 110 жылдығына 

арналған «Ұлы Дала өркениеті» 

атты жас тарихшылардың кездесуі 

де өз мәресіне жетті. 20-күнге 

созылған ауысым барысында түрлі 

іс-шаралар, көңілді кештер, 

тартысқа толы жарыстар өткізілді. 

Ауысым бойы өзін жақсы қырынан 

көрсеткен оқушыларымыз «Жас 

патриоттар Академиясына» 

қабылданды. Орталығымыздың 

директорының жеке алғыс 

хатымен марапатталды. 

Балдәуреннің туы төмен түсіріліп, 

оқушыларға сәт-сапар тіледі.  

 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Балдәурен арман аралы!» гала-

концерті 
 

 Күңіренген күз 

мезгілінің екінші ауысымы 

13-ауысым да аяқталды. 20 

күн бойы оқушылар өз 

демалыстарын қызықты, есте 

қалардай естеліктерге 

толтырғанына сеніміміз мол. 

Кеше ғана орталық 

табалдырығын аттаған, ортаға 

үйренісі алмаған балалар 

бүгін міне, өз ортасын, тобы 

мен ұйымдастырушы-

ұстазын, қызыққа толы 

демалыс орнын қия алмай, 

жанарлары жасқа толған. 

Ұйымдастырушы-

ұстаздарының жүрек-жарды 

тілектерімен жалғасын тауып, 

оқушылардың көңілдерін бір 

тебірентіп, көздің ыстық 

жасын домалатып алды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 

Бас редактор: Ерназарова Айнұр Шүкірқызы 
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