
Колутон орта мектебі



• РУХАНИ  ЖАҢҒЫРУ бағдарламасының негізгі мақсаты: 

Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасын сақтау, дамыту, 

үздік жетістіктерін және қазіргі заманғы мәдениетін елде

сонымен қатар шет елдерде дәріптеу болып табылады.

• Основной целью программы РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 

является сохранение, развитие и популяризация историко-

культурного наследия и лучших достижений современной 

культуры Казахстан в стране и за рубежом



РУХАНИ ЖАҢҒЫРУИННОВАЦИИ



Бағдарлама бағыты

«Тәрбие және білім»

Жоба

«Туған жер»

Бағдарлама

РУХАНИ ЖАНҒЫРУ

Негізгі жоба

«Отаным-
тағдырым»

Негізгі жоба

«Саналы Азамат»

Негізгі жоба

«Кітап – білім бұлағы»

Негізгі жоба

«Өлкетану»



Негізгі жоба
«Өлкетану»



Базовый проек

Информационное сопровождение всех 
подпрограмм

Регный проект

“Туған жер - Родной край”

Региональный проект 
“Туған жер”

Региональный проект

“Туған жер - Родной край”

Базовый проект

«Отаным-тағдырым»



Негізгі жоба

«Саналы Азамат»



Негізгі жоба

«Кітап – білім бұлағы»



Рухани жаңғыру

Рухани жаңғыру-ұлыларды ұлықтау

Абайлардай-даналарды ұмытпау

“Ойын арзан, күлкі қымбат” деген бар,

Асылдарды көтеріп, арзандарды құрықтау

Тарихында  елімнің руы өр халықпыз

Тірлік жайып көп ойлап ұсақталып қалыппыз,

Ту көтерер, жаңа ғасыр, жаңа сәт!

Рухында көтер енді “казақ” деген алыппыз!

Дубірлі мынау дүниеде заман кетті қарыштап,

Жақын болып бауырлар кетпесінші алыстап.

Берекені арттырып, ел екенін дәлелдеп,

Озық-озық елдермен   еліміз   жарыспақ!

9а сынып оқушысы Тлейхан Махаббат

Рухани жаңғыру –ана тілін дәріптеу

Асыл мұра, ғұрыпты жаңаша бір іріктеу.

Мәдениет, өнері біздің елдің танылсын

Рухы биік халықты жаңашылдыққа үгіттеу



Рухани жаңғыру
Болашаққа бағдар құрып жолдаған,

Барлық қазақ бір ауыздан қолдаған.

Жақсы бір іс, оң бастама болған соң,

Рухта да бір жаңғыру орнапты.

Білімдінің жаңартуда санасын,

Тарихатан  талай сырлар табасың.

Дәстүрімді, салтымменен санамды,

Әрекетсіз қалай сақтап қаласың?!

Рухани  кеңістік  те жаңғырсын,

Төл өнерін қазағымның ән қылсын.

Қазағымның  маңдайына бақ тұнып,

Білімді  жас-патриоттықпен сән құрсын!

Қазақ тілі мен әдебиет пәні  мұғалімі  Зиябай Б       



Біздің ортамызда-ардагерлер.   Ветераны живут с нами.

Мақсаты:
Жастарды елін сүюге,тарихын білуге ,мәдениетін дәріптеуге баулу, жаһандық 

өзгерістерге ,жаңашылдықтарға ұмтылдыру.

Біздің туған жеріміз- ұрпағымыздың болашағы. Ата-бабалармыз өткен жер.

Цель:
Необходимость научить молодое поколение уважать страну за ее великую 

историю, за ее великую культуру, за то, что здесь жили наши предки!   

Обеспечение преемственности исторического, культурного наследия от 

старшего поколения молодым.

Бекмадин Ахат Бекмадьевич

(умер в возрасте 94 года)

Степкин Вячеслав  Владимирович           

1996 жылғы Колутон орта мектебінің 34 

түлегі    

( выпускник Колутонской средней школы  

1996 года,34 выпуск)



Встреча учащихся  с воином-интернационалистом

В  школе прошла встреча с участником 

военных действий в Афганистане, нашим 

земляком,  Аугалиевым Танырбергеном

Елемесовичем.

Решение о вводе войск в Афганистан 

было принято 12 декабря 1979 года.

За десять лет войны в Афганистане погибло 

и умерло от ран и болезней около 14 тысяч 

советских солдат. 

Среди них и Танырберген Елемесович. 

В Афганистане он служил  военной части 

№ 79942  и   имеет награды: 

От благодарного Афганского народа, Знак 

воина- интернационалиста, 70 лет 

Вооруженным силам СССР, Юбилейные 

награды выводу Советских  войск из 

Афганистана 15 лет, 20 лет, 25 лет.

Учащиеся  с большим интересом слушали 

рассказ воина-интернационалиста и 

задавали много вопросов.

Расставаясь, ветеран пожелал учащимся  

успехов в учебе и мирного неба над головой.



Туған жер -2018
31 қаңтар күні  5-11 сыныптар 

арасында 100 ән жобасы 

бойынша «Туған жер -2018» 

атты мекрекелік концерт 

өткізілді. Концертті тәрбие ісі 

меңгерушісі Жақсыбаева А.К 

мен тәлімгер Жұмабай Б өткізді. 

Концерттің мақсаты: мәдени 

жауһарларымызды бағалап, қазақ 

әндерінің  табиғи сұлулуғына  

тағы бір үңіліп, халқымыздың  

елге, Отанға, туған жерге деген 

сүйіспеншілігін өн бойымыздан 

өткізе,  бір-бірімізге кқтерінкі 

көңіл күй сыйлау.  

«Туған жер -2018»  мерекелік 

концертте; әннің авторы, әннің 

шығу тарихы, әнді орындаушы 

туралы мәлімет және інге 

арналған видеоролик пен 

таныстырылым дайындалып 

көрсетілді.



Смотр песни и строя  
Ежегодно  в школе проходят  

традиционный смотр строя и песни, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Цель проведения: развитие у 

подростков гражданственности, 

патриотизма, формирование у 

подрастающего поколения 

патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, 

готовности к защите его интересов.
В смотре принимают  участия с  6 класса начиная 

до 11 класса включительно.. Отряд каждого класса 

готовит выступление по строевой подготовке, в  

котором  оценивает : дисциплина строя, внешний 

вид, выполнение перестроений и поворотов, 

строевой шаг, исполнение строевой песни, 

действия командира.



Тимуровская 

команда 

Школа не только учит, читать, писать и вообще быть человеком умным и всесторонне развитым, 

но  не  забывает и про трудовое воспитание. Трудовое воспитание было и должно быть сегодня одним 

из главных направлений школы и подход к нему должен быть  серьёзным.

Нельзя говорить о всестороннем развитии личности, если ребёнок отвлечён  от труда. 

Трудовое воспитание не оставлено без внимания и в нашей школе.  Учащиеся 11 класса отвечают за 

уборку памятника павшим воинам , 5-8 классы ухаживают за небольшой пришкольной аллеей. 

Стоит сказать и про тимуровскую работу в КГУ «Колутонская средняя школа».  Учащиеся 10 

классов оказали посильную помощь  пенсионерке Альжановой Орынбасар в уборке картофеля; 

пенсионерке  Касымовой Коркен в уборке территории и колке дров, а также а уборка от снега в 

зимний период; пенсионеру  Дуюсову Бахыту в  уборке зерноотходов.

Также силами учащихся начального звена была проведена концертная программа, посвященная дню 

Пожилых. Об этом было рассказано в статье  учителя на заслуженном отдыхе, Степкиной Галиной 

Яковлевной, в газете «Маяк»



Обелиск в селе Колутон   был  

построен 

в 1990 году. 

Памятник 

в  школе



Рухани жаңғыру

«Ұлы дүбір бізге де бет бұрды»

Рухы биік өнерге жақын еліміздің өркениеті дамыған заманда ұлы көшке қалыспай 

ілесіп келе жатқаны дүйім жұртқа мәлім. Тәуелсіз ел екенімізді еске алған сайын 

тәубешілік етіп рухтанып қалатынымыз шындық. «Уақыт – төреші уақыт – емші» 

демекші егемендік алған жылдар еншісінде көптеген қиындықтар мен жетістіктер 

кете барды. Осы кезде халықтың санасын тұрмыс билеген кезеңдер көрініс тапты. 

Осыны нақ байқаған кемеңгер елбасымыз: «Мақсатқа жету үшін біздің санамыз 

ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және 

экономикалық жаңғыруды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады» -

деді.

Шынында экономикалық жағдайға көп көңіл бөліп жүргенде рухани 

құндылықтарымыз, өнер саласы, білім саласы кенже қалып қоюы әбден мүмкін. 

Сондықтан «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» тақырыбында көптеген 

салаларды қамти отырып, нәтижелі көптеген іс-шаралардың жүзеге асуына жарқын 

бастама болды. 

Рухани жаңғыру – патриоттық сезімдер

Рухты елдің ұрпағы – ел қорғайтын біздер

Бәсекеге бет бұрған, мынау қилы заманда,

Байлық келсе тасынбай, қиындыққа төзіңдер-

-дей келе, дамыған елдер қатарына қосылуға атадан қалған қасиетті жерді, Отанды 

сақтауға әр азаматтың азаматтық борышы деп білем.

Колутон орта мектебінің қазақ тілі,әдебиет мұғалімі Зиябай Бахатбек.



Валюта күніне арналған  сынып сағаты .

«Әдептілік –әдемілік» атты диспут 





«Тұңғыш президент – ел мақтанышы» 



«Рухани жаңғыру» бағыты бойынша  

«Қазақстанның болашағы»







«Жас Ұлан» балалар

ұйымына

қабылдау



Тәуелсіздік күніне арналған іс-шаралар

Президент күніне арналған «Отан, Президент және мен»



«Тәуелсіз елім Қазақстаным». 



«Менің елім,  менің жерім»



« Қазақстан » тақырыбында викторина 



«Балалар құқықтары туралы конвенция» 



«Қазақстан Халықтар Ассамблеясына 

25 жыл» 



Абай Құнанбайұлының 175 жыл, 

“Құлақтан кіріп бойды алар” 




