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Агапова Анастасия 
6 класс, СШ№11 

г. Рудный 
Руководитель: Гусарова  Е.В. 

 
Твое будущее, город – мое будущее 

Мы – эстафета дальнего гонца. 
Мы-поколение сильных и умелых. 

Мы-перевыполнение планов смелых. 
Нам нет числа, нет краю, нет конца. 

 
П.Антокольский. 

 
Будущее всегда представляешь прекрасным. А будущее города, в 

котором ты родился и вырос – тем более. Мы живем в городе с развитой 
промышленностью. Здесь живут горняки и представители других 
замечательных профессий. 

За последние годы наш город сильно изменился, к сожалению, не так, 
как бы хотелось. В нем стало меньше свободного пространства. Десятки 
магазинов и магазинчиков, кафе, ресторанов, складских помещений и 
мастерских вытеснили так  радовавшую глаз природу. Парки и аллеи города, 
служившие прежде местом отдыха и прогулок родителей с детьми, бабушек и 
дедушек с внуками, превратились в торговые ряды. А мне бы хотелось, чтобы 
наш город в будущем не терял зеленой зоны, чтобы она расширялась, очищая 
воздух, пропитанный пылью и дымом заводов. 

Хочется надеяться, что ученые вскоре придумают, как избавиться от 
терриконов, которые занимают огромные площади и нарушают гармонию 
окружающей среды. Освободившееся пространство можно было бы 
использовать для строительства парков отдыха и новых жилых кварталов. 
Старые обветшалые домики в будущем уступят место красивым 
многоэтажным зданиям с большими окнами, через которые будет литься 
солнечный свет. А многочисленные автостоянки и гаражи спрячутся в 
подземные помещения. В детских садах и школах будут созданы группы и 
классы по 10-12 человек. Тогда воспитатели и учителя смогут уделять 
внимание и тепло каждому ребенку, и дети с удовольствием будут посещать 
эти заведения. И ребята будут ходить туда как на встречу с добрыми друзьями, 
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от которых всегда узнаешь так много нового. И тогда они будут стремиться 
вырасти достойными людьми и стать примерами для младших. 

Твое будущее, город, в моих руках. И это от меня зависит, чтобы оно 
было светлым и великим. Таким, чтобы хотелось к нему стремиться, в нем  
жить, растить детей. 

Это от меня будет зависеть, чтобы твои огромные, но не безмерные 
богатства расходовались бережно, чтобы войны- бессмысленные, непонятные 
и ненужные- прекратились; чтобы матери плакали от радости и гордости за 
своих сыновей, а не над их цинковыми гробами; чтобы прекрасное лицо моей 
страны, моего города не обезобразили язвы страшных болезней; чтобы мое 
поколение не умирало  в жуткой агонии от передозировки наркотиков; чтобы 
никому не нужные дети не протягивали грязные ручонки за подаянием; чтобы 
старики путешествовали по миру, а не по помойкам… 

Моего прекрасного будущего нет без прошлого и настоящего. Но если 
прошлое я изменить не в силах, то мое настоящее зависит от Вас. Взрослые! 
Разве Вы хотите знать, могу ли я заплатить за обучение в понравившемся 
ВУЗе?  Разве вам интересно, что я думаю о новом строящемся магазине, когда 
моя школа рушится прямо у меня на глазах? Будущее города делается уже 
сегодня, уже сейчас. Мною. Тобою. Нами. Вами. 

По широким улицам нашего города будут ездить автомобили, 
работающие на экологически чистом топливе.Благополучие всего города 
обеспечит счастье всех людей, которые будут довольны жизнью, своей 
работой и семьей. Я представляю себе родной город светлым, солнечным, 
зеленым, таким, в котором приятно жить, и в котором чувствуешь себя 
защищенным и счастливым. 

Но все-таки не так все и плохо, безнадежно. Есть за что сказать 
«спасибо». Хотя бы за то, что у меня есть мама и папа; да и просто за то, что 
есть «Я» на этой прекрасной голубой планете. 
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Әжіғалиева Анар 
11 сынып, № 6 орта мектеп 

Арқалық қаласы 
 

Біз – қазақпыз, биікпіз, байтақ елміз 
 

Туырлыққа – ту іліп, қыннан 
қылыш суырып, көк найзаның 
ұшына күдері үкі таққан елміз. 

 
Қазыбек би 

 
 Қаншама ауыр кезеңдерді бастан өткерген Қазақ елінің тарихы тереңде 
жатыр... Алғаш Қазақ хандығының құрылуына ұйытқы болған Керей мен 
Жәнібек бабаларымыз екені бәрімізге аян. Шу мен Таласқа дейінгі алқапты 
иелік етіп, Қозыбасыда ту тігіп, ең алғаш ханымызды да сол жерде ақ киізге 
отырғыздық. Жауларымыз сескенетіндей ел болдық. Кейін Әбілқайыр ханның 
бастауымен Ресей боданына айналдық. Бәлкім, бұл тарих заңдылығы шығар. 
Егер орыс халқының азабын көрмесек, өжет те қайсар, табанды қарсылық 
көрсете алатындай «қазақ халқы» болып қалыптаса алмас па едік... Қалай 
болса да, ұзақ жылдық тәуелділіктен батыл жастарымыздың толқуымен 
құтылдық. 1986 жылы болған «Желтоқсан оқиғасы» кімнің де болса жүрегін 
қан жылатады. «Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді, - дейді 
Әлихан Бөкейханов – бұғаудан босамайды, ері құлдықтан, әйелі күңдіктен 
шықпайды, малына да, басына да ие болмайды». Міне, сол бір күн қанша 
жастың тағдырын жалмаса да, қаншама отбасыға ауыр қайғы әкелсе де, Қазақ 
еліне бостандық сыйлады. Егемендікті «қан төгіспей, жан беріспеймін» деген 
қайсар халықтың ұрпағы осылайша алды. Ал, бүгінде жеке ел ретінде тарих 
төріне көтерілгенмізге 22 жыл болыпты. Осы жылдардың өзінде 
мемлекетіміздің даңқы көтеріліп, өзімізді әлемге таныттық. Қолына найза 
ұстап, үстіне сауыт киіп ел қорғаған батырларымыздың бүгінгі бейнесі 
дүниенің түкпір-түкпірінде спорт, өнер, білім сияқты әр түрлі салаларда 
Отанымыздың атын шығарып жүрген жастар болып отыр. Ендеше, осындай 
ұрпағы бар елдің ертеңі жарқын болары сөзсіз. 
 Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Өзінің қойнауына жүз қырықтай ұлт 
өкілдерін топтастырған еліміздің кең пейілділігін осыдан аңғаруға болады. 
Бұл халықтар бізбен бірге біраз жылдар бойы өмір сүріп, әбден сіңісіп кеткен. 
Ұлты, діні, тілі өзге болғанмен, біздің Отанымыз – бір. Жазғы Лондон 
олимпиадасында, қазір болып жатқан қысқы Сочи олимпиадасында еліміздің 
атын өзге ұлт өкілдерінің де қорғап жүргені бұған айқын дәлел бола алады. 
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Елбасымыз «Қазақстан – 2050» стратегиясында «Бір халық – бұл барлығымыз 
үшін ұлттық ортақ мүдделер, бір ел – бұл барлығымыз үшін ортақ Отан, бір 
тағдыр – бұл біз бірге жүріп өткен қиындықтар мен жеңістер» деп баса айтқан 
болатын. Олай болса, мемлекетімізді алда күтіп отырған қиындықтарды бір ел 
аясына бірігіп, бейбітшілікпен жеңе білейік.  
 Қазақстанның негізгі тірегі – қазақ халқы. Сондықтан, ең бірінші, әрбір 
қазақ азаматы өзінің Отан алдындағы парызын ұмытпауы керек. Өз елінің, 
ұлтының беделін асқақтатып, әрқашан туын көкке көтеріп жүруі қажет.     

          «Мен  - қазақпын, биікпін, байтақ елмін, 
  Қайта тудым, өмірге қайта келдім. 

           Мен мың да бір тірілдім мәңгі өлмеске - 
Айта бергім келеді, айта бергім», 

- деген Жұбан Молдағалиевтың жыры еліне деген сүйіспеншіліктен туғаны 
анық. Патриот ақынның бар әлемге «Мен – қазақпын!» деп жар салуы, оның 
ерлігін көрсетеді. Бұл поэма халқымыздың ұлттық сана-сезімінің 
қалыптасуына зор ықпал жасады. Осы поэманы оқи отырып, қазақ халқымен, 
тарихымен танысуға болады. Көшпенді қазақ өмірінен бүгінгі күнге дейінгі 
қазақ өмірі бүкпесіз суреттелген. Ақын қазақ елінің аспанында жарық 
жұлдыздай боп жарқыраған даналарымызды да тыс қалдырмаған. Мұндай 
шығарманың кез келген қазақ азаматының бойында патриоттық сезім 
туғызбауы мүмкін емес.  Ал, осындай өлеңдермен өсіп келе жатқан ұрпақтың 
ұраны, әрине, «Біз – қазақпыз, биікпіз, байтақ елміз» деген Жұбан атамыздың 
жыр шумақтары болары сөзсіз. Мен де сол ұрпақтың бірімін. Ендеше, менің 
елімнің патриоты ретінде айтарым: Байтақ жерді алып жатқан шаңырағы биік 
Қазақ елі жасасын! 

Жақында Елбасымыз халқына өзінің жыл сайынғы жолдауының бірін 
ұсынды. Бұл жолдаудың тақырыбы - «Мәңгілік Қазақстан». Мақсаты  - өзінің 
аты айтып тұрғандай, мәңгілік ел құру. Біздің міндетіміз осы елді құруға 
үлесімізді қосу болмақ. Қазақ елін керегесін тарих сахнасынан ешқашан 
жойылмайтындай етіп берік құрып кетуіміз керек.   

Жүректерде бар өшпеген азат өлең. 
Егемендік алдық біз азаппенен. 

Күресуден тайынбаған ешуақытта, 
Өр халықтың ұрпағымыз қазақ деген, 

Арқаладық жүгін біз ағалардың, 
Орнын басып келеміз даналардың 

Жасасын Қазақ елі мәңгілік, 
Батсын арай, атсын әрбір таң күліп! 
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Белов Александр 
4 класс, СШ№11 

г. Рудный 
Руководитель: Гусарова Е.В. 

 
 

Родина 
 

 Нельзя забыть тропинку у колодца. 
Березку, что посажена отцом, 

Тот милый край, что Родиной зовется, 
А проще говоря, наш отчий дом. 

 
Что такое родина? Родина!.. Это короткое, но дорогое слово. Оно звучит, 

как музыка. С чего начинается Родина? Может, с «заветной скамьи у ворот, с 
той самой березки, что в поле, под ветром склоняясь, растет…». Да, все это 
Родина. Это все то, что нам дорого и близко. 
Любовь к своей Родине, к своему отечеству поднимала людей на подвиг. 
Много героев погибло, защищая свою страну. Их имена стали для нас 
символом мужества и чести. Родина начинается и с памяти о них. Мне кажется, 
что Родина, прежде всего, начинается с семьи. Когда вечером все собираются 
за одним столом.  Приятно, когда все разговаривают о проведённом дне, когда, 
усевшись на диван, все смотрят интересный фильм. Это счастье, так и 
начинается Родина. Теперь я понимаю, почему люди, солдаты шли на смерть, 
защищая свои семьи, свою землю, свою Родину. 

С чего начинается Родина? На этот вопрос каждый отвечает по-своему. 
Но смысл каждого ответа один – любовь, патриотизм, нежность… Родина 
начинается с малого – с детской кроватки, в которую нас клали  нежные руки 
мамы, колыбельные песни и прочитанные сказки, веселые игры во дворе. Со 
школы, где дорогие наши учителя дают нам знания. Ведь все это тоже - 
Родина. 

Даже птицы не могут навсегда оставить родные просторы ради теплых, 
но чужих стран. Они летят через моря и пустыни, выбиваясь из сил, чтобы хоть 
ненадолго вернуться к своим полям и лесам. 

Человеку на все хватит сил, если дело его делается ради своей Родины. 
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Жұмабек Ұлпан 
                                                                  11-сынып, №2 Қазанбасы орта мектебі 

Әулиекөл ауданы 
 

Тәуелсіз Қазақстан 

 

                                        «…Уақыт қарқыны зымыран. Күні кеше өткен сияқты  

                                         уақиғалар бүгінде тарих беттеріне айналып та үлгірді.  

                                    Бұл жаңа мемлекет пен жаңа қоғамның дүниеге келуінің  

                                       азапты толғаққа толы, сонымен бірге ғаламат сәті еді.  

                        Сол сәт әлі аяқталған жоқ, бірақ ең қиын белестерден аса білдік.  

                                Ең қиын жылдар дәл қазір артымызда қалды, сондықтан да  

                                                     мен еліміздің еңсесі биіктей беретініне сенемін» 

 

Назарбаев Н.А                                             

                                                                                                                 

 Тәуелсіз Қазақстан! Тәуелсіздік! Атамекен! Тарих! Бұл қай құлаққа да асқақ естілер 
асыл ұғымдар. Адам өмірге келіп, ес жиып, етек жия бастаған сәттен өз Отанының тарихына 
ден қоя бастайды... 

      Қазақстан - қазақ халқының ата-баба мекені, ежелгі қонысы. Бұл жерде ата-бабамыз 
туды, тұрды, өмір сүрді, оның топырағында ата-бабамыздың кіндігі кесілген кең жазира 
жері. Бұл жерді мекен еткен көшпелілер мен отырықшылардың бір-бірімен шендескен 
әлемі ғасырлар қойнауында талай-талай ұлыстар мен ұлағаттарды дүниеге әкеліп, 
мәдениеті мен діні жаңғыра түлеп, әйгілі күре жолдардың үстінде саудасы қызып, Шығыс 
пен Батыс арасы тұтастанып жататын болған. Біздің еліміздің жерінен Жерорта теңізінен 
Қытайға дейін Еуразияны көктей өтіп жатқан «Ұлы Жібек жолының» керуендері тоғысқан 
кіндік Азияны басып өтетін Қазақстандық телімі болған.  

       Қазақстанның табиғаты таңғажайып: мұнда аспанмен тілдескен мұзарт шыңдарды, 
тұңғиығы тұнжыраған жұмбақ көлдерді, ақ жал толқындары асау арғымақтардай көкке 
шапшыған шалқар теңізді, күні от шашқан шөлейтті, арналы өзен, ну орманды көруге 
болады. Қазақстан картасы – қазына картасы қазір. Даласы дархан, топырағы қасиетті, 
қойнауы қазыналы. Қазынаның барлығы да қазақ жерінің топырағында тұнып жатқанын 
екінің бірі айтпай- ақ біледі. Дегенмен, жер бедерінде, негізінен, жазық далалы, шөлді және 
шөлейт аймақтар басым. Олардың арасында Сарыарқа мен Үстірт, Тұран ойпаты мен Батыс 
Сібір ойпаты, Мойынқұм мен Бетпақдала ұлы өңірлері бар. Таулы аймақтар республиканың 
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оннан бір бөлігін алып жатыр. Оларға Алтай, Жоңғар Алатауы және Тянь-Шань тау 
жоталары кіреді. Ірі өзендер: Ертіс, Есіл, Жайық, Іле, Сырдария, Тобыл.  

       Қазақстан Республикасы Еуразия құрлығының түкпірінде орналасқан. Қазақстан 
батыста, солтүстік-батыста және солтүстікте Ресеймен, оңтүстікте, оңтүстік-батыста Орта 
Азия республикалары Түрікменстан, Өзбекстан және Қырғызстанмен, оңтүстік-шығыста 
және шығыста Қытай Халық Республикасымен шектеседі. Қазақстан шекарасының жалпы 
ұзындығы –13034км. Қазақстан аумағының көлемі – 2 млн. 714,9 мың шаршы км. Оған 
Батыс Еуропаның Франция, Португалия, Испания, Италия, Греция, Норвегия және 
Финляндия мемлекеттері түгел сыйып кетер еді. Міне, қазақ даласы – кең байтақ! 
Сондығынан ғой, күмбір – күмбір көне күй мен толғауы тоқсан жырларымызда – «Ұшса 
құстың қанаты талады, шапқан аттың тұяғы тозады, Атырауы – айшылық, Қаратауы – 
күншілік,» - деп толғаған. Дала төсінде жаңа өмір шуағын төгеді. Оның бауырындағы 
буырқанған жасампоз өмір тіршіліктің тоқтаусыз соғып жатқан жүрегіндей. Еңбеккері 
маңдай терін тамшылата төгіп жатса, сыршыл ақыны 

            Боз жорға, боз інгенді, боз торғайлы, 

Боз дала, ием саған, боз басымды! 

-деп жүрек лүпілімен суырылған ақ қанатты жырына қосады. Ғылым адамзатқа қанат 
бітірді, ғаламат істерге қадам басты, айға қонды, жұмыр жерді аялай айналып ұшты. Ал 
ғарышқа жол-Байқоңырдан от алғанын мақтан етпейтін кім бар? Ғарышта елдің намысын 
мәртебелеп мерейін асырған Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаев егеменді елдің 
ғарышкерлері.  Сондықтан ғой қай елдің адамы болсын, өз Отаның дүниедегі ең қымбатты, 
ең қасиеттісі, ең аяулысы-Анасына балайды. Ғаламындағы ғажап тіршілігінің қасиетті 
мекенін сүймейтін адам болмайды. «Отан-оттан ыстық», «Ер ел үшін туады, ел үшін өледі»-
деп түйген халықтың қаһарманы Бауыржан батыр: «Отаның үшін отқа түс күймейсің»,-
дейді. Қазақ елінің есімі аңызға айналып, дастандарға арқау болған батыр ұл-қыздары 
толып жатыр. Олар-атамекенін, туған елін жан аямай қорғап, ата-бабаларының ерлік 
дәстүрін сақтау арқылы өздерінің өшпес даңқын шығарғандар. Біздің халқымыздың 
атамекенді ардақтау сезімі өте терең, олар үшін туған жерді қасиет тұту-қанға сіңген мінез, 
ежелгі дәстүр. Бұл таным біздің жанымызға ана сүтімен тараған, ана сүтімен дарыған. Қазақ 
батыр халық, ержүрек халық, намысшыл халық. Ел басына қиын – қыстау күн туғанда 
ерлері намыс отын жағып, туған топырағын қасық қаны қалғанша қорғағанына өткен тарих 
куә, кешегі сұрапыл заман куә. 

      XX ғасырдың сүргінін бастан кешіп, жаңа мыңжылдықтың табалдырығын 
жаңғырған қалпында аттаған Қазақстан өзінің барша төлтума болмысын, жарқын да бай 
мәдениетін, ғасырлар қойнауында қалыптасқан салт-дәстүрін, қызық та қилы-қилы 
тарихын әлем халықтарының алдына жайып салып, құлдығы мен зорлығы жоқ жаңа өмірді 
жаңғырту үшін, еңбек пен мәдениетті жарастыру үшін, сұлулық пен парасаттың салтанат 
құруы үшін, жаппай келісімі жарасқан прогрессивті адамзатпен бір сапта болу үшін жаңаша 
өмірге қадам басты. 
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Жиырма үш жыл ішінде қазақ халқының ұлттық санасы жаңғырып, өзін - өзі тану, 
өзінің бай ежелден қалыптасқан тарихы мен ұлттық дәстүрлерін құрметтеу, ұлы тұлғаларын 
бүкіл дүниеге таныту, бай рухани қазынасын әлемдік өркениетпен ұластыру бағытында 
қыруар шаруалар атқарылды. 

Ең бастысы, қазақ халқымен бірге әр түрлі этностардың да отаны болып табылатын 
біздің еліміз бүкіл әлемге қоғамдағы татулық пен ынтымақтастықты сақтаудың, әр түрлі 
ұлттық мәдениеттер мен діндердің үйлесімді дамуына қамқорлық жасаудың жарқын үлгісін 
көрсетіп берді. 

Бүгінде Қазақстанның негізгі ұлтын қазақ халқы құрайды. Одан кейін славян 
халықтарының өкілдері орыс және украин халықтары. Сонымен қатар ең елеулі этносты 
құрайтындар өзбек, немістер және татар халықтары. Осы біздің елдегі халықтар басын 
біріктіріп, олардың ұлттық тегіне қарамастан, теңдігін бекітетін құжат бар. Ол еліміздің Ата 
Заңы, Конституциямыз. Отан мәңгі гүлденеді-демекші, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, 
еліміздің символы –мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, құрметтеу бәріміздің міндетті 
парызымыз болып саналады. 

2007 жылы 4 маусымда Астана қаласында Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
рәміздерінің 15 жылдығына арналған «Менің Қазақстаным» республикалық жастар  
форумында Президент Н.Ә.Назарбаев сөйлеген сөзінде: «Мемлекттік рәміздер –еліміздің 
егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін нышандар. Бұл рәміздер біздің мемлекетіміздің 
өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын бейнесі. 

Мемлекеттік рәміздер- халқымыздың рухын, ұлттық салт-санасын, 
қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман-тілегін жеткізетін 
ерекше құнды белгілер. Желбіреген аспан түстес байрағымыз халқымыздың 
арманын асқақтатып, қыран бүркіттей еліміздің аспан әлемінде қалықтап тұр» 
деп атап көрсетті.  Кез келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы – 
Әнұран. Әнұран мемлекеттің салтанатты әні. Ол халықты әйгілі етеді. Оның 
сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек 
арманы айтылған. Әнұранды  түрегеліп, жүректің тұсына қолдарын қойып 
айтады. Бұл өз мемлекетіңе деген құрметті көрсетеді. Халық өмір салтын 
бүгінгі тіршілігі мен келешек армандарын, мың жылғы тарихын осы әнге 
сыйғызған.  1986 жылы «Менің Қазақстаным» бостандық аңсаған қазақ 
жастарының бейресми әнұраны болған еді. 

2006 жылғы 7 қаңтардағы Конституциялық заңға сәйкес ҚР-ның 
Мемлекеттік Әнұранының музыкалық редакциясы мен мәтіні жаңа 
редакцияда жазылды. Мемлекеттік  Әнұранның авторы  Шәмші Қалдаяқов, 
сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. 
      Алғашқы рет Қазақстан Республикасының Әнұраны ретінде «Менің 
Қазақстаным»  әні 10 қаңтарда 2006 жылы,  Елбасын  ұлықтау рәсімінде 
орындалды. Бұл Әнұранның сөзі республикамыздың барлық халықтарының 
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жүрегіне жақын, жұрттың бәрінің көңілінен шыққан, терең отаншылдық 
сезімдегі ән.                                                                                                                                          
      Тудың авторы – Шәкен Оңдасынұлы Ниязбеков белгілі  монументші-
суретші. Біздің туымыз – көгілдір түсті, тік төртбұрышты мата. Егер де Туға 
тұтас зер салсаң, автордың оны жасағанда үлкен мазмұнды ойластырғаны 
байқалады. Ол жер жүзінде әлемге нұрын шашқан Күн сәулесі астында қияға 
қанат қаққан қыран- тыныштық пен баянды өмірдің белгісі, ал ою-өрнек тудың 
қай елдікі екенін аңғартады. Ол бірлік пен аман- есендікті көрсетеді. Оның қақ 
ортасындағы сәулесін шашқан алтын Күн – тыныштық пен байлықтың белгісі. 
      Қазақ халқы  сонау ерте заманнан бері қыранды киелі, қасиетті құс деп 
есептеген. Туда қыранның орын алуы тәуелсіздік алған Қазақстан қыран 
сияқты биікте болсын, қыран сияқты ғұмыры  ұзақ болсын деген ойдан туған. 
Тудың сабын бойлай ұлттық ою-өрнек салынған тік жолақ қазақ елінің өзіндік 
сипатын, танымдық бейнесін көрсетеді.  
      2014 жылдың 17 қаңтарында Елбасы Қазақстан халқына «Қазақстан 
жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын арнады. 
Елбасы «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың нақты бағыт-
бағдарларын белгілеп, жүйелеп берді. Бұл стратегия тек мемлекеттің, 
үкіметтің ғана жұмысы емес, қоғамымыздың әрбір мүшесі бұл іске қатынасуы 
қажет екенін атап өтті. Ел-жұрттың, әрбір азаматтың әлеуеті мен қабілеті қазақ 
елін бәсекеге қабілетті, дамыған отыз елдің қатарына енгізу үшін жұмсалуы 
керек. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев Жолдауда ата-бабаларымыздың арманы-«Мәңгілік ел» ұлттық 
идеясын көтерді.  
      Мәңгілік ел болу, баянды мемлекет болу, Тәуелсіздігімізді мәңгілік ете 
білу-ежелгі бабаларымыздың асыл арманы еді. Енді сол бабалар армандаған 
асыл мұрат бүгінгі ұрпақтың басты мақсатына айналмақшы.                                          
Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі-Мәңгілік Елордамызды 
тұрғыздық. Қазақтың  мәңгілік ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік болашағын баянды 
етуге арналады. Ендігі ұрпақ-Мәңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ 
елінің ұлттық идеясы-Мәңгілік Ел!  Елбасының бұл Жолдауы Қазақстанда 
тұратын барлық халықтардың алдындағы басты мақсаты мен міндеттері деп 
білемін. Қорыта келгендегі  айтарым, мен елімнің келешегін табиғаты 
танғажайып, экономикалық аймағы нығайған, төл ұлт өкілдерінің саны 
молайған, ортақ шаруашылық нарқы құрылған, медицина, білім беру жүйесі 
асқақтаған мемлекет, АҚШ сияқты күркіреген елдер сапынан көретініме 
сенімдімін.  Еліміз Орта Азия барысына айналу үшін ел жастарын, құрбы-
құрдастарымды саналы білім алып, сол білігімізді мемлекетіміздің өсіп-
өркендеуіне жұмсауға шақырамын.  
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                                                        Игибаева Динара 
11 сынып, Затобол мектеп- гимназиясы 

   Қостанай ауданы 
                                                                   Жетекшісі : Арсаева Ж.А 

 
 

«Туған тілім – тірлігімнің айғағы» 
 

Қазақтың тілі соншалықты мол.  Ләкін қазақтың тіліменен  қандай кітап 
болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық әм анық болар еді, 

егер де біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып 
сөйлесе. 

 
 Ыбырай Алтынсарин 

 
Тіршілік. Табиғат заңдылығы. Дүниеге шыр етіп сәби келді. Өзін ғана 

емес, бойында қазақ қанын, қазақ тілін ала келді, себебі ұлты қазақ. Айналаға 
шолу жасап, іңгәлап жылып, тәп – тәтті күлкісімен тамсандырып, еңбектеп, 
артынша жүріп, ержетіп келеді. Қалыптасқан жағдай бойынша балабақшаға 
барып, мектеп табалдырығын аттайды. Сөйтіп, өмір есігін айқара ашпақшы 
болады. Мектеп демекші, ол екінші үйіміз, мұнда бізге қамқор болар ұстаз – 
аналарымыз бар. Тәлім – тәрбие береді. Мен мұның бәрін неліктен жазып 
отырмын?! Әңгімені әріден бастамақ ойым болды. Себебі тіл де, діл де, дін де 
бәрі – бәрі тал бесіктен басталады. Бүгінгі тұлға қалай қалыптасса, болашақ 
ұрпақ сол бағытта дамитынына дау жоқ. Демек, бізге ата – анамыз, 
туғандарымыз, қоғам қандай тәрбие берсе, сол тәрбиемен болашақта 
сусындап, келесі ұрпақты сусындатамыз. Бірінші кезекте тіл мәселесі. Бұл  
мәселе қоғамнан орнын алшақтатқан сұрақ. Күрмеуі қашан шешілетіні 
беймәлім. Не себептен беймәлім?! Бұл қадамды қоғам адымдап баспаса, 
ілгерілемейді. Қазақ қазақпен қазақша сөйлеспейді. Жаңа отырғызған көшетті 
мерзімді суарып, күтім жасамаса ол алып бәйтерек болып өспейді, өшеді. 
Қазақ тілі де сол көшетпен пара пар. Егемен ел болғанымызға жиырма жылдан 
асты. Оңалар емеспіз, қынжылтатын мәселе. Теория жүзінде бәрі талапқа сай 
болғанымен, тәжірибеде қолданылмауына  не кедергі? Менің ойымша,  әрбір 
қаны қазақ адам тіліне бей – жай қарамай, қазақпен қазақша(басқа ұлтты 
айтпағанда) сөйлессе, жүз отыздан астам ұлт өкілдері мекен еткен Қазақстан 
Республикасы азаматтары сабақ алар еді. 

Қазынаға тұнған қайран қазақ тілі – ай. Мыңдаған дана бабамның 
мұрасы ұрпақ тіл білмеген соң қарайып бара жатыр. Жазылған жыр – тілек, 
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айтылған өсиет санаға жетпей,  шашылып қалып жүр. Қазақ әдебиеті 
сабағында ғана оқуымыз жеткіліксіз. Тілге деген сүйіспеншілік болса, оқусыз 
қалмас еді ғой. Құлықсыздықтың бетін қайтару жолы қиынға соғары анық. 
Нәтиже беріп, қорытынды шығарар амал қолдану керек. Бүгін жиырма, ертең 
қырық, елу жыл өткенде тіліміздің жойылып кетпеуіне кім кепіл?! Бүгін 
аяғына жеткізетін шаруаны неге болашаққа қалдырамыз? Біз не себепті тілді 
құрметтеуге шақырмаймыз, болмаса күштемейміз?! Бұл биліктің әлсіздігінде 
емес, ұлт санасыздығында. Елбасы жолдауында жыл сайын ойсыратып орын 
алатын мәселе. Елбасы тапсырған басымдылықтардың барлығы дерлік 
жауабын тауып, орындалуда, ал тіл мәселесі ұйқыда. Оятқан жөн. 
 Дана бабамыз оян қазақ деп ұйқыда жатқан қазақты білімпаздыққа 
шақырып, жол сілтеп еді. Қазақтан шыққан даналар, ғалымдар, танымал 
адамдар аз емес. Дегенмен, еңбектері орыс тілінде басылып шығып жатыр. 
Ақылға қонбаса да айтарым, армансыз адам – қанатсыз құспен тең демекші, 
Қазақстан Республикасындағы мектептер аралас емес, тек қана қазақ тілінде 
болса деп армандаймын, балабақшада, аялдамада, қоғамдық орындарда бәрі 
қазақша сөйлесе екен деп армандаймын.  Сол кезде болашағымыздың төрт 
құбыласы тең, жарқын болар ма еді. 
  

Каламабаева Мадина  
10 класс, школа имени Н. Наушабаева 

п. Затобольск 
 

Мой любимый Казахстан 
Я  родилась и проживаю в стране, в которой 16 милилонов  человек 

живут счастливо с открытым небом над головой.   В том государстве, где 
президент является поистине мудрым человеком, тонким политиком, 
хорошим стратегом  и настоящим  патриотом. Благодаря ему мы достигли 
стабильности и процветания. 

Для меня Казахстан - это моя жизнь в настоящем и будущем. Я люблю 
свою родную страну за ее природу, за ее людей, за ее историю, за то, что я  
родилась в такой прекрасной стране. Наш Казахстан - это современное 
многонациональное государство, которому пришлось пройти  немало 
трудностей . Если углубиться в историю, то нам потребовалось около двухсот 
лет, чтобы получить независимось. Тысячи людей боролись за свободу нашей 
страны, многие погибли за будущее своей Родины. Таких людей можно 
поистине назвать героями-батырами. Мы должны помнить этих людей и 
гордиться настоящими патриотами нашей страны. 
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С приобретением независимости в Казахстане  начали развиваться 
экономика, наука, культура. Сегодня Казахстан смело заявляет о себе, о своих 
правах и целях. Наша страна несомненно заваевывает место на мировом 
олимпе. За время нашей независимости мы сделали немало: построили 
крепкое государство, создали одну из самых динамичных экономик, улучшили 
уровень жизни людей. Тому подтверждение Азиатские игры,  которые с  
успехом  прошли в 2011 году, международная  специализированная выставка 
ЭКСПО, которая будет проходить в 2017 году. Все это для нас делает наше 
государство, которому мы должны быть безмерно благодарны. Также 
гордостью Казахстана можно назвать нашу молодую столицу, которая 
постепенно  становится крупным культурным, научным центром Казахстана. 
В   столице создаются  современные социальные и духовные  инфраструктуры. 
Главной достопримечательностью и визитной карточкой Астаны является 
величественное сооружение на левом берегу реки Ишим – Байтерек. Астана – 
это олицетворение процветания нашей страны, это символ надежды и 
уверенности народа в своем будущем.Это прекрасный мирный город со своей 
красотой.  

В Казахстане единой семьёй живёт более шестнадцати миллионов 
человек, представителей более ста пятидести национальностей и народностей. 
У каждой  национальности  есть своя диаспора. Для них работают различные 
теат ры, эстрадные ансамбли, передаются национальные программы на радио 
и телевидении. Как сказал  Н.А. Назарбаев: «Дружба народов, 
взаимопонимание и солидарность – вот основа, на которой мы строим новый 
Казахстан!» 

Наша природа обладает разнообразными полезными ископаемыми. Из 
105 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99.  
Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, 
вольфрама и барита, второе  место по серебруу, свинцуу  и хромиту, третье — 
по  меди и флюоритуу. Также нашей гордостью является нефть, которую 
добывают на западе  страны.  

С каждым годом Казахстан развивается все лучше и лучше. В наших 
сердцах постипенно поспитываеться дух партиотизма, любви к свой родине. 
Для меня это любовь заключается в том, что я должна знать и любить свой 
родной язык, знать историю становления Казакстана,  вносить  хотя бы какую-
то лепту  в развитие моей страны. В  послании 2050 Нурсултан Абишевич 
Назарбаев сделал акцент на том, что будущее Казахстана в руках  молодежи.  
Сегоднешняя молодежь - это первое поколение, которое родилось в 
независимом  Казакстане. Наше государство  делает все для того,  чтобы  мы 
получали хорошее оброзавание, становились  гордостью нашей страны .  
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Я считаю, что наша молодежь  самая образованная, самая культурная, 
самая современная, это  та молодежь, котороя выведет нашу страну на новый 
уровень.  Мы достигли одной из лидирующих позицей  в экономике,  в 
международных отношениях. Мы многое  сделали и, думаю, еще многое 
сделаем, ведь нашему государству  всего лишь 22 года.  

Представляя  Казахстан через 10 лет, я вижу сильное устойчивое 
государство. Лично я буду стараться учиться, работать на  благо нашей 
страны, чтобы  внести вклад в развитие моей родины, Республики Казахстан, 
которую я  люблю и уважаю! 
 

Козлова Анна 
10 класс, КГУ Банновская средняя школа 

Федоровский район 
                                                    Руководитель: Романец В.В. 

 
Моя любимая Родина 

 
Все мы родились в одной стране, здесь живем и растём. Все мы знаем 

историю нашей страны, гордимся ею. Мы можем с гордостью сказать: «Наша 
Родина – Республика Казахстан!». Именно Казахстан рождает в нас чувство 
патриотизма. 

Патриотизм – это любовь к Родине, к земле, где ты родился и живешь. 
Для каждого человека важно, чтобы он любил свою землю, защищал её, 
почитал традиции и обычаи, ценил культуру и соблюдал законы. Мы не 
должны загрязнять природу. Мы обязаны сохранить исторические памятники 
и достопримечательности нашей Родины. Размышляя о ней, мы думаем о той 
великой, прекрасной стране, в которой родились, связываем понятие Родины 
со сложной и интересной, насыщенной и иногда трагической историей родной 
земли. М Мы чувствуем гордость оттого, что являемся частью этой страны, 
частью этого большого мира. А любовь к Родине нам прививают с детства — 
родители, воспитатели, учителя. 

Из поколения в поколение передаются рассказы о важнейших событиях, 
выдающихся личностях, об их подвигах и великих делах. Поэтому, думая о 
родине, мы думаем и о героях прошлого и настоящего, и об известных 
писателях, поэтах, музыкантах, художниках. Все это — наша история, все это 
— наша Родина. Родина наша — это и люди, которые нас окружают в 
повседневной жизни. Люди, которые родились в одном краю, всегда как-то 
ближе друг к другу, всегда лучше смогут понять друг друга, им легче найти 
общий язык и стать друзьями. Потому, наверное, что у них есть одно общее — 
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та страна, в которой они родились, а это уже немало! Не потому ли люди, 
оказавшиеся в другой стране, бывают так искренне рады встретить земляка — 
любого, пусть даже совсем незнакомого человека из родной страны, родного 
города, родных мест. Но у каждого из нас есть свой  уголок — своя маленькая 
родина. Это тот  поселок или деревня, тот дом, где мы родились, где сделали 
свои первые шаги, сказали первое слово, узнали первые радости и первые 
обиды. Возможно, став старше, мы сможем глубже оценить, понять и 
полюбить нашу большую Родину, нашу страну. С ранних лет родители 
привили мне любовь к родной природе. И теперь я никогда не сорву нежного 
цветка, не спугну щебечущих на ветке птиц. Мне и самой хочется сохранить 
всю эту красоту, потому что в моих силах помочь своей стране. Трудно 
сказать, какая родина человеку дороже — маленькая или большая. Мне 
кажется, что и большая, и маленькая родина одинаково важны, и я их люблю. 
Больше того, это — неразрывное целое. Весь окружающий нас мир — вся 
Родина..  

Каждый гражданин своей страны должен защищать ее. Поэтому 
молодые парни, достигшие совершеннолетия, годные по состоянию здоровья, 
обязаны служить в армии и получить там навыки военной подготовки, чтобы 
каждый военнообязанный смог постоять за свою Родину, защитить свой народ 
и отстоять свою землю. 
     История о военной службе и об Афганской войне мне очень хорошо 
известна. Мой родной дедушка Козлов Иван Иванович, отец моего отца, 
служил в Монголии, в шестидесятых годах. 
 В нашем роду, по линии моего отца, воевали в Афганистане мои дедушки 
Козлов Василий Иванович, Козлов Алексей Иванович и мой дядя Козлов 
Александр Геннадьевич. Они получили ордена и медали за войну в 
Афганистане. Они проявили  свое мужество и отвагу, не боясь ничего. Я очень 
горжусь своими  родными,  что в нашем роду есть защитники Отечества.  
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Мешкова Юлия 
11 сынып, Затобол мектеп- гимназиясы 

Жетекшісі: Арсаева Ж.А 
 

Өз нышаны жоқ мемлекет болмайды 
 

«Мемлекеттік рәміздер – халқымыздың рухын, ұлттық салт-санасын,                   
   қаһармандығы мен даналығын, болашаққа деген үмітін, арман-тілегін 

жеткізетін ерекше құнды белгілер» 
 

Н.Ә.Назарбаев 
Егеменді елдің әрбір азаматы құрметтейтін және мақтаныш етуге тиісті 

ресми рәміздеріміз бар. Бұл міндеттің күрделігін Елбасы нақты пайымдап,  
«..бұл міндет білім берудің, мәдениет органдарының, қоғамдық ұйымдардың, 
бұқаралық ақпарат құралдарының барлық жүйесіне, әрбір отбасына қатысты».  
 Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері - Ту, Елтаңба және 
Әнұранның сипаттамалары және ресми пайдаланылу тәртібі конституциялық 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік рәміздер туралы» заңмен 
белгіленген. Бұл заң екі мың жетінші жылдың  төртінші маусымында 
қабылдаған болатын. 
 Көптеген елдерге мемлекеттік рәміздер жалпы ұлттық және біріктіруші 
күш ретінде ұғынады. Рәміздер діни, партиялық, рулық бөліністерінен биік 
болып, барлығын біріктіреді. 
 Жас мемлекеттің рәміздерін жасау тарихына бүкіл Қазақстанның халқы 
ат салысты. Оған сол кезде жарияланған байқау куә. Мемлекеттік рәміздерде 
эстетикалық талаптармен бірге, тарихи, экономикалық, саяси мәні анық 
көрінетін шешімді табу қажет болатын. Мемлекеттік туымыздың авторы 
республиканың өнер қайраткері – Шәкен Ниязбеков. Жалауды айқындайтын 
элементтердің бірі – оның түсі. Көк түсін таңдаулы кездейсоқ емес, ол 
адамдықтың, мінсіздіктің және сенімдіктің белгісі. Бірлікпен бірге көк түс 
барлық елдердің тыныштығы мен ырысын білдіретін бұлтсыз аспанды еске 
салады. Аспандай ашық көк түс қазақтардың ұлттық түсі болып табылады, 
өйткені көшпенді қазақтар үшін табиғат мекендеу ортасы ғана емес, сонымен 
қатар, өмірлеріндегі ажырамас бөлігі болатын.  
 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы – ортасында шұғылалы 
күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір 
түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде 
нақыштаған. Туымыздағы күн бейнесі – шекарамыздың бұзылмайтындығын 
бейнеледі. Шексіз далада ұшқан, ою- өрнек- еліміздің ұлттық жиынтық 
белгісі.  
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 Бүгінгі Елтаңба – Жандарбек Мәлібеков пен Шот- Аман Уәлихан секілді 
сәулетшілердің шығармашылық ізденіске толы үлкен еңбегінің жемісі. 
Мемлекеттік Елтаңбамыз – дөңгелек нысанды. Дөңгелек, шығыс 
қазақтарының аса құрметінде, өйткені бұл нысан өмір шексіздігінің белгісі. 
Ортасында шаңырақ бейнеленген. Шаңырақ – отбасы амандығы, бейбітшілігі 
және ашық аспанды білдіреді. Шаңырақты айнала күн сәулесін дей тарап 
уықтар шаншылған. Олар өмір мен жылудың белгісі. Оң жағы мен сол 
жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. 
Тұлпардың алтын қанаты – астықтың, еңбектің, ырыстың белгісі. Елтаңбаның 
ортасында бес бұрышты жұлдыз, біздің жүрегіміз бен құшағымыз барлық бес 
континент өкілдеріне ашық деген сөз.  
 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранының негізі – ол 
халық арасында кең тараған « Менің елім» атты патриоттық өлең. Әнұран – 
халық жүрегінің соғуы, армандарының іргетасы болып табылады. Әнұранның 
авторлары Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденов пен Қазақстан 
республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Әнұран ресми рәміз 
ретінде, Қазақстан болашағы  мен өзінің болашағына сенетін 
қазақстандықтардың ортақ қазынасы айналып кетті. Туып – өскен жердің 
мемлекеттік рәміздерінің мағынасын түсіну – әрбір Қазақстан азаматының 
борышы.  

Мен нағыз отаншылмын, сондықтан мен туып – өскен жерімді 
жырлаймын: 

Менің сұлу Қазақстаным, 
                                                Менің сүйген Отаным 
                                                Апамыздай тілеуі- ақ 
                                                Отан бізде біреу - ақ. 
                                                Бақытты боп жүргенім, 
                                                Сенің арқан Отаным. 
                                                Елім менің тірегім, 
                                                Құшағын жая алатын 
                                                Менің елім, туған жерім, 

  Егін шапқан, бақыт тапқан 
                                                Күн сәулелі- Қазақстан. 
 
  



 
Конкурс сочинений  среди школьников 

на патриотическую тему – 2014 г. 
Костанайская область 

 
 
 

18 

Мытник Анна 
 7 класс, школа №10 

г. Рудный 
Руководитель: Румбах Е. В. 

 
Кружись, айналайын, Земля моя! 

 
 Вот уже вторые сутки, как за окном вагона меняются картины моей 
необъятной Родины. Путешествие с севера на юг продолжается. Я проснулась 
на рассвете. С шести утра золотое солнце заняло своё место на голубом 
небосклоне. Я вглядываюсь в бескрайнюю панораму казахстанской степи. 
Приоткрыв окно, ощущаю лёгкое дуновение степного ветра, который только 
что обнимал каждую травинку, ковыль и нежные степные цветы… В голову 
приходит мысль о том, что что вся эта безмолвная, великая, могучая Природа 
видела и знает больше меня в миллионы раз.  
 Степной ветер ворвался в мой вагон. Вместе с ним как будто табун 
лошадей пронёсся мимо. И сразу в моём сознании зазвучали переборы 
домбры, ласковые, и в то же время торжественные. 
 Я отдаляюсь от сердца многонационального Казахстана – Астаны, а 
ветер движется вместе со мной, мелодия домбры звучит в унисон со стуком 
колёс и наполняет меня чувством гордости. Астана. Один из самых 
необыкновенных городов мира! Совсем недавно я ездила туда с классом на 
экскурсию. В памяти навсегда будут живы её достопримечательности:  
Байтерек – дерево жизни, опора, оберегающая народ от бед и войн. Мысленно 
прогуливаюсь по набережной Иртыша, в чьих водах отражаются высотные 
здания, мосты, безоблачное голубое небо, такое звёздное и совсем близкое 
ночью… 

 Атамекен. Моя земля. И я не променяю её ни на какую другую! Ведь 
шестьдесят лет назад сюда, в целинный край, приехал по комсомольской 
путёвке мой дедушка. Здесь он повстречал бабушку, они создали семью, 
вырастили детей, трудились не покладая рук всю свою жизнь, на благо своей 
большой страны. Я закрывают глаза. Ветерок обдувает моё лицо, принося 
знакомы звуки народных мелодий. Вот звучат зажигательные мотивы «Кара 
жорга», её подхватывает украинский гопак, на смену ему мчится белорусская 
«бульба», в хоровод дружбы вплетается русская плясовая, кавказская 
лезгинка. Мы вместе! Я вижу красивых людей, чей общий дом – наша 
величественная казахстанская земля. Здесь говорят на разных языках, но 
каждый понимает и уважает друг друга. Культура, традиции и обычаи каждого 
народа сохраняются, развиваются и преумножаются.  
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Говорят, что школа – это маленькое отражения большой жизни. Наша 
школа тоже сильна традициями, и одна из самых любимых и уважаемых – 
ежегодное проведение фестиваля «Под единым шаныраком», где мы 
соприкасаемся с самобытностью разных народов Казахстана. 

Мой поезд близится к югу степи, на защиту которой встают 
величественные горы.  Кажется, что ещё немного, и я сольюсь с ветром, 
который уже переносит меня в древность, когда человек был частью природы, 
когда зарождались традиции и обычаи моей родины. Я брожу среди 
маленького аула, наслаждаюсь звуками кобыза Коркыта… А в юрте 
неподалёку начинается Той-бастар… 
 В настоящее меня возвращает топот копыт лошадей, которые мчатся 
наперегонки с поездом по молодой траве. И эта трава наталкивает меня на 
мысль о жизни, о её бесконечном круговороте: осенью зелень умирает, степь 
превращается в жёлтый диск, припорошенный снегом, но весной здесь снова 
возрождается жизнь! Так и в жизни: старики умирают, но живут их правнуки, 
меняются дни и ночи, месяцы и годы, меняются люди…. Но неизменными 
остаются вечные ценности: любовь к Родине, уважение к атрибутам её 
государственности и дружба её граждан! 

 
 

Нургалиев  Дархан 
 4класс, СШ№11 

г. Рудный 
Руководитель: Гусарова Е.В. 

 
 

Мой край родной 
Пусть мне твердят, 

Что есть края иные, 
Что в мире есть иная красота. 

А я люблю свои места родные. 
Свои родные милые места. 

 
Ю. Антонов 

 
         У каждого человека есть место, в которое всегда хочется вернуться, где 
тебя любят и ждут. Это маленький городок или поселок…Словом-это Родина, 
на которую всегда неумолимо тянет. И ждешь это время, когда собран чемодан 
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и куплен билет. Скоро! Скоро! Скоро состоится долгожданная встреча с тем 
местом на карте, где тебя любят и ждут люди, улицы, детские площадки… 

Удивительна и загадочна природа края, в котором я живу. 
Степь…Чем она привлекает и завораживает? Может быть, своей 
многообразной жизнью или горько-сладким ароматом разнотравья?! Даже у 
Шолохова степь-символ донской земли. 

Весной она – зеленое море. Летом, когда ковыль выкинет свои метелки, 
становится белым морем. Но как прекрасна степь на закате. Пушистые 
метелки ковыля тянутся к заходящему солнцу, как языки холодного пламени. 
Я горжусь тем, что живу именно в Таком, пусть даже небольшом городе, с 
разнообразным растительным и животным миром. 
 

Поздеева Дарья 
8 класс, Жамбылская средняя школа 

г. Костанай 
Руководитель: Бурнаева В.А. 

 
 

 «И горит над миром образ твой 
Флаг казахский и казахский герб…» 

 
Республика Казахстан – наш родной край, наша Родина. На этой земле с 

древних времён жил казахский народ. Казахи пасли скот, занимались 
земледелием, защищали свою Родину от врагов. Они смогли сохранить свою 
землю для своих потомков, а значит и для нас.  
  Казахстан – моя земля; земля, которая раскрыла свои теплые объятия и 
показала миллионам, как прекрасен этот мир. Я горжусь тем, что Казахстан 
суверенное, самостоятельное государство. Как независимое государство 
Казахстан имеет свои государственные символы - герб, гимн и флаг. Все, что 
изображено на гербе и флаге, имеет смысл, особое значение: отображает 
богатство страны, единство народа, стремление достигать высокие цели, 
желание жить всегда в мире и согласии, не зная войн и различного рода 
междоусобиц. Красив и торжественен гимн страны, мы прикладываем руку к 
сердцу, тем самым выражаем своей земле преданность и верность.  

Я могу с гордостью сказать: Казахстан-государство со своей историей, 
своим государственным языком, символами, закрепленными Конституцией и 
столицей.  

Казахстан – государство перспективное, развивающееся. Я считаю, что в 
будущем он станет еще лучше, еще крепче. Миролюбивая политика 



 
Конкурс сочинений  среди школьников 

на патриотическую тему – 2014 г. 
Костанайская область 

 
 
 

21 

государства, развитие интеллектуального и экономического потенциалов 
являются залогом будущего процветания.  

Мы, жители Казахстана  и само государство – одно органически целое. 
Мы сделаем все возможное для его развития, а в итоге выиграем сами – мы 
будем гражданами развитого, независимого, мощного в экономическом и 
политическом смысле государства.  

«Послание народу Казахстана» от 17.01.2014 – самое главное 
доказательство этому.  

Я родился здесь и вырос,  
Мне другой земли не надо,  

Казахстан моя стихия,  
Казахстан моя отрада…  

 
 

Стрибакова Татьяна 
 4 класс, СШ№11 

г.Рудный 
Руководитель: Гусарова Е.В. 

 
 

Я и мой город 
 

Как истинный патриот, я люблю свой город. Будучи еще совсем 
маленькой, а точнее, когда я ходила пешком под стол, много раз видела свой 
город. Я сама, без посторонней помощи, залазила на подоконник закрытого 
окна, при этом, не боясь высоты, и видела простой город. 

И вот мне одиннадцать лет, я начала ездить в лагеря, где пейзажи 
местности по-настоящему были красивыми: густые леса, шелковистая зеленая 
трава. Красивая полная луна ночью заменяла простой светильник. 
Окружающая природа не везде совершенна. Ее красота во многом зависит от 
самих людей. Так давайте это все сохраним. 
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Ткаченко Руслан 
 4 класс, СШ№11  

г. Рудный 
Руководитель: Гусарова Е.В. 

 
Зима в родном краю 

 
Пришла зима. Деревья надели пушистые шубки. Вода в речках замерзла 

и превратилась в лед. Зато теперь можно кататься на коньках. Если снег 
мокрый, можно слепить снежную бабу. 

Декабрь:  В декабре, в декабре 
Все деревья в серебре. 

Смотри, сколько снега! Снег белый, пушистый, мягкий. Вот-вот 
наступят морозы, станет еще холодней. А вот улицы весело играют нарядными 
огоньками. Совсем скоро Новый год! 

Январь: Открываем календарь - начинается январь. 
Ударили морозы. Теперь долго на улице не пробудешь- вон, какой нос 

красный! Зато зимнее солнце светит в чистом голубом небе. Но складывается 
ощущение, что от этого еще морозней. 

Февраль: Дуют ветры в феврале 
Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 
Легкая поземка. 

Все дольше солнце задерживается на небосклонах. Чувствуешь? Едва 
заметное тепло исходит от ярких лучей февральского Солнца. А вот 
послышался стук капели - это  сосульки заслезились. Еще немного и наступит 
праздник Масленица. А вслед - придет весна! 
 

Третьяк Кирилл 
4 класс, СШ№11 

г. Рудный 
Руководитель: Гусарова Е.В. 

 
 

Посвящение родному краю 
Казахстан-это место, где живут в мире и согласии многие народы. На 

мой взгляд, не каждая республика может нести в себе многонациональный 
состав. А Казахстан делает это с завидным успехом. И мы этим гордимся. 
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Переплетение разных культур, их взаимодействие, делает его самым сильным 
государством, толерантной республикой. 

Наш город – не исключение. Здесь живут разные нации, живут в мире и 
согласии. Я горжусь тем, что люди в нашем городе ценят все красоты, 
добиваются чего-то недостижимого. 

Мой призыв - любить  свою Родину, оставаться до конца своих лет 
верным, не предавать ее. 
 

Тубалыкова Ақзия  
 9 сынып, Диев орта мектебі» ММ 

            Диев ауылы, Әулиекөл ауданы 
     Жетекшісі: Иргасимова М.Б. 

 
Мәңгілік Ел - Қазақстан 

                                                     
                                                    Басты мақсат-Қазақстанның ең дамыған                                               

                                                                      30 мемлекеттің қатарына қосылуы. 
Ол- «Мәңгілік 

                                                                      Қазақстан» жобасы,ел тарихындағы 
біз аяқ  

                                                                     басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті. 
 

Назарбаев Н.А 
                                                                                                                  

  Тәуелсіздіктің жиырма екі жолында Қазақстанның жүріп өткен жолы да 
«тар жол, тайғақ кешуден» тұрғанын газет - журналдардан оқып, біліп жүрміз. 
Бұл туралы белгілі қоғам қайраткері Уәлихан Қалижан өзінің мақаласында 
«Біз «азапты жолдан» өттік, мың өліп, мың тірілдік» - деп атап көрсетеді. Бір 
сөзбен айтқанда, бұл кезең экономика жағдайы, адамдардың рухани дүниесі 
күйзелісінің ең биік шыңы болды деп ойлаймын. Осы бір күрделі кезеңнен 
үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар, қарапайым 
азаматтардың қолдауымен және ел басшылығының жүргізіп отырған сауатты 
ішкі және сыртқы саясатының арқасында шыға алдық. Елбасымыз биылғы 
Жолдауында «Күш жігерді біріктіре отыра 22 жылда қыруар іс тындырдық, 
үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық» - деп сеніммен атап айтты. 

Қазақстан 2013 жылы бәсекеге қабілетті алдыңғы қатарлы 50 
мемлекеттің қатарына кірді. Қазір еліміз дүние жүзінің 126 мемлекетіне 200 - 
ден астам дайын өнім түрлерін экспорттайды. Аз уақыттың ішінде еліміздің 
кемел келешегі-жаңа елорда-Астана тұрғызылды. Қазақстан халықаралық 



 
Конкурс сочинений  среди школьников 

на патриотическую тему – 2014 г. 
Костанайская область 

 
 
 

24 

аренада да көптеген табыстарға қол жеткізді. Бұған дәлел - Қазақстанның 
ЕҚЫҰ - ға төрағалық етуі және 2010 жылдың желтоқсан айында өткізілген 
Астана саммиті. 

Біздің мемлекет осылайша биік белестерді біртіндеп бағындырып 
келеді. Қазақстан бүгінде өте жауапты шешімдер қабылданып жатқан елге 
айналды. Міне, енді мемлекетіміз «Мәңгілік Ел»  идеясын жүзеге асыруды 
қолға алып отыр. 

Еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері тарихымыз бен 
мәдениетімізге, ана тілімізге көңіл бөліне бастағанын білеміз. Қазақстан 
дамыған 50 елдің қатарынан орын алғанда қатты қуандық.Елбасымыз ендігі 
кезекте дамыған 30 елдің қатарына кіру жоспарын да ұсынды. 

Елбасының «Ендігі ұрпақ - мәңгілік қазақтың перзенті сендерсіңдер», - 
деген сөзін оқып, біздің бойымызды қуаныш кернеді, ойымызға сенім ұялады. 
Мектебімізде сабақ оқуымызға барлық жағдай жасалған. Менің ойымша, біз, 
еліміздің болашақ жастары білімді, ғылымды, рухани, адамгершілік 
қасиеттерге бай, елінің тарихын, салт - дәстүрін, тілін қадірлейтін нағыз 
патриот болып өсуіміз қажет. 

Еліміздің бас қаласы - Астанада 2017 жылы өтетін ЭКСПО - ның 
тақырыбы «Болашақтың энергиясы» деп аталуы да тегін емес деп есептеймін. 
Тағы бір айта кететін нәрсе - Елбасымыздың биылғы Жолдауындағы қазақ 
тілінің Мәңгілік тіл болатындығы туралы мәлімдемесі Қазақ елі тарихына 
алтын әріптермен жазылатын болады деп сеніммен айта аламын. Бұл 
мәлімдеменің қазығы ретінде қазақстандықтарды қонақжайлық, 
меймандостық және патриоттық рухында тәрбиелеуде халқымыздың теңдессіз 
салт - дәстүрі мен әдет - ғұрыптары таңдалса, бізге өте жақсы болар еді. 

ҚР - ның Президенті Н.Назарбаев халыққа жолдаған «Қазақстан жолы - 
2050: Бір мақсат ,бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында: «Тек соңғы 3 
жылда мемлекеттік тілді дамытуға 10миллиард теңге бөлінді. Енді ешкім 
өзгерте алмайтын бір ақиқат бар! Ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік 
тіл болды» деп атап көрсетті. Қазақстан туралы айтатын жетістіктер өте көп. 

Біз, қазақ елінің болашақ жастары елімізді одан әрі өркендетіп, көкке 
көтеру үшін тәрбиелі, білімді, саналы, бойында ар - ұяты бар, намысты ту етіп 
көтеретін, патриот ұл - қыз болып өсуге міндеттіміз. Алдағы уақытта осындай 
мақсатқа жету үшін бүгіннен бастап сабағымызды ізденіп оқып, алға қарай 
ұмтылуымыз қажет. Мен бүгін оқушы болғанмен, ертең болашақ маманмын. 
Еліміздің өсіп, өркендеуіне мен де өз үлесімді қосамын деп зор сеніммен, 
мақтанышпен айта аламын. 

Қорыта келе, шығармамды ақын Несіпбек Айтұлының мына өлең 
шумақтарымен аяқтаймын: 

 Бақыт құсы қонарда, Мәңгілік Ел боларда, 
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Періштенің қасына сайтан сірә жолар ма? 
 Мәңгілік Ел белгісі - аспандаған Бәйтерек, 

   Жайнап тұрған Астана, жарқыраған Ақорда! 
    Жақсы - жайсаң кеңесіп, төрт құбыла теңесіп, 

      Арман болмас айналсақ алынбайтын қамалға!... 
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