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• «Евразия» туристік- сауықтыру кешенінен 
«Жазғы педагогикалық» машықтан Уразова 
Карагөз, Кабдешова Салтанат өтті.

• Назарбаев зияткерлік мектебінен Тлебалиева 
Мөлдір, Қарес Делшат, Садирова Назерке 
өтті. 

• Қалған 18 студент өз ауылдарынан өтті. 
Ақжайық-4, Казталовка-3, Жәнібек-2, 
Сырым-2, Қаратөбе-2, Ақтөбе-2,Теректі-1, 
Зеленов-1, Бөкей Орда -1.



Лагерьдің ашылу салтанаты



Абенова Гүлсая Саматқызы

Жәнібек ауданы, Қамысты 

ауылының 

«Ұлан » лагерінен «жазғы 

педагогикалық машықта өтті.

Абенова Гүлсая 

“Ғажайыптар 

әлемі” атты іс-

шарасын өткізді.



Алмасова Арайлым Асылбекқызы

Қаратөбе ауданы, Коскөл 

ауылында “Айгөлек” лагерінде 

жазғы педагогикалық машықтан 

өтті.

“Сиқырлы 

бишілер” 

танымдық 

сайысынан .



Арыстанова Марал 

Амангалиевна

Ақжайық ауданында 

“Жалын”лагерінде жазғы 

педагогикалық машықтан өтті.

“Кім тапқыр?” ойыны кезі.



Елеусін Ералы Мұхитденұлы

Сырым ауданы, Қособа 

ауылынан “Жасдәурен” 

лагерінде 

“Серуендейік ,жас достар!” 

атты туризм бағытындағы 

іс-шарадан көрініс. 



Есетова Бибүнұр 

Жумабековна

Жәнібек ауданынан 

“Балбұлақ” лагерінен 

жазғы педагогикалық 

машықтан өтті.

“Біз лагерьден не 

үйрендік?” атты 

сурет көрмесінен.
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Табиғат 

аясына саяхат



Кабдешова Салтанат машық кезінде 

оқушыларды «Шалқар» көліне шомылуға 

апарды.

Кабдешова Салтанат 

«Евразия» туристік-

сауықтыру кешенінен 

жазғы педагогикалық 

машықтан өтті.



.

Куспаева Жанаргуль Аңқаты жалпы орта білім 

беретін мектебінің  «Жас Ұлан» жазғы демалыс 

кешенінде «Толағай» атты шара өткізді.



Қарес Делшат

Назарбаев зияткерлік 

мектебінен  жазғы 

педагогикалық машықтан 

өтті. 

“Әлем бала 

көзімен” атты іс-

шарадан.



Қуанғалиев Алтынбек “Менің Отаным” атты іс-шара 

өткізді.

Қуанғалиев Алтынбек 

Шынтемірұлы 

Казталов ауданы, Жалпақтал ауданы

“Біз ұланбыз” лагерінде жазғы 

педагогикалық» машықтан өтті.



Нығметжанова Арнагүл “Кім жүйрік” 

атты математикалық, спорттық шаралар 

ұйымдастырды.

Нығметжанова Арнагул 

Дәукенқызы

Сырым ауданы, Бұлдыртты ауылы

“Жастар” «жазғы педагогикалық» 

машықтан өтті.



Сағынғалиева Гүлфайрузь «Өнерлі 

өрге жүзер» атты шарадан көрініс 

Сағынгалиева Гулфайрузь 

МұратқызыАқжайық ауданы 

Базаршолан ауылы

“Атамекен” лагері.



Садыкова Гүлвира  машық кезінде 

оқушыларды «Садовское» көліне 

апарды.

Садыкова Гулвира 

Борисовна  Казталов 

ауданы, Қараөзен аулы



Садырова Назерке

Оқушылармен бірге М.Маметова 

атындағы,Пушкин атындағы 

мұражайларға,зоопаркке, 

«Кирова»паркіне, балалармен бірге 

қыдырған сәттерінен

Садирова Назерке 

Назарбаев зияткерлік 

мектебінен  «жазғы 

педагогикалық» 

машықтан өтті.



Бәйгеге түспей жарыспай ,

Жүйріктің бағы жанар ма? деп

“Мен, мен, мен мықтымын” атты 

спорттық шаралар өткізді.,

Сейлхан Таңшолпан 

Ақылбекқызы Ақтөбе 

облысы Шұбарқұдық ауданы 

“Балбұлақ” лагерінде болды 



«Қасиетті жетілік» атты 

интеллектуалдық сайыс өткізді.

Сұлтангереева Айгерім Ержанқызы 

Қаратөбе ауданы “Айгөлек”лагері



Балалардың бос 

уақыты тиімді 

ұйымдастырыл

ды.



Тлебалиева Мөлдір Назарбаев 

зияткерлік мектебінен «жазғы 

педагогикалық» машықтан өтті.

“Бауырсақ-

Party” акциясын 

ұйымдастырды.



Уразова Карагөз машық кезінде 

оқушыларды «Шалқар» көліне апаруы

Уразова Карагөз «Евразия» туристік-

сауықтыру кешенінен «жазғы 

педагогикалық» машықтан өтті.



Үйірмеге баулимыз!!!



Алғыс  хатпен марапатталған 

машықкерлер: 

Баймұратова Қырмызы, 

Бақтыгереева Ұлпан,

Тулеуова Шаттық.



Ұмытылмас сәттер мәңгі 

жадымызда.......
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