
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Этот номер газеты наша "редакция" старалась 
сделать максимально разносторонним. 
Почему в кавычках? Спешим сообщить, что 
набор в команду NIS Press все еще открыт! 
Наша редакция еще не сформирована и мы 
находимся в поиске главного редактора, 
заместителя главного редактора, художника-
оформителя, фотокорреспондента и 
корректоров - 3 чел. Мы ищем 
трудолюбивых, творческих и оптимистичных 
ребят! Подача заявок осуществляется в 
дайректе @nissimps.  

Переходя к событиям в школе, на этой неделе 
прошло целых два интереснейших 
мероприятия - шахматный турнир и 
викторина по BTS!  

Также, на следующей неделе пройдет 
долгожданный турнир по Counter-Strike: 
Global Offensive. Все что вам нужно - это 
собрать команду из пяти человек и  

обратиться в дайрект @nissimps. Если же у 
вас нет команды или состав оказался 
неполным, то мы подберем вам партнеров за 
пару дней до игры! 

Мы бы хотели поблагодарить вас, наших 
любимых читателей, за поддержку и письма 
отправленные нам на почту. Также, с 
прошлой недели наша газета доступна на 
школьном сайте: https://fmalm.nis.edu.kz/  

Хотим напомнить, что в рамках рубрики 
"Письмо в номер", любой ученик, учитель 
или куратор может отправить свою статью на 
нашу почту: nis.phmd.press@mail.ru. Работы 
могут быть написаны на свободную тему.  

С нетерпением ждем ваших писем! 
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Абай - жаңа қазақ 
әдебиетінің негізін 
қалаушы. 

Абайды оқымаған, оны мүлде 
білмейтін қазақстандық жоқ шығар. Оның 
әрбір өлеңі адамды ойландыратын 
мәселелерді көтереді, оның әрбір әні 
құлақтан кіріп, бойды алады. Абайдың 
тағдыры баяндалатын “Абай жолы” 
романы қазақтың даласында орын алған 
оқиғалармен қатар оның рухани тұрғыдан 
өсуіне не себепші болғандығын жан-
жақты көрсететіні оқыған адамға белгілі. 
Қарап отырсақ, Абай - ұлы. Ол бізге дейін 
2 ғасыр бұрын өмір сүрсе де, оның 
шығармалары өзектіліктерін жоғалтар 
емес. Көпшілік біле бермеуі мүмкін, 
алайда, Абай Құнанбайұлы жазба қазақ 
әдебиетінің және әдеби тілінің негізін 
қалаушы. Ендігі кезекте, осы екі фактінің 
басын біріктірсек, “Абай - жаңа қазақ 
әдебиетінің негізін қалаушы” деген 
тұжырымға келіп тірелеміз. Бұл мақала 
осы тұжырымға қатысты “қалайша?” және 
“неліктен?” деген сұрақтарға жауап 
береді. 

Жаңа қазақ әдебиеті алуан түрлі 
жанрларды, стилистикалар мен 
проблематикаларды қамтиды. Елімізде 
болып жатқан, болған немесе орын 
алғалы тұрған мәселелерден бастап әлем 
тарихы мен бүгініне байланысты 
мәселелерді көтеретін сан түрлі 
шығармалар бар. Абайдың шығармалары 
да алуан түрлі. Абай шығармашылығында 
әлемнің көптеген елдерінің 
әдебиеттерінің бетке ұстар 
шығармаларының қазақ тіліне 
аудармалары да, халықымызға және бүкіл 
адамзатқа өсиет ретінде жазылған қара 
сөздер де, махаббатқа толы лирикалық 
әндер де, табиғатты суреттейтін өлеңдер 

де, адамды дұрыс жолға салатын өлеңдер 
де бар. Барлығына да Абай 
шығармашылығынан мысал келтіруге 
болады. Абайға дейін қазақ әдебиетінде 
кейбір жанрлар болмаған, ал Абайдың 
шығармашылығына дейін болған жанрлар 
тек ауызша түрде ғана халық арасында 
таратылатын еді. Сонда, қазір қазақ 
әдебиетінде бар жанрлардың барлығы, 
қай жағынан алып қарасақ та, бастауын 
Абайдан алады. 

“Абай қалай біз танитын Абай 
атынды?” деген сұрақ сізді бір рет болсын 
толғандырып па еді? Толғандырмаған 
болса да, қазір осы сұрақты оқи отырып, 
осы сұрақтың төңірегінде ойлана 
бастадыңыз ба? Әрине, бұл сұрақтың 
нақты жауабы болуы мүмкін емес, бірақ, 
сонда да жауап беруге тырыссақ, күмән 
мен сын сияқты ішкі жан дүниесінің 
тебіренісі, өмірінде орын алған қиын 
сәттер мен өзі өмір сүрген уақыттағы 
халқының надандығы - мұның барлығы да 
Абайды біз білетін ұлы Абай етті. 

Қорыта келе, Абай қазақтың 
тұлғаларының ұлысы . Ол ағартушы, 
философ, ақын, композитор, қазақ 
филологиясының негізін қалаушы, бірақ, 
мұның барлығына ол қоғамның ащы 
мәселелері мен ішкі жан дүниесінің 
сезімталдығы мен тазалығының әсерінен 
қол жеткізді. 

Торебеккызы Аяулым 11В 
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The History of 
Presidential Elections. 
November, a month of 2020 that is quite 
crucial not only to us NIS students that 
ballot for the election, but to the USA as 
well. And everyone in the world is 
arguing whether Trump or Biden is 
worthy of being president. Let’s go 
through a brief history of Presidential 
Elections, shall we? 

Although elections were used in ancient 
Athens, in Rome, and in the selection of 
popes and Holy Roman emperors, the 
origins of elections in the contemporary 
world lie in the gradual emergence of 
representative government in Europe and 
North America beginning in the 17th 
century. In Vedic period of India, the 
chiefs of a tribal organization were 
elected by the tribe.  

The first recorded popular elections of 
officials by majority vote, where all 
citizens were eligible to vote and to hold 
public office, date back to the Ephors in 
754 B.C., under the mixed government of 
the Spartan Constitution. In Central Asia, 
a group of wise men (bi) discussed which 
heir was most worthy to rule the nation, 
and “voted” for who they support. 

Elections also reinforce the stability and 
legitimacy of the political community. 
Like national holidays commemorating 
common experiences, elections link 
citizens to each other and thereby 
confirm the viability of the polity. As a 
result, elections help to facilitate social 
and political integration. 

Whatever the peculiar national, regional, 
or local variations, elections are events 
that, by arousing emotions and 
channeling them toward collective 
symbols, break the monotony of daily life 
and focus attention on the common fate. 

Learning about different countries, seeing 
differences in political systems and 
comparing them is fascinating! 

By Meiram Gauhar 10A 
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Школьные выборы. 

Школьные выборы, звучит интересно, 
не правда ли? Они очень важны, ведь 
каждой школе необходим президент. 
Тот самый человек, который сможет 
представлять её на всех мероприятиях, 
отстаивать честь учеников и школы, 
бороться против злостной 
неуспеваемости, оказывать всяческую 
поддержку и защиту общественной 
жизни учащихся, участию в 
олимпиадах и различных конкурсах!  

Вот и в нашей школе будет проходить 
столь значимое событие, как выборы 
президента. Президент школы 
является высшим должностным лицом 
ученического самоуправления. В 
президенты могут выдвигать свои 
кандидатуры, ученики, подходящие 
под данные критерии:  
- Быть учеником 10-11 классов; 
- Иметь хорошую или отличную 
успеваемость; 
- Владеть казахским, русским и 
английским языками;  
- Не иметь дисциплинарных 
взысканий; 
- Являться участником социальных 
проектов и практик школы;

Обязанности школьного президента во 
многом схожи с обязанностями Глав 
государств. В обязанности президента 
входит:  
• Решение проблем учащихся; 
• Информирование школьной 
администрации об идеях учеников; 

• Управление ученическим 
самоуправлением; 

Что нужно знать о правилах 
проведения голосования?  
1. Выборы проводятся тайным 
голосованием, избиратели имеют 
право не говорить о том, за кого они 
проголосовали.  
2. Голосовать могут все ученики и 
работники школы. 
На данный момент, свои 
предвыборные программы начали 
осуществлять 3 ученика: Сарбасова 
Аяжан, Жармагамбетов Тамирлан и 
Канышулы Идрис. Все кандидаты 
достойны и имеют большие шансы на 
победу.  

Желаем всем кандидатам и 
избирателям интересных выборов и 
пусть удача всегда будет с вами. 
Счастливых вам голодных игр. 
  

 Жунусова Айя 10К 

4

2 НЕДЕЛЯ НОЯБРЬ 2020



НАШИ ПОБЕДЫ  

37-я Балканская Математическая Олимпиада. 

Сетевой конкурс научных проектов NIS. 
По общественно-гуманитарным и естественно-математическим направлениям. 

Победы не бывают легкими, победа - это всегда затраты времени, творчество, труд и толика 
везения. Победы - это результат большой работы. Вы проявили целеустремлённость, 
нестандартное мышление, творчество, выполняя сложные олимпиадные задания и работая над 
научными проектами. 

Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение, любовь к детям и 
своему делу – основа успешности нишевцев! 
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БЕКТЕМИСОВ 
ТАМИРЛАН 

3 МЕСТО

САТУБАЛДИН 
ТАИР 

2 МЕСТО

ОЛЖАБАЕВ 
АСЫЛБЕК 
2 МЕСТО

ОЛИМПИАДА 
ПРОШЛА В 

ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ С 31 
ОКТЯБРЯ ПО 5 

НОЯБРЯ.
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ПИРМАНОВА  
АНЕЛЬ 

Секция "Наука о 
Земле и Космосе" 

3 МЕСТО

КАМАЛОВА  
ДИЛНАЗ 

Секция 
"Правоведение" 

3 МЕСТО

ЕРАЛИ  
ДАНА 

Секция "Наука о 
Земле и Космосе" 

3 МЕСТО

ДЖУМАДИЛЬДАЕВ 
МЕДЕТ 

Секция 
"Математика" 

1 МЕСТО



Спасибо за внимание!  
До встречи в следующих выпусках! 

6

2 НЕДЕЛЯ НОЯБРЬ 2020


	The History of Presidential Elections.
	КОЛОНКА РЕДАКТОРА
	The History of Presidential Elections.
	Олимпиада прошла в дистанционном формате с 31 октября по 5 ноября.
	Бектемисов Тамирлан
	Сатубалдин
	Таир
	Олжабаев Асылбек
	Пирманова
	анель
	Камалова
	дилназ
	Ерали
	дана
	Джумадильдаев Медет

