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1) ПИСЬМО В НОМЕР.
Публикация статей
учеников нашей
школы.

Колонка редактора.

2) ДОСКА

Дорогие читатели! В третий выпуск нашей с
вами газеты мы включили статью на тему
буллинга. Эта проблема очень важна и мы
считаем, что каждый ученик нашей школы
должен хоть немного задуматься о ее сути.
Поэтому, мы предлагаем вам раскрыть тему
буллинга в школе и за ее пределами, написав

nis.phmd.press@mail.ru.

Ну а теперь,
предлагаем вам
ознакомиться с
остальной не менее
интересной частью
газеты! Желаем всем
продуктивной недели.

развёрнутую статью! Напоминаем, что все
работы нужно отправлять на почту

.

1
Құпия мен
мистикаға толы
Қазақстан.

2

3
Каковы
возможности
человека?

Say no to
bullying.

1

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Все желающие смогут
поделиться
предложениями по
улучшению школьной
жизни.

3) НАШИ ПОБЕДЫ.

Отличившиеся ученики
(победители олимпиад,
конкурсов и турниров,
волонтеры и т.д.).
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Құпия мен мистикаға
толы Қазақстан.
Қожа Ахмет Йассауи кесенесі - қазақ
жерінің асыл қазынасы. Кесене Әмір
Темірдің бастауымен салынғандығы
баршамызға тарих сабақтарынан
белгілі, алайда ЮНЕСКО әлемдік
мұра тізіміне кіретін кесене туралы
құпия, әрі қызық факт бар. Кесененің
іргетасы жоқ. Иә, шалыс оқымадыңыз.
Іргетасы жоқ кесене 6 ғасыр бұрын
салынса да, біздің уақытымызға жетті.
Ғалымдар көп ойлана келе, бұл
балшық пен гипс араласқан жақсы
материалдың арқасы дейді, бірақ оған
ұқсас материалдардан салынған
ғимараттардың көпшілігі біздің
уақытқа жете қойған жоқ қой.

лезде артқа кетіпті. Қайта жақын
барайын десе, көлік өшіп қалды.
Мұндай құбылыстар көп рет
қайталанғандықтан төбешік жайына
қалдырылып, ол жердің әулие екендігі
мойындалады. Кейіннен ол жерге
ескерткіш қойылған екен.

Райымбек баба 18 ғасырдағы қазақ
жерінің қоғам қайраткері болған
батыр бабамыз. Оның әулие адам
болғандығы да белгілі. Бірде
жасөспірімдер кітапханасына
барғанымда кітапханашы апай бір
қызық оқиғаны баяндап берді. Қазір
Райымбек батырдың атымен аталатын
үлкен даңғылдың бойында бір қыр
секілді төбешік болыпты. Қариялардың
сөзінше, Райымбек батырдың бейіті
сол төбешікте екен. Райымбек
бабамыздың өз қалауымен оны қайтыс
болған кейін түйеге салыпты және
түйе қонған жерге батыр жерленіпті.
Тәуелсіздік алған жылдары қаланың
маңызды көшелерінде жақсарту
жұмыстары жүргізілген екен. Қазір
Райымбек даңғылы аталатын көше де
жақсартудан өтіп жатқан кезде дәл
Райымбек бабаның бейітіне жақын
келген тегістегіш көлік тоқтап қалып,

Лох-несс құбыжығы туралы білесіз бе?
Шотландиялық аңызға сәйкес ол ЛохНесс көлінде өмір сүретін айдаһарға
ұқсаған құбыжық. Қазақстанда ЛохНесс құбыжығы бар десем сенесіз бе?
Жамбыл облысында орналасқан Көккөл көлінде Лох-Несстегідей құбыжық
бар деседі. Көлден бір аңның
дыбыстары шығады. Бұрынғы
аңыздарға сүйенсек, Көк-көлдің түбі
жоқ.
Бұл барлық мистикалық орындардың
тек аз ғана бөлігі. Еліміздің біз
білмейтін тұстары әлі көп, оларды
бізбен бірге зерттеңіздер!
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SAY NO TO BULLYING.

What is cyberbullying?
Cyberbullying happens online and
includes:
• sending mean messages
• sharing photos without permission
• not letting someone be part of an
online group.

Bullying can happen to me or you or
anyone. Millions of children around the
world are bullied every year, but there
are things that we can all do to help.

What can you do? If someone is mean to
you, tell an adult that you know and like.
For example, talk to a parent or a teacher.
You can block a person who sends mean
messages online. Ask an adult to help
you. Don't reply. Talk to your parents or
teacher or an adult that you know well if
you see bullying or if you are worried
about a friend.
What is bullying?
Bullying is when someone makes you feel
bad or hurts you again and again.
Bullying can happen at school, out of
school or online. Bullying includes:
• calling people mean names
• laughing at people
• telling lies about people
• taking someone's things without
permission
• not letting someone play in a group
• hitting people.

Say sorry if you are mean to someone.
You can write a message or talk to the
person. Think about how to be kind in
the future. We can all help to say no to
bullying.
Credits to britishcouncil.org
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Каковы возможности
человека?

Жара и холод.

Нам часто говорят "это невозможно"
или "это не под силу человеку. Даже
не пробуй". Но стоит ли слушать
такие "мудрые советы"? На что на
самом деле может быть способен
человек?

В 1985 г. английские рыбаки
затонули в ледяной воде. Но одному
удалось выжить. Он плыл до берега
больше 5 часов. После чего еще три
часа шел босиком по снегу.

Бег и плавание.

Сила.

Как вы думаете сколько способен
бежать человек без отдыха? Ваш
ответ точно меньше реальных
возможностей. Учеными доказано,
что многие мужчины из племени
тараумара (Мексика) могут
преодолевать расстояние более 150
км. Это им просто необходимо ради
того, чтобы выживать, загоняя
быстроногих оленей. Карл
Лумхольтц в своих научных трудах
описывал случай, когда один из
индейцев пробежал 600 км за 5
дней, питаясь лишь водой и
кукурузной мукой.

Николай Турбас всего одним
мизинцем с пола поднимал до
колена 3 взрослых мужчин.
Александр Засс, которого все знают
как Самсона, весил 80 кг, но при
этом способен был на плечах носить
лошадь весом до 400 кг.
На самом деле, таких примеров в
истории куда больше. Поэтому
задумайтесь еще раз, прежде чем
сказать «это невозможно».
Credits: LYALUK ANNA

Уолтер Пениш смог проплыть 167
км от Гаваны до Флориды. А Бену
Хаггарду удалось покорил
расстояние в невероятную цифру
221км.
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