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Бишкек шаарынын №95 ОТК мектеп-гимназиясында 

2020-2021- окуу жылында 4-декабрь «Манас» эпосунун күнүнө карата жана 

12-декабрь “Адабият күнүнө” жана Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата аткарылуучу 

иш чаралардын планы 
 

№ Иш чара Мөөнөтү Жооптуулар 

1 Бишкек шаарынын мэриясынын Мамлекеттик 

тилди өнүктүрүү бөлүмү Кыргыз 

Республикасынын “КР мамлекеттик тили 

жөнүндө жана “Манас” эпосунун үчилтигин 

сактоо, өнүктүрүү даңазалоо жөнүндө” 

мыйзамдарын, КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 

27-апрелиндеги № 259 КР “Манас” эпосунун 

күнүн белгилөө жөнүндө” токтомун ишке 

ашыруу максатында, “Манас” эпосунун жана 
Ч.Айтматовдун жумалыгын уюштуруу. 

1-декабрдан 6- 

декабрга чейин 

1-11-класстын 

класс жетекчилери, 

ОТИ боюнча 

директордун орун 

басары 

Мектеп 

администрациясы 

2 4-декабрь “Манас” эпосунун күнүнө карата 1- 

11-класстарга, 12-декабрь Ч.Айтматовдун 

туулган күнүнө карата 1-11-класстарга 
класстык саатарды өтүү. 

4-12-декабрь 1-11-класстын 
класс жетекчилери 

3 Ч.Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы 

боюнча класстык жана класстан тышкаркы 

иш чараларды уюштуруу. 

4-12-декабрь Орус тили жана 

адабияты, кыргыз 

тили жана адабияты 

мугалимдери 

4 Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү 

башкармалыгы “Жаш жарчы” коомдук фонду 

тарабынан иштелип чыккан “Кино жана 

өспүрүм” долбоору тарабынан 2-11 класстын 

окуучуларына “Манас” эпосу жана 

манасчылар жөнүндө, Ч.Айтматовдун өмүрү 

чыгармачылыгы боюнча кинотасма көсөтүү. 

Долбоордун алкагында атактуу манасчылар 

жана атактуу актерлор менен окуучуларды 

жолугуштуруу. 

6-декабрь. 2-11класстын класс 

жетекчилери. 

Мамлекеттик тил 

боюнча 

директордун орун 

басары. 

Мектеп 

администрациясы. 

5 “Манас”эпосунун күнүнө арналган райондук, 

шаардык иш чараларга катышуу. 

1-декабрь, №13 МГ. 

4-декабрь №14 ОМ 

Кыргыз тили жана 

адабияты, орус 

тили жана адабияты 
мугалимдери. 

 

 
 



Бишкек шаарынын №95 ОТК мектеп-гимназиясында 

2020-2021- окуу жылында 12-декабрь Кыргыз улуттук адабиятынын күнүн 

белгилөө боюнча иш -чаралардын планы 

 

Бишкек шаарынын №95 ОТК мектеп-гимназиясында 2020-2021 окуу жылында 4- 

декабрь «Манас» эпосунун күнүнө карата жана 12-декабрь “Адабият күнүнө” 

жана Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата 4-декабрдан 12-декабрга чейин 

өткөрүлгөн жумалык боюнча маалымдама 

Бишкек шаарынын мэриясынын Мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү Кыргыз 

Республикасынын “КР мамлекеттик тили жөнүндө жана “Манас” эпосунун үчилтигин 

сактоо, өнүктүрүү даңазалоо жөнүндө” мыйзамдарын, КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 

27-апрелиндеги № 259 КР “Манас” эпосунун күнүн белгилөө жөнүндө” токтомун 

ишке ашыруу максатында, Ыйман адеп жана маданият жылынын алкагында №95 ОТК 

МГ       “Манас”эпосунун       жана       Ч.Айтматовдун       жумалыгы       уюштурулду. 

  

Жумалыктын иш планында 6- декабрда Бишкек шаарынын мэриясынын Билим 

берүү башкармалыгы “Жаш манасчы” коомдук фондунун катында көрсөтүлгөн 

Ч.Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган көркөм тасмалардын таалим- 

тарбиясы, жаштардын турмушка болгон көз карашын жана тарыхка болгон 

кызыгуусун арттыруу максатында иштелип чыккан “Кино жана өспүрүм” долбоору 

боюнча мектепте 2-4-классынын окуучуларына “Жаш манасчы Улукбек” кыскача 

кинотасмасы, 5-11-класстар Чынгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы туураалуу 

кинотасма көрсөтүлдү. Иш чаранын экинчи бөлүгүндө башталгыч класстар атактуу 

манасчы Дөөлөт Сыдыков менен жолугушту. Манасчы манас айтып берди, андан соң 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

окуучулар кызыккан  с   суроолорун манасчыга 

беришти, ошондой эле окуучулардын арасынан манас айтып  беришти. 

 

Эң мыкты манас айткан окуучулар: 2к классынын окуучулары: Чотуров Эрбол, 

Самсалиев Эмирхан, Болотбеков Айдар. 2г классынын окуучулары: Жамгырчиев Б,  

Нурбек Алтынай. Эң мыкты суроо бергендер 3-б классынын окуучулары: Цмокало 

Арина, Жамалбеков Арафат. Бул окуучуларга атайын “Жаш манасчы” коомдук 

фондунун жетекчиси китеп, диск түрүндөгү белектерди тапшырды. 



“Жаш манасчы ” райондук конкурста Чынгыз Тыныбек 1 орунга ээ болуп, 

 

 

 

 
 

 

 

 
грамота жана сыйлык тапшырылды. 



5-11 класстар менен долбоордун алкагында Ч.Айтматовдун “Бетме-бет” 

чыгармасы боюнча тартылган кинодо Ысмайылдын ролун аткарган актер Одуракаев 

Бусурман, “Ак кеме” киносунда баланын ролун аткарган Сыдыгалиев Нургазы менен 

жолугушуу болду. Тасманы көрүп бүткөн соң окуучулар кызыккан суроолору боюнча 

актерлор менен маек курушту. Сыдыгалиев Нургазы окуучуларга флейтада ойноп 

берди. Эң кызыктуу жана актуалдуу суроо берген окуучуларга “Жаш манасчы” 

коомдук фондунун жетекчиси Ч.Айтматовдун өмүрү чыгармачылы тууралуу жаңы 

чыккан китеп, диск түрүндөгү белектерди тапшырды. Ошондой эле китеп менен 9-а 

классынын класс жетекчиси Кошоева И.А эң актуалдуу жана кызыктуу суроо 

бергендиги үчүн сыйланды. Фонддун жетекчилиги тарабынан мектепке “Диалогдун 

жарчысы Чынгыз Айтматов” деген китеп да белекке тапшырылды. Кинотасмаларды 

көрүү жана манасчы, актерлор менен жолугушуу окуучулар үчүн абдан кызыктуу 

болду. Ал окуучулардын актерлорду кетирбей суроо бергенинен көрүнүп турду. Иш 

чаранын аягында окуучулар манасчы, актерлор менен сүрөткө түшүштү. 

4-12-декабрда жумалыктын алкагында орус тили жана адабияты, кыргыз тили 

жана адабияты сабагынын мугалимдери тарабынан окуу программасы боюнча 

предметтик сааттар өтүлдү. 1-11 класстын класс жетекчилери тарабынан “Манас” 

эпосу боюнча жана Ч.Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча класстык сааттар 

өтүлдү. Предметтик мугалимдер жана класс жетекчилер сабактын иштелмеринин 

көчүрмөсүн тарбия иштери боюнча директордун орун басарына өткөрүп беришти. 

“Манас”эпосунун күнүнө жана Ч.Айтматовдун туулган күнүнө арналган 

райондук жана шаардык иш чараларга мектеп администрациясы жана кыргыз тили 

жана адабияты, орус тили жана адабияты мугалимдери ийгиликтүу катышып мектеп 

грамоталары мене сыйланышты. 

 
 

Мамлекеттик тил боюнча  директордун орун басары Арзыкулова В.А. 


