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TRIP TO MUSEUM
What was the most remarkable autumn event for 
you? Was it the spelling bee, the football compe-
tition? For me it was the trip to the Science and Ar-
cheology museum on 28th of September. It was 
a useful and interesting experience for all classes 
from 1 to 11. Students got an opportunity to enrich 
their knowledge about the life style of ancient Ka-
zakhs and see by themselves the glory of different 
National Kazakh items. Big halls and unique exhi-
bitions of rare and antique instruments were im-
pressive and didn’t leave anybody uninterested. 
In every showroom, visitors were provided with 
a guide, who explained and told them general in-
formation or different myths. The excursion was 
interactive. Overall, everybody discovered some-
thing new from this trip, even our teachers.
Dasha 9th grade 

minutes, with a victory for Horses by 8:5. The last 
match was between Horses and Bears, this round 
was only 15 minutes, and the football competi-
tion ended with Bears winning 2 matches out of 3.
On 18th of September, the house points and tro-
phies were given during assembly. Trophies and 
house points were given to Eagles, because many 
players in Eagles played for Bears. However, the 
main point is that no matter who won and who 
lost, we had fun and precious time playing foot-
ball all together.
Hyo Joo 9th grade 

SPELLING BEE
The Tamos Cambridge department had a spelling 
be on October 13th! The spelling bee is an annu-
al event held every year. It consists of 4 students 
from each class competing to be the best spell-
er. The winners for this year are Sulukhan for 1&2 
grades. Oleg for 3&4 grades. Zhanel is the winner 
for 5&6 grades. Rabiga for 7&8 grades. Adiskhan 
for both of 9th grades. Dana for the 10&11 grades. 
Congratulations to the winners!
Dana 9th grade 

our department worked tirelessly for the fair. A mini 
concert was also held under the guidance of mu-
sic teachers. The fair was a success! All the mon-
ey earned at the fair will go to charity, to the Ray 
of Light center.

HOUSE SYSTEM
The Cambridge department has a house sys-
tem, in our school we have three: bears, eagles, 
horses. Each teacher and student chooses their 
own house for competitions. This year we have a 
lot of new students and they had the opportuni-
ty to choose their houses, and Mr. Paul also gave 
them blue tamos scarves. The house system helps 
everyone bond.  
 

REPUBLIC DAY
On October 25th, the Cambridge department cel-
ebrated Republic Day. At the assembly, the stu-
dents prepared different and fascinating perfor-
mances under the guidance of teachers of the Ka-
zakh language. The students played the dombra 
and sang the song Atameken. 

FOOTBALL COMPETITION
On 15th of September we had a football compe-
tition between houses. At 9:30 AM, the first match 
between Horses and Bears started. They had 20 
minutes of games, and Bears won by 2:1. Then 
at 11:15 AM, the second match between Eagles 
and Horses started. This game also ended in 20 

AUTUMN FAIR
On October 15th, the Cambridge department held 
a charity fair. Our department holds this fair every 
year to help the autistic center. This year, repre-
sentatives of the center and children also took part 
in our fair. They sold drawings and flowers plant-
ed in pots. It should be noted that the students of 
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МҰРАЖАЙҒА САЯХАТ
Сіз үшін күздің ең естеқаларлық оқиғасы 
не болды? Eмле жарысы әлде футбол 
жарысы болды ма? Мен үшін, 28 қыркүйек 
күні ғылым және археология мұражайына 
жасаған саяхатым есте қаларлық оқиға ретінде 
қабылдадым. Неге десеңіз, бұл іс-шара кезінде 
бүкіл 1-11-сынып оқушылары қызықты тәжірибе 
алып, өз тынымын арттырды. 
Біз ежелгі қазақтардың өмір салты туралы 
білімімізді байытып, түрлі қазақтың ұлттық 
өнімдерінің ұлылығын өз көзімізбен көрдік. 
Кең бөлмелерде және бірегей көрмелерге 
қойылған сирек кездесетін және көне 
аспаптар таңғалдырды, және ешкімді бей-
жай қалдырмады. Әр көрме залында гид 
қызметкерлері келушелірді негізгі ақпаратпен 
таныстырып, түрлі мифтердің мағынасын 
түсіндіріп жүрді. Экскурсиямыз интерактивті 
түрде өтті. Барлығымыз көптеген жаңа ақпарат 
алдық.
Даша 9-сынып  

«Аюлар» қатысты. Бұл ойын өте тартысты өтті. 
Сөйтіп, «Аюлар» тобы үш ойынның екеуін жеңді.  
18 қыркүйек күні мектеп жиналысы кезінде 
футболшыларға  ұпайлар беріліп, мадақтау 
қағаздары салтанатты түрде тапсырылды. 
Жүлделер мен хаус ұпайлары «Қырандар» 
хаусына берілді, өйткені олар өз командалары 
үшін де, «Аюлар» командасы үшін де ойнады.
Біз жеңуді не жеңілуді емес ең бастысы, біз бірге 
футбол ойнап, көңілді және баға жетпес уақыт 
өткізгенімізді артық көрдік.
ХёДжу 9-сынып  

ЕМЛЕ БАЙҚАУЫ
13 қазан күні Тамос Кембридж бөлімінде 
ағылшын тілінен «Spelling bee» байқауы өтті. 
Бұл іс-шара жыл сайын ұйымдастырылады. 
Әдетте оған әр сыныптан 4 оқушы қатысады. 
Олар сөз құрамындағы әріптерді  қателеспей 
атап шығулары керек. 
Осы жылы келесі оқушылар жеңімпаз атағына 
ие болғандар:
1 және 2-сыныптардан Сұлухан,
3-4-сыныптардан Олег,
5-6-сыныптардан Жанель,
7-8-сыныптардан Рабиға,
9-сыныптардан Адисхан,
10-11-сыныптардан Дана.
Жеңімпаздарды құттықтаймыз!
Дана 9-сынып

Олар үй өсімдіктері мен суреттерді сатты. Айта 
кететін жайт: біздің оқушылар жәрмеңкеде 
тынымсыз еңбек етті. Сондай-ақ, музыка 
мұғалімдерінің жетекшілігімен шағын концерт 
өткізілді. Жәрмеңкеде тапқан барлық қаражат 

қайырымдылық мақсатымен «Жарық сәулесі» 
орталығына тапсырылды. 

ХАУС ЖҮЙЕСІ
Кембридж бөлімінде хаус (үй) жүйесі бар. Олар 
‘’аюлар’’, ‘’қырандар’’, ‘’тұлпарлар’’ деп аталады. 
Мектепіші жарыстар осы хаустар арасында 
өтеді, сонда барлық мұғалім мен оқушылар  бір 
хаус таңдайды.  Биыл да келген жаңа оқушылар 
хаус таңдауға мүмкіндік алды. Пол мырза оларға 
көк ТАМОС мойынорағыштарын сыйға тартты. 
Үй жүйесі біздің оқушыларды жақындастыруға 
үлкен әсер етеді.

 
РЕСПУБЛИКА КҮНІ
25 қазан күні Кембридж бөлімінде Республика 
күні атап өтілді. Ассамблеяда оқушылар қазақ 
тілі мұғалімдерінің жетекшілігімен түрлі және 
қызықты іс-шара өткізді. Оқушылар домбыра 
тартып, «Атамекен» әнін орындады. 

ФУТБОЛ ЖАРЫСЫ
15 қыркүйек күні бізде хаустар арасында футбол 
жарысы өтті. Алғашқы ойын «Тұлпарлар» мен 
«Аюлар» хаустары арасында таңғы 9 жарымда 
басталды. Олардың жарысы 20 минутқа 
созылды. «Аюлар» 2:1 есебімен жеңіске жетті. 
Сағат 11:15-те «Қыраңдар» мен «Тұлпарлар» 
арасындағы матч орын алды. Бұл ойын 8:5 
есебімен «Тұлпарлар» хаусының жеңісімен 
аяқталды. Соңғы матчқа «Тұлпарлар» мен 

КҮЗГІ ЖӘРМЕҢКЕ
15 қазан күні Кембридж бөлімі қайырымдылық 
жәрмеңкесін өткізді. Бұл жәрмеңке жыл сайын 
аутизм орталығына көмектесу мақсатымен 
ұйымдастырылады. Биыл орталық өкілдері мен 
балалары да біздің жәрмеңкемізге қатысты. 
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ПОЕЗДКА В МУЗЕЙ
Что было для вас самым удивительным 
осенним событием? Было ли это конкурс по 
правописанию, футбольное соревнование? 
Для меня это была поездка в Музей археологии. 
Это был полезный и интересный опыт для 
всех классов, с 1 по 11. Ученики получили 
возможность обогатить свои знания об 
образе жизни древних казахов. Своими 
глазами нам удалось увидеть величие и 
разнообразие национальных казахских 
предметов. Большие залы и уникальные 
выставки редких и антикварных инструментов 
впечатлили и никого не оставили равнодушным. 
Экскурсоводы сопровождали нас во всех 
выставочных залах, рассказывали истории и 
легенды, связанные с экспонатами. Экскурсия 
была невероятно увлекательной. В целом, все 
узнали что-то новое из этой поездки, даже 
наши учителя.
Даша 9 класс

Награждение победителей состоялось 18 
сентября. Представители команды Eagles также 
заработали баллы за помощь игрокам команды 
Bears. Однако, независимо от того, кто выиграл, 
а кто проиграл, мы весело провели бесценное 
время вместе, играя в футбол.
ХёДжу 9 класс 

SPELLING BEE
13 октября в нашем отделении прошел 
конкурс по правописанию! Spelling Bee -- 

ежегодное мероприятие, в котором 4 ученика 
от каждого класса соревнуются за право 
называться лучшим знатоком орфографии. 
Победительницей среди учеников 1 и 2 классов 
стала Сулухан (2 кл.). Победитель 3-4 классов -- 
Олег (3 кл.). Ученица 5 класса Жанель выиграла 
среди студентов 5 и 6 классов. Рабига из 7 
класса заняла первое место среди учащихся 7 и 
8 классов, Адисхан -- первое место в параллели 
9 классов, Дана -- среди 10 и 11. Поздравляем 
победителей!
Дана 9 класс

на ярмарке, и также под руководством учителей 
музыки провели небольшой концерт. Ярмарка 
удалась на славу! Все деньги, заработанные 
на ярмарке, пойдут на благотворительность в 
центр “Луч света”.

СИСТЕМА ДОМОВ (HOUSE)
В отделении Cambridge активно действует 
система Домов (House System). Каждый 
учитель и ученик с 1 по 11 класс входит в 
один из трех Домов (Bears, Eagles, Horses). В 
течение учебного года, все они, многократно 
участвуют в соревнованиях между Домами. В 
этом году к нам присоединилось много новых 
учащихся. Мистер Пол подарил им шарфы с 
символикой школы, а ученики выбрали значки 
с эмблемой их Дома. Рейтинговая система 
оценки активностей команды мотивирует 
учеников на новые победы. 

РЕСПУБЛИКА КҮНІ
25 октября отделение Cambridge отпраз- 
дновало День Республики. На ассамблее 
выступили ученики с различными ув- 
лекательными номерами, подготовленными 
под руководством учителей казахского языка. 
Студенты играли на домбре и спели песню 
“Атамекен”.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ
15 сентября между Bears, Horses и Eagles 
прошло футбольное соревнование. В 9:30 
утра начался первый матч между командами 
Horses и Bears. 20-минутный матч завершился 
со счетом 2:1 в пользу Bears. Игра между 
командами Horses и Eagles состоялась в 11:15 
и завершилась победой Horses со счетом 8:5. В 
финале встретились команды Horses и Bears, и в 
результате 15-минутного матча Bears одержали 
победу, выиграв в двух раундах из трёх.

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
15 октября в отделении Cambridge состоялась 
благотворительная ярмарка. Мы проводим 
её ежегодно, чтобы помочь коррекционно-
развивающему центру аутизма “Луч света”. 
В этом году представители центра и его 
учащиеся также приняли участие в ярмарке, 
продавали свои картины и цветы. Ученики 
нашего отделения также неустанно трудились 


