
ОЙ ОН-НУ!

Туурасынан:1. Бул сез латын тилинен алынган, бизче “бир нерсеге умтулуучу, бир нерсеге кызыгуучу” деген маанини тушундурет?2. Нерсенин ордун, ирээтин жана убактысын керсеткен таблица же график?3. Чехияда 1939-жылдын 16-ноябрында демонстрацияда окко учкан студент?4. Профессиянын, адистиктин мунездуу езгечелуктерунун топтому?5. Тайпа жетекчиси?Тигинен:6. Бир нече административдик функцияларды аткарган тайпанын расмий жетекчиси?7. Бир мезгилде бир нече студентке маалымат беруунун эц жакшы жолу?8. Адистигине карата белунген студенггердин тобу эмне деп аталат?9. Илимий мекемелердеги эц кичине кызмат?10. Дарак сыяктуу теменку децгээлден жогорку децгээлге карата жайгаштырылган бир нерсенин ирээти?
Тузген: Эгемжар Азизилла уулу

СТУДЕНТКЕ АСКИЯ
«Студент бул-билим  жолундагы кайырчы» 
деп айтылат эмеспи. Анын сыцарындай б ил им 
жолунда талыкпай изделии, эмгектенуудвн
талбай, вз келечегин ишеним менен курууга ЗА М А Н Б А П  М А К А Л Д А Р
далалаттанган студенттер бар болушсун! .Студент бо/iyy аста-аста, «отчисления-» болуу бир] 
'Гамаша ирээтиндестуденттердинжашоосунан паста.
алынган чындыгыменен «чымчылап» кврвлу. «Отчислении»j болгондун айыбы жок, кайра«восстановить» этке'н сон. Щ :
Студент 6 ай бир даты сабак аткарбастан, Бакылдаган эчкинисуулечкендеквресусд.шакылдаган 
бир тундун ичинде 6 айлык конспекти жазып студентти сёссияда кересуц.
бутургвн «профессор». . . ЩШШШВ Щ Жакшы староста таипа учун куиунет, жаман староста
Студент-бардык шарттар! а и с конуп кетуучу ез камы учун жугурвт. j
«хамелеон». ; i  Ркуганы жарым пара, ышкырыгыташ жара г.
Студент-магазинден 1500сомгоквргвн кийимин, уЖетсе да башыц булутка, сессияны унутпа! И  
базардан 600 сомго тушуруп алуучу «бизнесмен».
Студент 800 сом стипендияны 1 ай кутуп Даярдаган: Салиева Жумагул

C03CY3 ТАЦ КАЛАСЫЗ!
Венгрияда 3 жаштан баштан окуучулар 
мектепке барышат.

M cDonald's буйно боюнча ар секундда 75 
даана гамбургер сатат. Бул болжолдуу бир 
кунде 6 ,5  млн. бир жылда болсо 2 ,5  млрд, 
даана дегенди тушундурет.

Статистикага т аянсак, беш эркект ин 
экинчиси биринчи суйуусуно уйлонот.

Дуйно элинин 80 %ы будильник ойготкондо 
очуруп кою п, 1 минут а болсо да укт ап
алганы аракет жасайт ж ен. Сизчи?

*  *  *

Эц алгач фотоаппарат та суротко тартуу 
учун, адамдар 8 саат аракетсиз отуруусу 
керек болгон.

* * *

Эгер Сингапурда  
3 ирет коом дук  
жайларда таштанды 
таштап кармалган 
болсоцуз, ар эс алуу куну  
мою нга «мен таштанды  
таштадым» деген табличка илип алып 
кочолврду тазалайсыз. Биздечи?

Д уйнвдв смартфон ишт ет кен ар 10 
адамдын эковсунун телефонунун экраны  
сынык.

Ш вецияда баарды к т ашт андылардын 
96%  кайра иштетилет!

Квпчулугубуз суйуп ичкен Fanta суусундук 
бренди,«фантазия» деген свздвн алынган 
ж ен.


