
Дарегибиз: Ош МУнун башкы имараты. 2-кабат 219а 
Байланыш тел: +996779363938 +99670910950

Ош МУ-жаштардын жан досу, 
келечектин тандоосу!

* Ашпозчу кулинар, бармен, официант.
* Музыкалык сабаттуулук:
* Комуз, гитара, фортепиано, аккордеон
' М.1МШ-Ы 1Т 1Ж r:m.m iiayynap, _
Бычыи-тигуу,
Уюлдук телефондорду оцдоо,
Психология курстары сиздерди чакырат!

Тез жана сапаттуу уйренуу!
Дареги: Ош шаары, Курманжан Датка кеч., 283(болж ол  
ОшМУнун №2 жатаканасы) тел.: 0771001393 ,03222  70839
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Тигинен:
1. Бир улуштуу есумдуктер классынын екулу
2. XX кылымдын гомери
3. “Манас” эпосундагы Кекетейдун ашы еткен жер
4. Муундан муунга оозеки айтылуучу бабалар тууралуу баян
5. Ор деген сездун синоними
6. Адамдардын кеп жылдан бери келе жаткан философиялык 
ой-корутундуларын жыйынтыктап, алардын турмуш 
тажырыйбаларынын негизинен алынган, рифмалашкан жана 
ритмдешкен бир же бир нече суйлемде ойду бутуре айткан, 
тарбиялоо максатында колдонулган чыгарма

Туурасынан:
1. Советтик турколог, алгачкы кыргызча-орусча сездуктун 
туптеечусу
2. ... Карасаев - кыргыз-совет тилчиси, улуттук тунгуч 
лексикограф жан лексиколог
3. Абийир деген сездун синоними
4. Кыргыз тил гимнинин сезунун автору,... Алтымышов
5. Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгында кецири тараган, 
бир нече суйломден туруп, сездер бири-бирине уйкашып, бат 
айтканда адашып кете турган суйломдер топтому
6. “Котур ташы коюнунда” деген фразеологизмдин туз мааниси

Даярдаган: Азизилла у улу  Эгемжар

'  ----- ------ , ,  . „ .
• Жаныбарлардын журум-турумунун 
о.чгоруусу (toifximuih
•* ir/Uftlkr / K-iJ Г1|Т Пч-ц-'i 
калышат)
• Дуулугуу жана ачуулуу болуу
• Тамак жегенден баш тартышат
• Жебей турган нерселерди тиштеп 

жана жутушат
• Ундун чыкпай калышы (урбей 

калышы)
• Арткы буттарынын кыймылдабай 

калышы

Жаныбарлар тиштеп алган 
учурда эмне кылуу керек?

• Тиштелген жерди тез арадажылуусуу 
менен самындап жууш керек. Мумкун 
болсо кир жууган самынды колдонгон 
он
• Шашылыш турде жаракат дарылоо 

пунктуна же тез жардамга убактысында 
кайрылуу зарыл
• Кутурмага каршы эмдеенун толук 

курсун алуу

Кутурманы алдын 
алууга болот:

• Уйдегу ит-мышыктарды багуунун 
эрежелерин сактагыла
• Ветеринардык кызматка катталгыла
• Жыл сайын уйдвгу ит-мышыктарга 

кутурмага каршы эмдее жургузгуле
• Балдарга башка биреелердун ит- 

мышык жана башка жаныбарларын 
кармоого уруксат бербегиле 
Кутурмадан вз учурунда эмдвв

жасатуу жабырлануучунун 
влумунв бвгвт коёт

Ош М Унун ден соолукту 
чыцдоо пунктунун жетекчиси 

Нимматилла Конобаев


