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Декабрь 2015 йыл

Осҡондан ялҡын ҡабына

Көлә-көлә
маймыл килә…
Ап –аҡ ҡарҙан, ап – аҡ
моңдарҙан,
Елеп бара ваҡыт
толпарҙары
Аҡ мамыҡтай ап-аҡ
юлдарҙан.
Ҡаршы алам йылдың сабый
сағ ын,
Аҡ биләүҙә ятҡан

Яңы йыл

миҙгелен.

Өр яңы йыл тыуа, өр яңы

Был минуттар, был

йыл,

сәғ әттәр ергә
Алып килһен бары изгелек.

Яңы йыл - күптәрҙең иң яратҡан байрамы. Бала
саҡтан уҡ унан ниндәйҙер серле бер мөғ жизә көтәбеҙ. Ә бит
мөғ жизәле

мөхитте

үҙебеҙ

ҙә

булдырырғ а

һәләтлебеҙ.
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Бының өсөн тылсымғ а эйә булыу талап ителмәй, ни бары
теләк, дәрт һәм ҡыҙыҡһыныу ғ ына кәрәк.
Барығ ыҙҙы ла Яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайбыҙ!!!
Был өр-яңы йыл тик шатлыҡ-һөйөнөстәр генә алып
килһен, күңелебеҙҙә йыл әйләнәһенә байрам ҡыуаныстары
ғ ына йәшәһен!!
Аҡ бәхеттәр генә теләп,
Яңы йыл килә гөрләп.
Күңелле булһын быйыл,
Һаумы, һаумы Яңы йыл!
Ҡыш
Ҡыш килде ергә, ҡыш килде
Сафлыҡ бөркөлдө күктән.
Ағ астар, тауҙар, йылғ алар
Тәрән йоҡола күптән.
Аҡ шәл ябынғ ан ағ астар,
Йылғ ала туңғ ан һыуҙар.
Ҡыш ҡышлығ ын итә бит улШартлап тора һыуыҡтар.
Ибраһимова Лилиә, 10 – сы класс

Декабрь

айы

башланыуын
Ҡоштарҙың

хәбәр
йәйге

ҡыш
итә.

музыкаһы

күптән тынғ ан. Урман да йәшел
тунын

һалғ ан,

ҡараһыу

төҫкә
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ингән.

Ҡышын

күренә,

ҡояш

һирәк

йылытмай.

Һирәк

күренгән ҡояш нурҙарында ҡар
бөртөктәре

ынйы

кеүек

ялтырай.
Ер
ябынды.

ап-аҡ
Йылғ аларғ а

юрғ анын
боҙҙан

күперҙәр һалынды.
Ҡышын
хайуандарғ а

ҡоштарғ а
аҙыҡ

һәм

табыу

ауырлаша.Шуғ а күрә уларҙың күбеһе татлы йоҡоғ а тала.
Эйе, оҙаҡламай йыһанда үҙенең зәһәр һалҡындары менән
ҡыш тантана итәсәк.
Фатҡуллина Эльвира, 6-сы класс

Ҡыш етте
Бына инде ҡыш етте
Ап-аҡ юрғ ан ябынып,
Беҙҙең матур тәбиғ әт
Тәмле йоҡоғ а китте.
Беҙ яратҡан һыуыҡ ҡыш
Тауҙар яһай тырышып,
Матур ҡыҙҙар малайҙар
Шыуһын тип шатланып.

Осҡон

Декабрь 2015йыл

Карамова Алина, 9-сы класс

Яңы йыл ҡайҙ а, ҡасан килә?
Һәр илдең үҙенең тылсымлы Яңы йыл килтереүсеһе бар. Беҙҙә уны Ҡыш
бабай алып килә. Ә бына Америкала – Санта-Клаус. Үзбәк халҡында
түбәтәй кейгән Ҡар баба,молдавандарҙа ҡаракүл бүрекле
Джерилэ бүләк һәм күстәнәстәр тарата. Төрлө илдә был
төрлө ваҡытта үткәрелә. Мәҫәлән, Афғ анстанда ул
башланғ ас тыуа. Һиндостанда ноябрь айында

Мош
байрам

баҫыу эштәре

Йылан көнө тип

байрам ителә. Һәр кеше ҡағ ыҙҙан аждаһа, йылан уйынсыҡтары
эшләй ҙә теләктәр яҙып, һауағ а осора.
Ә беҙҙә яңы йылдың тәүге көнө тип 1 ғ инуар иҫәпләнә. Һәр ғ аилә
өйөндә ҡупшы шыршы ултыртып, уны уйынсыҡтар менән биҙәй.
Яңы йылды ҡаршылау – ғ аилә байрамы. Шуғ а күрә был кистә бөтә
ғ аилә ағ заларының

да ултырыкы зарур. Уны нисек ҡаршылаһаң,

йылың шулай үтә, тигән ырым йәшәй халыҡта. Тимәк, байрамды
күтәренке кәйеф менән дуҫтарың, туғ андарың араһында үткәрергә
кәрәк.

Халыҡ календары
Боронғ о кешеләр ун ике йылды бер мөсәл тип атағ ан. Һәр йылдың үҙ
атамаһы булғ ан. Исемдәре
тура килеп тора,

есемдәренә тап килеп, һынамыштары

йылдарҙың үҙенсәлеге лә ун ике йыл һайын

ҡабатлана. Ғалимдарҙың иҫбат итеүе буйынса ла ҡояш активлығ ы
ун ике йыл һайын ҡабатлана.
Мөсәл

сысҡан

йылы

менән

тамамлана. Мәҫәлән:
Сысҡан йылы- 1996, 2008…
Һыйыр йылы-1997,2009…
Юлбарыҫ йылы-1998,2010…
Ҡуян йылы-1999,2011…
Аждаһа йылы-2000,2012…

башланып,

сусҡа

йылы

менән
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Йылан йылы-2001,2013…
Йылҡы йылы-2002,2014…
Ҡуй йылы-2003,2015…
Маймыл йылы-2004,2016…
Тауыҡ йылы-2005,2017…
Эт йылы-2006,2018…
Сусҡа йылы-2007,2019…
Барыс йылы-байлыҡ, һыйыр йылы-туҡлыҡ, ҡуй йылы-ҡытлыҡ, ҡуян
йылы-йотлоҡ, тигән һынамышы бар халыҡтың. Барыс йылы барын
сәс, һис булмаһа, тары сәс. Тимәк, нимә сәсһәң дә, уңыш алырһың,
тигән һүҙ. Тауыҡ йылы иген уңмаҫ, тауыҡ сүпләмәле генә булыр. Эт
йылы буран була. Эт йылында мал үҫер, барыс йылы бары үҫер. Яҙ
ташҡын шәп булһа, иген уңа.
Йылдарҙы шулай һынағ ан халыҡ. Уның һынамыштары ифрат күп.
Көндө, йылды, миҙгелде алдан һынығ андар.( “Мәктәп календары”нан)

Кемгә ниндәй бүләк?
Төрлө нәмәләр яһарғ а, рәтләргә яратҡан, эшлекле Ҡуҙығ а йортта
ҡуллана торғ ан яңы техника әйбере бүләк итһәгеҙ, ул бығ а бик
ҡыуаныр.
Буғ а

үҙенең өйөн, уңайлылыҡты ярата. Шуғ а уның көнкүрешен

биҙәгән нәмәне оҡшатыр, моғ айын.
Игеҙәктәр
ниндәйҙер

бер

йондоҙлоғ о
шөғ өлө

аҫтында

була.

Нимә

тыуғ ан
менән

кешенең,

ғ әҙәттә,

ҡыҙыҡһынғ анын

һәм

шөғ өлләнгәнен белеп, күңеленә ярашлы бүләк һайлағ ыҙ.
Ҡыҫала тәмле ризыҡтарғ а битараф түгел. Уғ а берәй тәм-том
бирһәгеҙ, ҡыуанып ҡабул итер.
Ҡупшы

Арыҫлан

үҙенең

талаптарынатап

кирерлек

һөйөнәсәк. Ул биҙәуес әйбер йәки хушбый булырғ а мөмкин.
Һаҡсыл Ҡыҙ кәрәге тейерҙәй һәр әйбергә рәхмәт әйтәсәк.

бүләккә
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Үлсәуҙәр, ғ әҙәттә, матурлыҡҡа табына. Шуғ а күрә лә йә уларҙың
үҙҙәренә, йә өйҙәренә берәй биҙәү әйбере һайлағ ыҙ , күңелен күрерһегеҙ.
Саян ғ әҙәти булмағ ан һәр серле нәмәне үҙ итә. Һеҙ һайлағ ан
бетеүгә, мәҫәлән, бик һөйөнәсәк.
Уҡсы

билдәһе

аҫтында

тыуғ андарҙың

күбеһе

спорт

менән

шөғ өлләнә. Әгәр берәй спорт инвентарын бүләк итһәгеҙ, тап өҫтөнә
баҫырһығ ыҙ.
Кәзәмөгөҙ- хужалыҡсан. Уғ а мотлаҡ өйгә кәрәкле нәмә һайлау
ҡулайыраҡ.
Һыуғ ояр- хыяла бирелеүсән кеше. Ул фәнни фантастиканан
торғ ан хикәйәләр йыйынтығ ына ла, оригиналь шәм һауытына ла,
яратҡан картиналарының күсермәһенә лә шатланасаҡ.
Балыҡ билдәһе аҫтында тыуғ ан дуҫтарығ ыҙғ а, туғ андарығ ыҙғ а
шиғ ырҙар китабы, һәйбәт аудиотаҫма бүләк итергә мөмкин. Улар
музыканы үҙ итә, хыялланырғ а ярата.(“Мәктәп календары”нан)

Баш мөхәррир: Ильясова Г.М.

Компьютер

версткаһы: Стрижова И.М. Мөхәрриәт: 5-11 класс уҡыусылары.

