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Осҡондан ялҡын ҡабы

Яңы йыл килә беҙгә, шатлыҡ, бәхет һибеп ергә…
Беҙҙең бик һағынып көткән
Ҡышыбыҙ ҙа килеп етте.
Бөтә ерҙе ап-аҡ итеп,
Оса мамыҡ бөртөктәре.
Басыуҙар йоҡоға талған,
Туңған йылғалар,күлдәр.
Ҡайындар аҡ шәл ябынған,
Ә шыршылар йәшел һаман.
Ҡыуана балалар,
Ҡар бәрешеп уйнайҙар.
Саңғы, саналарҙа
Шыуып һис тә туймайҙар.
Ғилманова Индира, 10 – сы класс.

Ҡәҙерле дуҫтар!!!
Һеҙҙе етеп килгән Яңы йыл менән ҡайнар
ҡотлайбыҙ! Ҡоростай ныҡлы һаулыҡ,
эшегеҙҙә ҙур уңыштар, саф мөхәббәт
теләйбеҙ. Яңы йыл һеҙҙең барлыҡ
теләктәрегеҙҙе ысынға ашырһын!
Тормошоғоҙҙо мөғжизә менән тултырһын,
сағыу хис-тойғолар,
тәьҫораттар бүләк итһен!
ҺАРЫ ЭТ - ЙЫЛЫНАН НИМӘЛӘР КӨТӘҺЕГЕҘ?
Мәхмүдова Роза Вафа ҡыҙы, лицей директоры:
- Яңы йылдан еңеллек көтәм.
Исламова Лена Вәғиз ҡыҙы, директор урынбаҫары:
- Сәйәхәткә сығып, яңы дуҫтар, яңы уй-кисерештәр кисергем
килә.
Йәнекәйева Лена Митхәт ҡыҙы, химия уҡытыусыһы:
-Эт кеүек тоғро дуҫтарҙың күберәк булыуын теләйем.
Ильясова Гөлсинә Мөхәмәҙинур ҡыҙы, башҡорт теле
уҡытыусыһы:
- Яҡшылыҡ, таҙалыҡ, тыныслыҡ.
Мирхәйҙәрова Индира, 10-сы класс уҡыусыһы:
Хыялдарым тормошҡа ашһын ине!!!
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Беҙ – милләт киләсәге.
Башҡортостан – ҡурай иле,
Башҡортотсан – Урал иле,
Башҡортостан – ҡумыҙ теле,
Башҡортостан – ҡымыҙ сере.
Беҙҙең республикабыҙ бөгөнгө көндә бик
матур һәм бай. Сөнки беҙҙә ҡуйы ҡара
урмандар, таҙа саф шишмәләр һәм тәрән
йылғалар бар. Ә урмандарҙа ниндәй генә хайуандар юҡ. Башҡортостандың
баш ҡалаһы – Өфө. Өфөлә ниндәй генә матур ерҙәр юҡ: Салауат Юлаев
һәйкәле, Еңеү паркы, Ҡала советы...
Башҡортостан! Татлы балһың кеүек,
Дегетсе бер оҫта кеүекһең –
Кейемеңә мазут еҫе һеңгән.
Һин, гүйә, бер эшсән егетһең.
Беҙ – милләт киләсәге, сөнки беҙҙең ҡулда Башҡортотсандың киләсәге.
Шуның өсөн беҙгә тырышып уҡырға кәрәк. Мин уйлайым, беҙҙең йәштә
киләсәккә һөнәр һайларға кәрәк инде. Минең табип булып эшләһем килә.
Ләкин был һөнәр бик еңел түгел, сөнки һеҙҙең ҡулығыҙҙа кешенең таҙалығы.
Башҡортотсан – гөлбөстан
Былбылыстан, нурбостан,
Шунда тыуған, шунда үҫкән
Башҡорт тигән арыҫлан.
Мин үҙебеҙҙең республикабыҙ менән бик ғорурланам. Сөнки беҙҙең
Башҡортостанда төрлө милләт халыҡтары йәшәй, һәр береһе үҙенең телендә
һөйләшә. Мин уйлайым, һәр милләт халыҡтары бер-береһе менән дуҫ
йәшәһәләр, уларҙы алдағы көндәрҙә лә яҡты киләсәк көтә.
Хәкимова Элина, 8- се класс
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12 декабрь – туған телдәр көнө.
Һәр бер халыҡтың теле бай, матур, үҙенсәлекле. Меңәрләгән йыл тел
байып, күпме тарихты үҙенә туплаған. Халыҡ тарихын беҙ боронғо йырҙар,
риүәйәтәр әкиәттәр аша беләбеҙ.
Һәр бер кеше үҙ телендә матур һөйләшергә уның менән ғорурланырға тейеш,
тип уйлайым. Быуындан- буынға күсеп килгән күпме шиғырҙар яҙылды.
Рәми Ғарипов “Туған тел” шиғырында “... Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен: Бер
телдән дә телем кәм түгел. Көслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла. Кәм күрер уны тик
кәм күңел. Халыҡ теле – миңә хаҡлыҡ теле. Унан башҡа минең илем юҡ; Илен
һөймәҫ кенә телен һөймәҫ, Иле юҡтың ғына теле юҡ!” Бөгөнгө көндә башҡорт
телен һаҡлау мәсьәләһе тора. Кешеләр үҙ милләтенән, теленән оялып, башҡорт
телен онота башланы. Ә бит туған тел ул бәләкәй саҡтан уҡ өйрәнелергә
тейеш, ә һәр ата-әсә балаһын өйрәтергә тейеш.
Телдең киләсәге тураһында уйланырға кәрәк.
“Уйлан әсә, уйлан ата, уйла бала,.
Тыуған телен – осҡор уҡтай, татлы балдай
Яҙмышҡайы киләсәктә кем ҡулына
Тороп ҡала – бөгөн ҡаты уйға һала...
Уйлан бала!”- тип өндәй Ҡәҙим Аралбай. Ысынлап та,
туған телде өйрәнеү, һаҡлау ғаиләнән башлана. Туған
телде бала һымаҡ яратырға, үҫтерергә кәрәк. Үҙ
балаларыңда туған телде хөрмәт итеүҙе тәрбиәләргә
кәрәк. “Иң татлы тел – туған тел, әсәм һөйләп торған
тел” тип әйткән халыҡ мәҡәле.
“Үҙ әсә телен – минең өсөн матур
Иң тәмле тел
Үҙ телем – үҙ әйберем булған
Өсөн ярата күңел”- тип яҙа Мәжит Ғафури.
Мең-мең йылдар аша, һис бер тарих һынауҙарына бирешмәй атабабаларыбыҙҙың йәшәү тарихын, йыр-моңон, ижадын түкмәй – сәсмәй беҙҙең
көндәргә еткерә.
Туған тел ул аралашыу өсөн генә түгел, ул күңел яҡтыһы. Тел ул беҙҙең
тән буйлап аҡҡан ҡандай, беҙҙең булмышыбыҙ. Быны бөтәһен ата – әсә
тойорға тейеш. Туған тел кешеләрҙе, уларҙың мәҙәниәтен, рухи байлығын
берләштерә.
Туған тел— күренмәгән еп һымаҡ ата-бабаларыбыҙ был телдә легенда,
риүәйәттәр, төрлө әкиәттәр, йырҙар йырлағандар. Ошо быуындан- быуынға
күсә торған мираҫты һаҡлап ҡалырға кәрәк.
Һәр бер милләткә үҙ туған телендә мөһим һөйләшергә кәрәк. Әгәр кеше сит
телдә һөйләшә башлай икән, тимәк, ул үҙ милләтенең, теленең рухи байлығын
юғалта башлай..
Рафгутдинова Регина, 10-сы класс
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2018 – эт йылы
Ҡуҙы
Дипломатия һәм аралаша белеү оҫталығы ярҙамында оло
ҡаҙаныштарға ирешер. Тыныслығы, тотанаҡлылығы, керһеҙ
күңеле менән тирә-яҡтағы көсөргәнеште алып ташларлыҡ
көскә эйә улар.
Буға
Буғалар маҡсаттарына ирешер өсөн бөтәһен дә эшләргә әҙер..
Арағыҙҙа йылы, ышаныслы мөхит булдырғанда, алда торған
мәсьәләләргә ижади ҡарағанда,
эштәрегеҙ ыңғай, көйлө барыр.
Игеҙәктәр
Игеҙәктәр ни теләгәнен генә түгел, бының өсөн ни эшләргә кәрәклеген дә аныҡ күҙаллай һәм көсөн
йәлләмәй. Тырышлығы бушҡа китмәгәнен дә белә.
Ҡыҫала
Ҡыҫалалар тыумыштан бирелгән һиҙемләү көсө ҡатмарлы боролоштарҙы, тәрән даръяларҙы һис
юғалтыуһыҙ үтергә ярҙам итә.
Арыҫлан
Юғары үрҙәргә һәм оло уңыштарға өлгәшеү йылы. Әлбиттә, бының өсөн үҙегеҙҙе йәлләмәй, тир
түгергә тура киләсәк.
Ҡыҙ
Тормошто алдан әҙерләнгән “һыҙма” буйынса ғына алып барыу мөмкин түгел. Үтә ваҡсыллыҡ,
артыҡ аныҡлыҡты кәметергә тура килер.
Үлсәү
Яңы асыштар, еңеүҙәр, ҙур ҡаҙаныштар йылы. Яңы йыл биргән мөмкинлектәрҙән файҙаланып
ҡалығыҙ, ҡыйыу һәм ышаныслы рәүештә алға атлағыҙ.
Саян
Булмышы менән ышаныслы, төплө саяндарға киләһе йыл шул тиклем ҙур мөмкинлектәр аса,
башы ғына әйләнмәһен! Алда торған мәсьәләләр араһынан мөһимдәрен асыҡлау ҙа тәүәккәллек
талап итә.
Уҡсы
Ҙур маҡсаттарға ирешәм, тиһәгеҙ, егәрлерәк булырға тырышығыҙ.
Ылаҡ
Хеҙмәт һөйөүсәнлеге һәм һәр эште еренә еткереп башҡара белеү һәләте
ылаҡтарға һәр хәлдә лә тотороҡло, тыныс булып ҡалырға ярҙам итер.
Берҙәмлектә – көс.
Һыуғояр
Көсөгөҙҙө ваҡ-төйәккә тәләфләмәгеҙ, һеҙҙе оло эштәр көтә Һөнәри
оҫталыҡты арттырыу, яңы белемдәргә эйә булыу айырыуса хуплана.
Балыҡ
Әммә балыҡтар матди байлыҡҡа ҡарағанда рухи көрлөктө өҫтөн күрә. Тормоштағы уңайлыҡтар
хис-тойғоларына ыңғай йоғонто яһаһа, балыҡ үҙен бәхетле итеп тойор. Үҙгәрештәр көтөлә.
Мниғәлиева Элина,10-сы класс

Баш мөхәррир: Ильясова Г.М.
Мөхәрриәт: 5-11 класс уҡыусылары

Компьютер версткаһы: Стрижова И.М.

