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БЕЛЕМ БАЙРАМЫ МЕНӘН !!!
Беренсе сентябрь көнө,
Ә ҡояш әле ҡайнар.
Беренсе сентябрь үҙе,
Ағастар һаман байҙар.

Бөтә ерҙә Белем байрамы тантанаһы. Көмөш ҡыңғырау сыңы мәктәптәрҙә
беренсе дәрестәр башланыуын хәбәр итә.
Тағы бер класҡа юғары күтәрелгән уҡыусылар был көндө айырым ашҡыныу,
шатлыҡ – ҡыуаныстар менән ҡаршы ала.
Лицей, уҡытыусылар, класташтар нисек һағындырған! Улар быйылғы уҡыу
йылына ҙур өмөттәр бағлап, сикһеҙ тулҡынлана.
Кәримова Ангелина, 11-се класс

Лицей яңылыҡтары

1 сентябрь тантанаһы

Бөтәбеҙ ҙә өмәлә!

Спорт – һаулыҡ!

Сентябрь, 2017 йыл

Осҡондан ялҡын ҡабына

Уңған булыу күңелле!
Мин, Исхакова Илүзә, булам. Өфө ҡалаһы 48-се
башҡорт лицейының 3-сө класында белем алам. Мәктәп
тормошо бик оҡшай. Унда төрлө кәрәкле, фәһемле,
үҙенсәлекле мәғлүмәттәр туплайһың. Минең класс етәксем –
Зөһрә Ғәли ҡыҙы.Ул дәрестәрҙе күңелле, мауыҡтырғыс итеп
алып бара. Шуның өсөн дә минең яратҡан дәрестәрем булып
рус теле, башҡорт теле һәм математика тора. Мин дәрестә әүҙем ҡатнашам,
бирелгән өйгә эште эшләп килергә тырышам. Бигерәк тә башҡорт теле дәресе
оҡшай. Мин бик яҡшы башҡорт телендә аралашам. Әсәй телендә һөйләшеүем
менән ғорурланам. Шулай уҡ йыр йырларға һәм көйҙәр тыңларға яратам.
Кәйефемә ҡарап төрлө йырҙар тыңлайым, бик күңелле булып китһә, бейеп тә алам.
Үҙебеҙҙең мәктәптәге бейеү түңәрәгенә йөрөйөм. Беҙҙең етәксебеҙ Зәлифә Шамил
ҡыҙы төрлө-төрлө, ҡыҙыҡлы бейеү серҙәрен төшөндөрә. Миңә ошо түңәрәктә
йөрөү бик оҡшай. Шулай уҡ китап уҡырға ла яратам. Әлегә шул яҙыусының
китабын ғына яратып уҡыйым тип әйтә алмайым, малайҙар, ҡыҙҙар тураһында
яҙылһа, ауыл тормошон сағылдырған хикәйәләр күңелемә хуш килә. Бәлки шуның
өсөн дә йыл һайын Ҡыш Бабай бүләк итеп китап бирә.
Минең яраткан байрамдарым булып Яңы йыл, 8 март һәм тыуған көнөм.
Был байрамдар йыл һайын ҡабатланып торһа ла, һәр йыл ниндәйҙер үҙенсәлек
менән үтә. Миңә буләк алыуҙа, бүләк биреүҙә бик оҡшай. Кешенең һөйөнөп, асыҡ
йөҙ менән бүләк алыуы, күңелгә кинәнес килтерә. Шуға күрә бүләк ала белеү,
үҙенә күрә бер аҫталыҡ талап итә.
Минең яратҡан, көтөп алған айым -

ул йәй. Йәй айындағы оҙайлы

каникулдар, тәбиғәттең матурлығы, йылы һыуҙа ҡойоноуҙар күңелемә хуш килә.
Минең йәйем ял итеү менән бергә, файҙалы эштәр менән дә тулы. Йәйем
күбеһенсә ауылда, олатай һәм өләсәй янында үтә. Уларҙың йылы ҡосағында өс
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айлыҡ каникул һиҙелмәй ҡала. Мин уйнап ҡына
йөрөмәйем, ҡулдан килмәнсә, яҡын кешеләремә ярҙам итергә
тырышам. Төп эштәрем булып: иҙән һепереү, ҡаҙҙар ҡарау,
сәскәләргә һыу һибеү һәм көтөүҙән мал ҡаршылау тора. Мин
ҡушылған эштәрҙе еренә еткереп үтәргә тырышам. Ә уйнарға
килгәндә, ниндәй генә уйындар уйнамайһың. Әйтеп
бөткөһөҙ. Әбәк, ҡунаҡҡа саҡырышыу, бәүелсәктә бәүелеү,
турникта күтәрелеү һәм иң ҡыҙыклыһы тимер тауҙан шыуып
төшөү. Бигерәк күңелле ваҡыттар. Күлдә балыҡ
ҡармаҡлайҙар, йылы, аяҙ көндәр ҙә һыу инеүселәрҙең шат
тауыштары яңғырап тора. Был ваҡиға йәйге матурлыҡҡа йәм генә өҫтәй. Минең
йәйге каникулдарым бик файҙалы һәм күңелле үтте. Һәр ваҡиға минең күңелемдә
тәрән уйылып ҡалды. Һәр саҡ алға һәм алға барыу – минең тормош девизым.
Төрлө маҡсаттар менән йәшәйем. Улар мине ҡанатландыра һәм алға әйҙәй.
Хыялдарымдың тормошҡа ашыуына һис шикһеҙ ышанам.
Илүзә минең исемем,
Белем алам мәктәптә.
Өсөнсө класта уҡыйым,
Өлгәшәм тик бишкә.
Мәктәбебеҙҙә бик күңелле.
Дуҫтарым да күп минең.
Шау-гөр килеп ҡыуанып,
Үтә минең көндәрем.
Өлгөрәм мин һәр эшкә,
Әҙерләйем дәресемде.
Кәрәк икән, эшләп ҡуям,
Матур итеп һүрәтемде.
Тыпырҙатып төшөп китәм
Таҡмаҡ әйтеп, бейергә.
Башҡорт ҡыҙы гел шулай,
Тейеш бит ул бейергә.
Сер итеп кенә әйтәм,
Һөйләмәгеҙ бер кемгә.
Бейеүсе булыу теләге,
Йәшәй минең күңелдә.
Бына ошо инде,
Үҙем хаҡында һүҙем.
Рәхмәт һеҙгә дуҫтарым,
Иғтибарығыҙ өсөн.
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ЙӘЙГЕ КАНИКУЛДАР...
Йәйк береһе үҙенең каникулдарын файҙалы һәм күңелле үткәрергә
тырыша.
Мин үҙ сиратымда, каникулды ҡартатайым һәм
өләсәйем янында булдым. Йәйҙең беренсе айы һыуыҡ
булыуына ҡарамаҫтан, мин эшһеҙ ятманын: каникул
осорона бирелгән әҫәрҙәрҙе уҡып сыҡтым, кесерәк
һеңлеләрем менән бергә уйнап, уларҙы ҡараштым.
Көндәр йылынып, йәйҙең эҫеһе беленә башлағас,
быйыл эре-эре ҡайын һәм ер еләктәрен йыйҙым, Һаҡмар
йылғаһында рәхәтләнеп һыу индем, ҡартатайым менән
балыҡ ҡармаҡланыҡ. Был шөғөр бик ҡыҙыҡ икән. Әхирәтем менән көн һайын
кисен сәпиттә йөрөнөк. Йылайыр районының Һабантуйында булдым һәм шулай
уҡ Азаматовтар шәжәрә йыйынын күреп ҡайттым.
Шулай итеп, минең быйылғы йәйем иҫтәлекле, күңелле һәм онотмаҫлыҡ
үтте.
Азаматова Сәлимә,8-се класс

Минең йәйге каникулым бик күңелле үтте. Каникул башланғас та мин
олатайым менән өләсәйем янына Ҡырмыҫҡалы районы Ибраһим ауылына
ҡунаҡҡа ҡайтып киттем.
Беҙҙең ауыл бик матур, ул Ҡырмыҫҡалы Ҡыҙылғы йылғалары ярында
урынлашҡан. Тирә яғы ҡалын ҡара урмандар менән уратып алынған.
Йыл һайын ауыл кешеләре Ҡыҙылғы буйында һабантуй үткәрәләр. Быйыл мин дә
был сарала әүҙем ҡатнаштым. Яратҡан йырҙарымды йырланым. Иҫтәлеккә бик
матур бүләк бирҙеләр. Уйнаныҡ, һикерҙек, йүгерҙек, бик күңелле үтте һабантуй.
Йылғаларҙа һыу индек, балыҡ тоттоҡ, тәмле еләк – емеш йыйҙыҡ. Туғандарҙың ял
көнөндә йыйылышып Архангель районына Инйәр йылғаһы буйына ял итергә
барҙыҡ. Өләсәйемдәргә ярҙам итергә лә онотманыҡ: бесән саптыҡ, баҡсала
эшләнек. Шулай һиҙелмәй генә каникулдар үтеп тә китте. Яңы көстәр менән уҡый
башланыҡ. Йәйге каникулымдың яҡты тәьҫорттары ғына тороп ҡалды.
Мөхәмәтшина Эльвина, 8-се класс

Быйыл мин үҙемдең ғаиләм менән Сочи ҡалаһына барҙым. Беҙ дингеҙҙә һыу
индек һәм дельфиндарҙы күрҙек. Олимпиада паркында, Роза Хуторҙа йөрөнөк.
Олимпиада уйындары үткән ерҙәрҙе күрҙек. Роза Хуторҙа канат юлынан тауға
мендек. Ул тауҙың бейеклеге ике мең өс йөҙ егерме метр. Сочи парктарында
булдыҡ. Дендрарий паркында бөтөн ер шарының үҫемлектәре бар. Ә Ривьера
паркы күберәк балалар өсөн төҙөлгән. Йәй һәм ҡыш театрҙарында булдыҡ. Дингеҙ
портын күрҙек. Миңә бик оҡшаны. Тик һанаулы көндәр үтте лә китте. Йәйге
каникулым минең иҫемдә мәңгегә уйылып ҡалды.
Хәкимова Элина, 8-се класс

Баш мөхәррир: Ильясова Г.М.
Мөхәрриәт: 10-11 класс уҡыусылары.

Компьютер версткаһы: Стрижова И.М.

