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Осҡондан ялҡын ҡабына

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.
Рәфғутдинова Регина, 11-се класс

Лицей яңылыҡтары

1 сентябрь тантанаһы

Бөтәбеҙ ҙә өмәлә!

Спорт – һаулыҡ!
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ЙӘЙГЕ
КАНИКУЛДАР...
Минең йәйге каникулдарым бик күңелле
һәм иҫтәлекле булды. Укыу йылы бөткәс тә,
үҙебеҙҙең бейеү коллективы менән
Сочи
ҡалаһына конкурсҡа әҙерләнә башланыҡ. Мин
көн дә репетициярға йөрөнөм.
21 июндә поезға ултырҙыҡ. Унда беҙ ике
көн барҙыҡ. Поезда бик эҫе булды. Килеп еткәс,
мин үземдең коллективым менән йәшәгән
еребеҙгә киттек. Унда бик матур, йәмле.
Дуҫтарым менән «Коралл» шифаханаһында 14-се этажда йәшәнек.
Беренсе көндө иртә менән һыу инергә киттек. Диңгеҙ һыуы бик йылы булды.
Тәмле ризыҡтар менән һыйланылар беҙҙе, ә унан һуң ауыр репетициялар...
Икенсе көндө үк конкурс башланды. Ул конкурста беҙ 4 бейеү бейенек. Өсөнсө
көндө - Гала концерт , конкурс һөҙөмтәләрен әйтеп үттеләр. Беҙ икеләтә 1-се
урын лауреаттары һәм Гран-приға лайыҡ булдыҡ. Бейеүселәргә ошонан да оло
баһа бармы һуң?! Унан ҡалған көндәрҙә беҙ ял иттек. Ҡышҡы Олимпиада үткән
паркта һәм «Роза Хуторға» барҙыҡ. Диңгезҙҙә һәм бассейнда һыу индек. Юлға
сығаһы көндө диңгезгә аҡса ташланыҡ һәм яҡшы теләктәр теләнек.
Конкурстан ҡайтҡас, мин ауылға өләсәйемдәргә ҡайттым. Ауылда ла бик
эҫе булды. Мин үҙемдең яратҡан өләсәйемә баҡсала эшләргә ярҙам иттем.
Иҙәндәр йыуҙым, туҙандар һөрттөм һәм сәскәләргә һыу һиптем. Ҡустым һәм
ағайым да ял итергә ауылға ҡайттылар. Улар менән мин бик күп уйнаным.
Августа мин икенсе өләсәйемә барҙым. Сейә, ҡарағат, сәтләүек һәм алма бик
уңды быйыл. Рәхәтләнеп әхирәттәрем менән бергә һыу индек, йылы
ҡырсынташтарҙа ҡыҙындыҡ,урман, тауҙарҙа йөрөнөк. Шулай итеп, быйылғы йәй
иҫтә ҡалырлыҡ ваҡиғаларға бай булды. Миңә бик оҡшаны!
Хәкимова Элина, 9-сы класс
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Көҙгө көндә
Ҡаплаған томан
Ерҙең өҫкәйен,
Болоттар баҫҡан
Ҡояш йөҙкәйен.
Һәр көн тамсылап
Ямғырҙар яуа,
Ҡыраулы иртә,
Томанлы һауа.
Д.Юлтый
Көҙ. Ҡояшлы аяҙ көн. Берлек ауылының осонан уҡ башланған урмандар, һарыға
мансылып, тыныс ҡына өйөп ултыра
Күптән инде ҡыр эштәре тамамланған. Баҫыуҫар, билдәрен тамамлаған, иген
үҫтереп биргәндән һүң, батырҙарса күкрәк киреп ял итә.
Әйе, алтын ҡөҙ. Һәр ерҙән муллыҡ, бәрәкәт күҙгә ташланы. Халыҡ өйҙә
хужалыҡ эштәре менән мәжғүл, йәйен ҡулы теймәгән азбар-һарайын рәтләй, бура
бурай. Ә уҡыусы балалар, шау-гөр килеп, мәктәп баҡсаһына алмағастар ултырта,
йәш үҙентеләре ашларға кире тамый.
Яҡылдағы тау битләүенә менеп ҡараһаң, тирә-яҡтағы ағастар төрлө төҫкә
күмелеп ултыралар. Ә инде уның эсенә неп ҡараһаң унда йәшәгән хайуандарҙың
зыҡ ҡубып әҙерләнгәндәре күренә.Тейен ағас буйында өңөнә
тубырсыҡтар,бороләр йыя. Һуҡыр сысҡандар баҫыуҙан иген ташыйҙар.Терпеләр
көҙгө япраҡларға төрөнөп-төрөнөп, ағас буйына тәгәрәп ҡышҡы йоҡона талалар.ә
бына йомран ояһына имән бөрөһөн йыя, яҡындағы баҫыуҙан ауыҙына тултырып
иген, үлән ташый, ә аҙаҡ ер аҫтына, ояһына ташый, һәм ҡыш буйына ашап ята.
Был урман бик бай кешеләр уҙҙәренә ҡышҡылыҡҡа бөтә сирҙән файҙалы балан,
әлморон, бәшмәк, сәтләүек һәм башҡа емеш – еләк йыйып алалар.
Азаматова Эльвина, 8-се класс
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Көҙ
Башҡортостанда көҙ – сентябрь, октябрь, ноябрь айҙарына
тура килә. Көҙ айының тәбиғәте уҙенселекле. Ағастар
һарғая, япраҡтарын ҡоя. Көҙ бер көн аяҙ, сыуаҡ, булһа,
икенсе көн болотло, ямғырлы, моңһоу. Ә шулай ҙа көҙ
байлыҡ, муллыҡ айы, сөнки кешеләр яҙҙан алып көҙгә
тиклем ерҙе эшкәртеп, иген сәсә, йәшелсәләр үҫтерәләр.Ә
көҙ айында көс, тир түгеп үҫтергән уңышты йыйып алалар. Шулай итеп, кешеләр
оҙон ҡышты лайыҡлы ҡаршылайҙар.
Ғәликәева Ләйсән, 4-се класс

Алтын көҙ
Бына алтын көҙ ҙә килеп етте. Көҙҙөң
матурлығына һоҡланмаған кеше юҡтыр был донъяла.
Ҡайһы ваҡыт был матурлыҡты тасуирлау өсөн һүҙҙәр
табып бөтөргөһөҙ. Бигерәк тә көҙгө урман иҫ киткес
матур була. Бөтә донъя һап-һары алтын төҫөнә
мансыла.
Әгәр ҙә бер минутҡа ғына тын торһаң, урманда
меңләгән тауыштар ишетергә мөмкин. Был
ҡоштарҙың һуңғы һайрауы, улар йылы яҡҡа осорға әҙерләнә. Оҙаҡламай урман
ҡышҡы йоҡоға таласаҡ.
Көҙгө урман әкиәт кеүек, ул кешене арбай . алдай, иҫен юя . Сөнки был
матурлыҡтан хайран ҡалаһың . Унан китәһе лә килмәй. Күңел нимәлер көтә,
нимәгәлер ашҡына кеүек. Бына-бына тамаша башланыр : әкиәт геройҙары килеп
сығыр ҙа ниндәйҙер мөғжизә булыр һымаҡ.
Әйе, тәбиғәттең һәр миҙгелең матур, тип әйтһәләр ҙә, миңә көҙ иң яҡыны һәм
иң матуры..
Ғилманова Индира, 11-се класс

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

Компьютер версткаһы: Стрижова И.М.

