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Осҡондан ялҡын ҡабына

23 февраль – Ватанды һаҡлаусылар
көнө
Хөрмәтле ир – егеттәребеҙ!
Һеҙҙе матур байрам - Ватанды һаҡлаусылар
көнө менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һеҙгә киләсәктә
ныҡлы һаулыҡ, ҙур уңыштар, ғаилә бәхете, ырыҫлы
тормош теләйбеҙ. Һеҙҙең менән хаҡлы рәүештә
ғорурланабыҙ,

эскерһеҙ,

ярҙамсыл

һәм

ғәҙел

булыуығыҙ өсөн ихтирам итәбеҙ.
Атайым
Күңел һыҙлағанда, ауыр саҡтарымда,
Һинең яныңа атай мин ашығам.
Өйөң йылы, донъяң матур,
Йөҙөң балҡый, тулған ай һымаҡ.

Һине күрһәм, хәсрәттәрем бөтә,
Һинең йылы ҡараштарыңдан.
Арынғандай булам ҡайғыларҙан,
Тормоштоң әсе ғазаптарынан.

Атай, атай, һине күргән һайын
Йәшәү көсө арта күңелемдә.
Һинән алам сихри илаһи көс,
Иң ҡәҙерле ғәзиз кешемдән.

Рәхмәт һиңә, атай, бик ҙур рәхмәт,
Урап уҙһын һине ҡайғы-хәсрәт.
Мәңге йәшә, атай, бәхет-шатлыҡ
менән,
Һәммәбеҙҙән күреп ҡәҙер-хөрмәт.
Нафиҡова Гөлназ, 7-се класс

Мәктәп яңылыҡтары!!!







9-сы а класы ВДНХ-ла “Профессионал”дар күргәҙмәһендә булып ҡайтты.
3-сө а класы “Новатор”ҙар һарайында уңышлы сығыш яһаны.
Лицейыбыҙҙа башкорт теле һәм әҙәбиәте аҙналығы үтте.
Байбулатов Данил һәм Нафиҡова Радмила - әүҙем уҡыусылар бүләкләнде.
Район кимәленда Гагарин олимпиадаһы башланды.
Илде һаҡлаусылар көнөнә арналған саралар күңелле уҙҙы.
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Зәйнәб Биишеваға – 110
йыл.
Зәйнәб Биишева Башҡортостандың хәҙерге
Күгәрсен районы Төйөмбәт ауылында 1908
йылдың 2 ғинуарында, бөрйән ырыулы ярлы
крәҫтиән Абдулла ғаиләһендә тыуған. Атаәсәһенән бик иртә етем ҡала.
Зирәк ҡыҙ бәләкәй саҡтан белемгә
ынтылып үҫә. Әммә тормош ауырлығы
арҡаһында 4-се класты фәҡәт 1924 йылда ғына
тамамлай. Мәктәп йылдарында ул шиғырҙар яҙа
башлай.

Шағирәнең дүрт миҙгеле
Ә мин һаман дуҫмын ошо ҡышҡа.
Һаман ул тип өҙөләм, йән атам.
Ул ни хәтле томһа, ҡырыҫ булһа,
Мин шул хәтле өҙөләм, йән атам.
Яҙға оҡшатам мин бөгөнөмдө.
Үткәндәрем ҡара көҙ ине.
Әйләнәмдә һаҙлыҡ, батҡаҡ ҡына...
Көнөм айһыҙ, нурһыҙ төн ине.
Тағы ла йәй. Аллы-гөл сәскәле
Дала кеүек иркен күңелем.
Йәй нурына ҡушылып, үрелеп үҫә
Йәйҙәй яҡты, керһеҙ ғүмерем
Зәйнәб Биишева исемендәге БДПУ
Яуа ямғыр, яуа бер өҙлөкһөҙ.
Тәҙрәмдә бейей тамсылар.
Ниңә бейей, ниңә арыу белмәй,
Йәнгә тынғы бирмәй тамсы ла.
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АП – АҠ ҠАРҘАР ЯУА!
Ҡышҡы каникулдар.
Ҡышҡы каникулдар декабрь аҙағында башланып,ғинуар уртаһында тамамлана. Ике
аҙна ғына булһа ла, мәктәптән ял итеп алыу бик һәйбәт күренеш.Ҡышҡы канкулдар яңы
йыл байрамы менән бәйле .
Ҡышҡы һыуыҡтарҙа балалар өйҙә ултыралар. Бөтә бала тауҙа сана шыуа, саңғыла
йөрөй, йәки ҡар менән уйнай. Малалайҙар хоккей уйнап туймайҙар. Балалар катокта
конькиҙа шыуалар.
Ыжғыр буранлы көндәрҙә телевизорҙан ҡыҙыҡлы тапшырыу ҡарарға, музыка
тыңларға, компьютер уйындары уйнарға мөмкин.
Тик шуныһы үкенесле, каникулдар бик тиҙ үтә шул.
Ниғмәтйәнова Әлиә,11-се класс

Ҡыш
Барлыҡ донъя ап-аҡ булған,
Ҡар яуған да бит яуған.
Урман-ҡырҙар һәм яландар,
Шул ҡар аҫтында ҡалған.
Әйтерһен дә, арығандар
Тынғандар инде ҡырҙар.
Йомшаҡ юрғанға төрөнөп,
Йоҡоға талған улар.
Тик ел йөрөй асыуланып,
Бурандарҙы килтерә.
Тәбиғәттең ҡотон алып,
Олой һәм дә һыҙғыра.
Ниндәй уҫал булма һин ҡыш,
Һағынып һине алабыҙ.
Аҡ бәхеттәр һәм шатлыҡтар
Һинән көтөп ҡалабыҙ.
Тышта йомшаҡ ҡарҙар яуа,
Шат балалар сана шыуа,
Ә мин шыуам саңғы менән,
Йә уйнайым һеңлем менән.
Саңғы менән тауҙан шыуам,
Йомшаҡ ҡарға барып сумам.
Тәҙрә аша һеңлем көлә,
Саңғыларым елдәй елә!
Ғимәлетдинова Алһыу, 11-се класс
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14 ФЕВРАЛЬ - ҒАШИҠТАР КӨНӨ!!!
Ниңә күрҙем, ниңә яраттым мин,
Ниңә күңелемде яуланың?
Ниңә һинең моңһоу күҙҙәреңдән
Күҙҙәремде ала алманым?
Ниңә килмәнең һин иртәрәк?
Ниңә һине күптән күрмәнем?
Fүмеремдең наҙлы минуттарын
Ниңә һинең менән бүлмәнем?
Күпме тыям бәйһеҙ йөрәкте,
Ярамай, ҡуй, уны һөймә, тип.
Алыҫтағы ҡояш йылыта алмай,
Уның өсөн янма, көймә, тип.
Тик ҡайҙа һуң!..
Һөйгән йөрәктәрҙе
Айыра торған кәртә бармы ни?!
Һөйөү-һөйөлөү тулҡын-тулҡын булып
Ярһып килә, иртә яҙмы ни…

12 февраль – Рәми Ғариповтың тыуған көнө
Мин халҡымдың сәскә күңеленән
Бал ҡортондай ынйы йыямын,
Йыямын да - йәнле ынйыларҙан
Хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоямын.
Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен:
Бер телдән дә телем кәм түгелКөслө лә ул, бай ҙа, яғымлы ла,
Кәм күрер уны тик кәм күңел.
Халҡым теле миңә-хаҡлыҡ теле,
Унан башҡа минең илем юҡ;
Илен hөймәҫ кенә телен hөймәҫ,
Иле юҡтың ғына теле юҡ!
Әсәм теле миңә - сәсән теле,
Унан башҡа минең халҡым юҡ,
Йөрәгендә халҡы булмағандың
Кеше булырға ла хаҡы юҡ!

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

Компьютер версткаһы: Стрижова И.М.

