
– Сезнең өчен укучы нинди төп 
сыйфатка ия булырга тиеш?

– Укучы кешелеклелек сыйфтына ия 
булырга тиеш, дип саныйм. Шуңа өстәп, 
укучыны ярдәмчел, тыйнак,  акыллы, 
уңган, тәрбияле булу сыйфатлары бизи. 
Әгәр укучы үз-үзенә: «Мин халкым өчен 
нәрсә эшләдем һәм нәрсә эшли алам?» 
– соравын куя белсә, тагын да яхшы.

– Гимназия тормышына нинди 
яңалыклар кертергә телисез?

– Ниндидер яңалык керткәнче, 
башта җирлекне ныклап өйрәнергә 
кирәк, шуңа күрә дә мин бу сорауны 
ачык калдырам. (Елмая).

– Яңа гына гимназия спикерына 
сайлаулар булды, кандидатлар тәкъ-
дим иткән программалар сезне 
җәлеп иттеме?

– Миңа бу сайлауларда  тәкъдим 
ителгән программаларның  хыялый 
җирлеккә корылмаган булулары  оша-
ды, һәрберсе гимназия тормышын 
файдалы, кызыклы итәргә  омтыла. 
Спикер булып сайланган Алик Хаматов 
бик тырыш укучы, идеяләр белән янып 
тора, аңа уңышлар телим, ул әле сына-
уның башын гына узды, хәзер, җиң 
сызганып, тырышып эшләргә кирәк.

– Гимназия коллективында ха-
тын-кызлар өстенлек итә, алар 
белән эшләү авырмы?

– (Көлә) Хатын-кызлар, алар бик 
нәфис затлар, кемнәрнеңдер әниләре, 
тәҗрибәле апалары, зирәк киңәшчеләре, 
шуңа күрә мин аларны бик хөрмәт итәм, 
алар белән эшләүдә ниндидер авырлык 
тоймыйм, аннан соң коллективта ир-ат 
укытучылар да бар бит!

– «Минем гимназиям» газетасы-
на нинди теләктә калыр идегез?

– Газета үзе тирәсенә ирекле фикер 
ияләрен тупларга тиеш, дип уйлыйм. 
«Не говори о чем думаешь, а думай о 
чем говоришь!» дигән мәкальне «Уй-
лаганыңны әйткәнче, әйтәчәгеңне 
уйла!» дип тәрҗемә итсәк, сезгә телә-
гем булып яңгырар.

– Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Айдар  
Хәкимҗанович, сезгә эшегездә уңы-
шлар юлдаш булсын!

– Миңа да сезнең белән аралашу 
ошады, рәхмәт. Сезгә дә уңыш елмай-
сын!

Әңгәмә ахырында «Сезгә директор 
булу ошыймы?» дигән сорауны биргән-
не сизми калдык. Их, әйткәнче уйларга 
иде дә бит! Тик директор мөлаем гына 
елмайды да: «Ошый, чөнки балалар 
белән эшләү яшәү көчен арттыра, үзең-
не яшь итеп сизәсең», – диде.

Сәхифәне әзерләде
Алия НУРИСЛАМОВА,

Азалия ӘМИНОВА 

Гимназия тормышы

Хөрмәтле укытучылар!
Тормышта һәркемнең зирәклеге, күңел байлыгы, тирән белеме аша дөньяны танып белергә 

һәм киләчәкне күзалларга өйрәтүче мөхтәрәм кешесе – Укытучысы була.
Әлеге күркәм бәйрәм – Халыкара укытучылар көнендә күңел түреннән чыккан иң изге 

теләкләрне, иң җылы хисләрне кабул итегез! М.Вахитов исемендәге  №2 гимназия укытучылары 
казанышлары, тирән белемле, тырыш, укучыларга карата кайгыртучан, игътибарлы булулары 
белән һәрчак аерылып тордылар һәм киләчәктә дә үз эшләренә тугры калырлар дип ышанам.

Барыгызга да исәнлек-саулык, күңел күтәренкелеге, зур уңышлар, бетмәс-төкәнмәс энергия, 
эшегездә яңа үрләр яулавыгызны телим! Сезнең һәр дәресегез укучыларны яңа белемнәргә, 
фәнни ачышларга этәрсен! Һөнәрегезгә һәрчак тугры булуыгыз, күңел сафлыгыгыз һәм ты-
рышлыгыгыз өчен зур рәхмәт сезгә! 

Мулланур Вахитов исемендәге №2 гимназия директоры
Айдар Хәкимҗанович ГАРИФУЛЛИН

«М. Вахитов исемендәге 2 нче гимназия» муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе газетасы
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Быелгы уку елы зур яңалык белән 
башланды: гимназия директоры  вази-
фасын үз өстенә Гарифуллин Айдар 
Хәкимҗан улы алды. Бу яңалык укучы-
ларны гына түгел, аларның әти- 
әниләрен дә битараф калдырмады, 
шуңа күрә дә без сезнең игътибарга 
Айдар Хәкимҗанович белән корган 
кызыклы әңгәмәне тәкъдим итәбез.

Директор кабинетының ишеген 
какканда, йөрәкләребезнең тавышы 
дулкынланудан колакта яңгырый иде, 
ләкин  Айдар Хәкимҗановичның бик 
ягымлы һәм игътибарлы кыяфәте без-
не бик тиз тынычландырды. Иң кадер-
ле кунакларын кабул итүче хуҗа була-
рак, безнең белән әңгәмә вакытында 
ул хәтта телефон шалтырауларына да 
бүленмәде.

– Айдар Хәкимҗанович, үзегез 
белән якыннанрак таныштырсагыз 
иде.

– Мин чыгышым белән Мөслим 
ягыннан, кечкенәдән үк бик тырышып 
укыдым, мәктәпне – көмеш медальгә, 
институтны Кызыл дипломга тәмам-
ладым. Мәктәптә узган спорт ярышла-
рында, җәмәгать эшләрендә актив 
идем. Яраткан фәннәрем: тарих, физ-
культура, татар әдәбияты, чөнки һәр 
кеше үз телен, тарихын, әдәбиятын 
белергә тиеш, дип саныйм.
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8 сентябрь көнне безнең гим-
назиядә укучылар үзидарә сове-
тына спикер сайлаулары узды. Ял 
көне булуына карамастан, сайлауда 
605 укучы  катнашты. Бу барлык 
укучыларның 88 проценты. Укучы-
лар, олы кешеләр кебек, махсус 
кабинкага кереп, узе сайлаган кан-
дидат өчен тавыш бирде. Алар кем 
һәм нинди программалар  тәкъдим 
иттеләр соң?

8 нче А сыйныфы укучысы Аб-
дуллин Рәсим. Гимназиядә 1 нче 
класстан бирле укый икән. Спорт, 
театр түгәрәкләрендә шөгыльләнә. 
Мәктәп – Рәсим өчен икенче өй. 
Шул уңайдан мәктәп тормышын 
Рәсим тагын да ямьләндерергә бул-
ган. Кандидатның программасы 
белән дә танышыйк :

Гимназиядә укучылар радио-
сын булдыру. Төрле чаралар:кон-
курслар, концертлар, спорт 
уеннары уздыру. Чирек саен сый-
ныфларда «Иң яхшы укучы»ны, 
«Иң актив укучылар»ны ачыклау 
бәйгесе оештыру. Гимназиянең 
флагын күтәрү.

Хамитов Алик белән та-
нышыйк. Ул Яр Чаллы шәһәрен-
дә 2003 елның 23 апрелендә туа.
Театр сәнгатендә бүләкләре бик 
күп,бизнес өлкәсендә чынбарлык- 
ка ашырылган ике проекты бар, 
тормыш иминлеге нигезләре буен-
ча олимпиадада катнашкан. «Сәла- 
мәт буын» һәм «Татарстан Рес- 
публикасы яшүсмер балалар иҗти- 
магый оешмалар» активисты үзен 
лидер буларак курсәтә һәм даими  
рәвештә үсәргә омтыла. Кандидат 
мәктәбебезне һәм аның укучыла-
рын үстерү яклы. «Безнең мәк- 
тәптә укучыларга максатла-
рында ирешүдә ярдәм күрсәтергә 
теләгем бар», – ди ул.

җ и ң е л
т ү г е л

Шанлы тарих

САЙЛАУ
Хәмитов Марат. Ул 2003 ел-

ның 16 июлендә туа. Марат мәктәп-
нең үсеше өчен, укучылар үзләрен  
уңайлы хис итсен өчен, барысын да 
эшләргә әзер.Ул тхэквандо белән 
дә шөгыльләнә. Бик иҗади шәхес. 
Үзенең программасында укучылар-
ның белем рейтингын күтәрү юл-
ларын тәкъдим итә. Укучылар тор-
мышы белән хәбәрдар булу өчен, 
«Сораулар ящигы»  ясау кирәк, ди. 
«Х-фактор», «Halloween», «Ми-
стер школы» бәйгеләрен оешты-
рырга тели. 

Соңгы кандидат – сигезенче 
класс укучысы Харисова Ралина. 
Бик кызыксынучан, аралашучан, 
максатчан кыз. Ул бары тик тор-
мышка ашылачак чаралар гына 
тәкъдим итә. Менә алар:

Кино. Дискотекалар. Спорт 
ярышлары. Кире көн. Чәк-чәк 
көне.

Кандидатлар белән таныш-
кач, һәрбер укучы мәктәп өчен иң 
яхшы, файдалы дип санаган спи-
керга тавыш бирде.

Адилә ХАНОВА

Сайлау нәтиҗәләре түбәндәгечә:

Хәмәтов А.Р. – 254 тавыш – гимназия спикеры.
Харисова Р.Р. – 85 тавыш – шәһәр үзидарә советы депутаты.
Хәмитов М.А. – 65 тавыш – гимназия үзидарә әгъзасы.
Абдуллин Р.Н. – 35 тавыш – гимназия үзидарә әгъзасы.

Без сезне котлыйбыз һәм киләчәктә бары тик уңышлар телибез!!!

!
Тулы исеме: 

Дәүләтбаев Булат Ал-
маз улы, 11 А сыйны-
фы укучысы

Туган көне: 16 
май, 2002 ел

Беренче укыту- 
чысы: Закирова Фә-
ния Шәрипҗановна

Яраткан шөгыле: көрәш
Яраткан фәннәре: физкультура, 

инглиз теле, геометрия
Остазы: Шәмсевәлиев Илгиз Ва-

гиз улы
Тормыш девизы: «Һәрвакыт 

алга!
Уңышлары:
2019–2020 уку елы
– Россия спорт мастерына кандидат
 2018–2019 уку елы
– беренче разрядлы спортсмен,

Тулы исеме: Ха-
ликов Артур Ришат 
улы, 7в сыйныфы 
укучысы

Туган көне: 16 
май, 2006 ел

Беренче укыту- 
чысы: Хамидуллина 
Дания Миннехановна

Яраткан шөгыле: дзюдо, көрәш
Яраткан фәннәре: физкультура, 

инглиз теле, геометрия
Остазлары: Бажетов Андрей Ни-

колаевич; Шәмсевәлиев Илгиз Ва-
гиз улы

Тормыш девизы: «Беркайчан да 
бирешмәскә!»

Уңышлары:
2019–2020 уку елы – Дзюдо буен-

ча КАМАЗ беренчелеге ярышында 
җиңүче;

Гимназия күрке
2018–2019 уку елы
– Дзюдо буенча Татарстан Респу-

бликасы буенча ярышлар  ике тап-
кыр призер;

– Дзюдо буенча Казан шәһәрен-
дә узган Идел буе федераль округы 
ярышларында  призер;

– Көрәш буенча Мамадыш шәһә- 
рендә узган ярышларда җиңүче;

– Көрәш буенча Яр Чаллы Сабан-
туй җиңүчесе;

– Көрәш буенча Питрау Сабан туе 
җиңүчесе

– Көрәш буенча шәһәркүләм яры-
шларда ике тапкыр җиңүче;

2017–2018 уку елы
– Көрәш буенча Яр Чаллы Сабан-

туй җиңүчесе;
Математика буенча шәһәркүләм 

олимпиада призеры.
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Сен тябрь ае Г.Ка ри ев исе мен дә ге 

яшь та ма ша чы лар те ат ры гаст роль-
лә ре бе лән ис тә лек ле бул ды.

Г.Ка ри ев те ат рын да уй нау чы Та-
тарс тан Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган 
ар тис ты Ил нар Җи һан гир улы һәм Та-
тарс тан Рес пуб ли ка сы Те атр әһел лә ре 
бер ле ге әгъ за сы Ли лия  Ра шат кы зы 
Ни за ми ев лар без нең гим на зи я гә кил-

Бер оч ра шу уңа ен нан

Театр-яктылыкка,
нургаилтә

ге» уе нын да сәх нә кай нап тор ды. Ки-
лә чәк тә ар тист бу лыр га те лә гән уку-
чы лар ның күп бу луы без нең гим на зия 
ку нак ла рын ку ан дыр ды.

«Ха лыкка  дәр се  гыйб рәт тер  те атр,
Кү ңел дә  йок ла ган  дәрт не  у я тыр
Те атр – як ты лык ка, нур га ил тә, 
Ки ре юл га җи бәр ми, уң га ил тә»,

* * *
Баш лан гыч сый ныф-

лар клас сы на рус мәк тә-
бен нән күч кән, та тар ча 
бел мәү че бер уку чы ны 
утыр та лар. Укы ту чы ки сә-
тә:

– Тың лап утыр ин де, 
ип тә шең нең ар тын нан бул-
са да ка бат ла. Ниш ләп би-
та раф соң син?

– Апа, не Би та раф, я – 
Га ри пов, – ди ба ла елам сы-
рап.

* **
Укы ту чы лар кө не бе-

лән кот лап, бер уку чы укы-
ту чы сы на электр чәй ни ге 
алып ки лә. Укы ту чы бү ләк-
не ба ла га ки ре би реп:

– Рәх мәт, әм ма бу бик 
кыйм мәт ле әй бер, ки ре 

Гим на зия тор мы шын нан мә зәк ләр
лап, укы ту чы ишек яры-
гын нан гы на класс ка күз 
са ла. Ан да укы ту чы ның 
кай ры ту нын, мех бү ре ген, 
хәт та са по ги ла рын ки еп, 
бер уку чы:

– Сал кын кар га ба сып 
апа  ки лә, – дип ши гырь 
юл ла ры сөй ләп те атр ку еп 
ята икән.

Ки сәк ке нә ишек тән 
ки леп кер гән укы ту чы:

– Ки тер әй дә, Вә ли ев, 
көн дә ле гең не

«2» ле бил ге сен куя ул 
си ңа, – ди.

Кы зык-мы зыкәти-әни е ңә кай та рып бир 
ин де, – ди.

– Апа, әти нең ту ган кө-
не нә 5 чәй ник бир де ләр. 
Әти, бу чүп-чар ник ки рәк 
ми ңа, ди де – ди гән.

* * *
Ел ур та сын да баш лан-

гыч сый ныф укы ту чы сы 
клас сы на тө рек ма лае Сәл-
мән не кер теп утыр та лар. 
Ба ла та тар ча да, рус ча да 
бел ми, ә класс та гы уку чы-
лар ал фа вит ны өй рә нү не 
тә мам лап ки лә ләр. Укы-
ту чы апа тө рек чә бел ми. 
Ба шы ңа төш сә, баш мак чы 
бу ла сың, ди гән дәй, әлиф-
ба да гы рә сем нәр не тө рек чә 
дә, та тар ча да язып, 12 көн 
эчен дә Сәл мән гә ал фа вит-
ны өй рә тә. Бу эш нең фай-

да сы тия: бер ни чә ел дан 
соң укы ту чы Төр ки я гә ял 
итәр гә бар гач, тел не ярый-
сы гы на су ка ла вын  аң лый.

* * * 
Дә рес ва кы тын да нин-

ди дер йо мыш бе лән укы ту-
чы ны вах та яны на ча кыр-
та лар. Укы ту чы, ка ба ла на-
ка ба ла на, бас кыч тан ме неп 
кил гән дә, үзе кы я фәт ле рәк 
бер ке ше нең, йө ге рә-йө ге-
рә, ка би не ты на ке реп кит-
кә нен кү рә. Бе рәр се нең 
әни се кил гән дер, дип уй-

де ләр. Оч ра шу те атр елы на ба гыш лан-
ган «Ка ри ев+» про ек ты кы са ла рын да 
уз ды. Ка ри ев те ат ры ар тист ла ры бе-
лән оч ра шу ба ры шын да гим на зи я нең 
та тар те ле һәм әдә би я ты укы ту чы сы 
Ну рис ла мо ва Эн җе Әз һәм кы зы те атр 
та ри хы бе лән та ныш тыр ды, ан нан соң 
ку нак лар уку чы лар га ак тер лык ос та-
лы гы бу ен ча мас тер-класс лар үт кәр-
де ләр, ар тист һө нә ре нең үзен чә лек лә-
ре ту рын да әң гә мә алып бар ды лар. Ә 
иң ак тив уку чы лар га Ка ри ев те ат ры-
ның бү ләк лә ре тап шы рыл ды.

Мас тер-класс лар да кат наш кан 5–7 
сый ныф уку чы ла ры үз лә ре нең игъ ти-
бар лык ла рын, кү зә тү чән лек лә рен тик-
шер де ләр. Ар тист лар биг рәк тә 7 нче 
сый ныф уку чы ла ры Ха ли ков Ар тур 
бе лән Дә ми нов Да нис ның чы гыш ла-
рын яра тып ка бул ит те ләр. Ни ләр ге нә 
бу лып кы лан ма ды алар: ту зан су ырт-
кыч та, блен дер да, елан да, май мыл 
да! 7 төр ле йөз һәм гәү дә хә рә кә тен 
бер-бер арт лы ка бат ла ган да да, ты-
рыш лык һәм хә тер кө че ки рәк. «Көз-

– дип яз ган Г.Ту кай фи ке рен җөп ләп, 
без дә те атр яра та быз, ди без. Ка ри ев 
те ат ры ар тист ла ры үз лә рен ярат ты-
рып, без не сәх нә гә та гын га шыйк ит-
те ләр, шу ңа кү рә ту гы зын чы сый ныф 
уку чы ла ры кү мәк лә шеп, Чал лы дра ма 
те ат ры на юл тот ты лар.

Г.Ка ри ев те ат ры Яр Чал лы Та тар 
дәү ләт дра ма те ат ры би на сын да «Тап-
шы рыл...ган хат лар», «Ләй лә вә Мәҗ-
нүн», «Су пер кияү», Ту кай ра йо ны ның 
Но вот ро ицк һәм Ис ке Аб дул мә дә ни ят 

йор тын да «Кә җүл чи тек» спек такль лә-
рен тәкъ дим ит те. Зал да ал ма тө шәр-
лек тә урын кал ма вы та ма ша чы ның 
за ры гып кө теп алу ын ис кәрт те. Һәр-
бер спек такль не яра тып ка бул итү лә-
ре, ар тист лар ны ал кыш лар бе лән бер-
ни чә кат ча кы ру ла ры гаст роль ләр нең 
уңыш лы узуы ха кын да сөй ли. 

Без ка ра ган «Ләй лә вә Мәҗ нүн» 
спек так ле за ман ча проб ле ма лар ны кү-
тәр гән гә кү рә, ма вык тыр гыч кы зык лы 
бул ды. Та ма ша чы, әле үт кән гә, әле хә-
зер ге за ман га әй лә неп кай тып, га шыйк 
бу лу, ти гез сез мә хәб бәт ха кын да уй-
лан ды, бо рын гы әдә би ят шигъ ри я те нең 
ка мил ле ге нә сок лан ды, хә зер ге чор-
ның конт рас тын аң лар өчен ярым рус-
ча, ярым та тар ча ара ла шу ның ша һи те 
бул ды. Спек такль дән соң кы зык лы фи-
кер ләр яң гы ра ды: ни өчен фи нал ачык 
кал ган? Йол дыз ның әти се үз прин цип-
ла рын нан ни гә бик тиз чи ген гән? Уку-
чы лар ның бә хәс ле со рау лар би рүе алар-
ның те ат раль зә вык ла ры бу луы ха кын да 
сөй ли, шу ны сы ике лә тә сө е неч ле. 

Без те атр ар тист ла ры бе лән әле та-
гын ма тур оч ра шу лар бу лыр, дип ыша-
на быз.

Али я НУ РИС ЛА МО ВА
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Без нең шә һәр дә «Иң аң лау чан укы ту чы» бәй ге се 
уз ды ры ла. Ул бәй ге дә без нең 2 нче гим на зия дә кат наш-
ты. Иң аң лау чан укы ту чы бу лып,  рус те ле һәм  әдә би-
я ты укы ту чы сы Зу ху ро ва Ай гөл Ра ми лев на сай лан ды. 

– Исән ме сез, Ай гөл Ра ми лев на. Иң аң лау чы 
укы ту чы бәй ге се нә узу га сез шат мы?

– Әйе, мин бик шат.
– Ни чә ел укы ту чы бу лып эш ли сез?
– Унсигез ел.
– Сез бу дә рә җә гә ни чек иреш те гез?
– Һә ва кыт ба ла лар ны аң лар га ты ры шам.
– Аң лар га ты ры шам ди гән дә, сез ба ла лар ның 

бил ге лә рен кү тә рә сез ме?
– Юк, әл бәт тә.
– Мәк тәп тә укыр га яра та иде гез ме?
– Әйе.
– Кеч ке нә чак та да укы ту чы бу ла сы гыз кил де ме?
– Юк, та биб бу ла сым кил де, ан на ры гы на укы ту чы 

бу лыр га уй ла дым.
– Ярат кан ки та бы гыз бар мы?

Бәйгеләр

Сый ныф җи тәк че лә ре
бәй ге се

Мин, Фәт тә хо ва Ал су Мин не мө хә мәт кы зы. 1986 ел ның 
26 мар тын да Бай лар Са ба сын да дөнь я га кил гән мен. Әти-әни-
ем, абы ем бе лән Мен де ле ев ра йо ны Ис ке Гриш ки но авы лын да 
яшә дем, үс тем, баш лан гыч hәм ур та бе лем ал дым. 9 нчы сый-
ныф ны тә мам лап, 15 яшем дә Мин зә лә пе да го гия көл ли я те нең 
баш лан гыч сый ныф укы ту чы ла ры әзер ләү бү ле ге нә укыр га 
кер дем. 4 ел га су зыл ган сту дент ел ла рым күз ачып йом ган чы 
үтеп тә кит те.

Мин тор мыш та ак тив ке ше. Көл ли ят сту дент лар со ве ты рә-
и се эшен баш кар дым, төр ле ча ра лар ны оеш тыр дым.

Мин зә лә пе да го гия көл ли я тен 2005 нче ел да кы зыл дип-
лом га тә мам ла дым. Ях шы уку ым өчен, ми ңа эш кә ур на шу 
өчен үзем те лә гән шә hәр гә юл ла ма сай лар га тәкъ дим ит те ләр. 
Мин Яр Чал лы шә hә рен сай ла дым. Кыз га ныч ка кар шы, мәк-
тәп кә ал ган эш кә ур на ша ал ма дым. Юл ла ма бе лән мин «Ми-
ләш кәй» исем ле ба ла лар бак ча сын да эшем не баш лап җи бәр-
дем, чит тән то рып, Ала бу га пе да го гик уни вер си те тын да юга-
ры бе лем ал дым.

Шу шы ма тур шә hәр ми нем тор мы шым ның иң ма тур хы-
я ла рын тор мыш ка ашыр ды. Мон да га и лә кор дым. Әле ге гим-
на зи я дә мин 2016 нчы ел ның уку елы ба шын нан эш ли баш ла-
дым. Хә зер ге көн дә 1 сый ныф җи тәк че се. Тор мыш сук мак ла ры 
ми не шу шы гим на зи я гә алып кил гән өчен мин бик рәх мәт ле. 
Бы ел «Са мый класс ный класс ный» бәй ге сен дә кат наш тым, 
хез мәт тәш лә рем, гим на зия уку чы ла ры ми ңа ыша ныч бел дер-
гән нәр икән, һө нә ри ка мил лек кә ныг рак ом ты лыр га ки рәк, дип 
са ныйм.

Сә хи фә не Ка мил ла ЙО СЫ ПО ВА әзер лә де

– Бар, Ми ха ил Бул га ков ның «Мас тер и Мар га рит-
та» сы.

– Сез нең хоб би е гыз бар мы?
– Юк, ми нем хоб би – «дәф тәр ләр тик ше рү».
– Эше гез не яра та сыз мы?
– Мин мон да «ә йе» дип әй тер гә ти еш, эш кә шат ла-

нып ки ләм.
– Ба ла ла ры гыз ның укы ту чы бу лу ын те ләр иде-

гез ме?
– Юк. Бик авыр эш.
– Баш ка җир дә дә эш лә гә не гез бар мы?
– Бер ел пед кол ледж да эш лә дем.
– Сез нең та гын кай чан дыр мон дый бәй ге ләр дә 

кат наш ка ны гыз бар иде ме?
– Әйе, ике ел элек мәк тәп тә кат наш тым һәм бу ел да 

җиң дем.
– Ай гөл Ра ми лев на, без нең со рау лар га җа вап 

бир гә не гез өчен рәх мәт. Бәй ге дә дә, тор мы шы гыз да 
да сез гә уңыш лар те ли без.

Мәрь ям РИ ЗАТ ДИ НО ВА

Иң аң лау чан укы ту чы

Көзге яңгыр
Шыбыр-шыбыр көзге яңгыр ява

Әйтерсең лә җирнең өстен юа.

Нинди моңсу серләр саклана,

Шушы салкын, көзге яңгырда?

Җәйге эсселәнгән җирне коендыра,

Иген, басуларны туендыра.

Киләсе елга теләп уңышлар,

Көзге яңгыр ява шыбырдап.

Кадрия ХӘКИМУЛЛИНА,

5А сыйныфы

Бәйрәм
Укытучы көне белән
Барлык мөгаллимнәрне
  котлыйм!
Күп байлык сезгә телим.
Бәхет, шатлык, матур көннәр,
Күңелле вакыйгалар,
Күп уңышлар тормышта.
Гел елмаеп торыгыз,
hәм сәламәт булыгыз!
Бу матур көндә булса да,
Куегыз эшне читкә –
Ватсапны да ачмагыз,
Отчетны да язмагыз!
Иртәгә тәмләп эшләрсез,
Һич тә сез борчылмагыз!

Азилә СИРАЗИЕВА,
5Б сыйныфы


