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Әле яңа гы на, уку елы башланга-
нын хәбәр итеп, кың гырау чың

ла ган, ал тын төсләренә күмелеп көз 
кил гән иде, инде кыш җитеп, Яңа 
ел га кердек. Ашыга-кабалана чап-
кан вакытны беразга туктатып, шул 
ва кыт аралыгында эшләнгән, иреш-
кән уңышларга күз салыйк. 

Сүзне кайдан башларга? Әлбәт-
тә, уку өлкәсеннән.

Быел Казанда «WORLDSKILLS» 
региональ чемпионатында укучыла-
рыбыз катнаш ты, «Сәнәгать ро бо то
тех ника сы» ком петенциясе буенча 
Гәрәев Ри наз  беренче урын алды.

Безнең гимназия «Татарча яз!», 
«Географик диктант»,«Зур этногра-
фик диктант» акцияләре уздырылу 
үзәге булды, шуңа күрә югары сый-
ныф укучылары әлеге бәйгеләрдә 
катнашуга тартылды.

ТАССРга 100 ел тулу уңаеннан 
тарих фәне укытучылары кызыклы 
лекцияләр циклын башлап җибәрде.

Һәр уку йортының рейтинг бас
кычын укучыларның фән олимпиа
даларында яулаган урыннары бил
ге ли. Безнең гимназия укучылары 
та рих, җәмгыять белеме, хокук, 
био логия, математика, рус теле, 

ТИН, татар теле һәм әдәбияты фән
нә реннән шәһәркүләм олимпиада 
при зерлары һәм татар теле белән  
әдә бияттан җиңүчеләр булды.  

Укучылар мәдәни тормыш үзә
ген дә кайный, дисәк, ялган бул-
мас. Гимназиянең «Тылсым» театр 
тү гәрәге шәһәр турында җиңеп, 
«Сәйяр» республика бәйгесендә 
кат нашты. Г.Кариев театры артист-
лары белән матур очрашу оешты-
рылды. «Бика-фест» ХVIII Респуб
ликакүләм яшьләр җыр-шигърият 
фестивалендә «Ике яр» төркеме 
гран-при отты, ә Нурисламова 
Алия «Башка автор әсәрен иң оста 
укучы» бәйгесе призеры булды. 
Халыкара Илһамият» фестивален-
дә Хамадиева Ләйсән III дәрәҗә 
дипломы белән бүләкләнде. «Бәхет 
йолдызы» Республика фестива-
лендә гимназия укучылары аеруча 
актив катнашып, җиңүчеләр, при-
зерлар булды. «Татар кызы  – 2019» 
бәйгесендә Ишалина Адиләнең 
җиңүе һәм шаян нар һәм тапкыр-
лар бәйгесендә «Демокрит-стилит» 

командасының җиңүе гимназия 
өчен көтеп алынган куаныч бул-
ды. «Иң дус сыйныф» бәйгесендә 
7В сыйныф ата-аналар ко ми теты 
командасы зо на яры шын да өчен че 
урын алды. «Миллә темнең серле 
сандыгы» милли проектында 5А 
сыйныф укучылары икенче урын-
га лаек дип табылды. Гимназия дә 
узган Укытучылар көне, Өлкәннәр 
көне, Спикер сайлаулары, «Мистер 
һәм мисс көз», «Татар кызы», «Пост 
№1 торучы укучыларны тантанлы 
тәбрикләү», «Сөмбелә», «Чыршы 
бәйрәме» хакында сөйли китсәң, 

гимназиянең үзидарә органының 
эшен мактамый мөмкин түгел. 

Спорт ярышлары белән кайнап 
торган гимназиядә әле көрәш, әле 
шахмат турнирлары уздырылды. 
«Татарстан кроссы – 2019», «Вело-
марафон» узышларында укучылар 
яхшы күрсәткечләргә иреште.

Әлеге бәйгеләрдә, ярышларда 
катнашкан укучыларга, аларны тәр-
бияләгән укытучыларга максатчан 
эшләгән өчен зур рәхмәтемне җит-
керәм. 

Киләсе Яңа ел – күңелләргә 
шатлык өләшүче, хыялларның тор-
мышка ашуына ышаныч уятучы 
матур бәйрәм. Һәрберегезгә ныклы 
сәламәтлек, уңышлар, иминлек те-
лим. 2020 нче ел һәркем өчен яңа 
ачышлар һәм казанышлар, матур 
үзгәрешләр елы булсын, һәр гаилә-
гә тынычлык, татулык, шатлык 
алып килсен, уңышларга юмарт 
булсын!

Айдар Хакимҗан улы
ГАРИФУЛЛИН,
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– Әби, кибән башын бирче, 
Аз гына, майлап кына.

(«Икмәк кадерен белегез») 

Кызның мәхәббәт тулы күңел 
кү зе табигать үзгәрешләрен игъти-
барсыз калдырмый, шуңа күрә икен-
че бүлек тулаем кыш, яз фасыллары-
на багышланган. 

Һәр яшәгән ай кадерле, 
Һәрбер ел – тулы тарих. 
Шул елларга балачагым 
Кайтмаска китә шул, их!

(«Һәр фасылның үз төсе») 

Бу шигыре әдәби образларның 
төрлелеге, гаҗәеп җылылыгы белән 
үзенчәлекле.

Гүзәлнең күңел халәтен ча гыл
дыр ган юлларны укыганда, җиң сыз
ганып имтихан тапшырырга җыен
ган нәфис затка сокланасың.Зурлар 
дөньясында беренче имтиха ның 
уңышлы булсын, Гүзәл! Тормыш
тагы башка имтиханнар да синең ру
хыңны ныгытсын! 

Энҗе Әзһәм кызы
НУРИСЛАМОВА,

М.Вахитов исемендәге 2нче гимназиянең 
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«Тәүге имтихан». Минем алда 
уку чым Гүзәл Әмированың шушы 
исем дә шигырьләр җыентыгы. Кү
ңел дәге хисләр өермәсен гаҗәеп 
төс ләр колориты аша җиткерәм: дул
кынланам, сөенәм, сокланам, горур-
ланам. 

Тәүге имтихан?! Адәм баласына 
гомер буе тормыш мәктәбендә имти-
ханнар тапшыру бурычы йөкләнгән. 
Аның кайсысы тәүге? 

Мөгаен, аңлы рәвештә үз фике-
рен дәлилләр дәрәҗәгә җитеп, җәмә-
гатьчелеккә сүзен әйткән көнедер…

Ә мәктәп укучысы өчен язмы
шында хәлиткеч роль уйнаган дәүләт 
имтиханнарын тапшыруыдыр... 

Мәктәпне тәмамлагач, уку йор-
тын сайлавыдыр... 

Тормыш коруыдыр... Балалары 
өчен – яхшы ата-ана, әти-әнисе, сөй-
гәне өчен – терәк, тормыш көзендә 
хөр мәтле әби-бабай булуыдыр... 

Күршесе, дуслары, хезмәттәш
ләре өчен кирәкле икәнен тоюы-
дыр... 

Иң әһәмиятлесе – үзенең наму-
сы, калебе алдында имтихан тотуы-
дыр. 

Бишенче сыйныфта гаҗәеп ты-
ныч карашы белән игътибарымны 
җә леп иткән нәни кыз бүген үз сү-
зен башкаларга җиткерергә тели. Бу 
имтиханны Гүзәл белән бергә аның 
янәшәсендәге әти-әнисе, укытучы-
лары да тота. 

Кем соң ул Гүзәл, диярсез. Ул 
га ди, максатчан, тырыш укучы. 
Гимназия, сыйныф тормышында 
ак тив позициясен булдырган үзен-
чәлекле шәхес. Татар теле буенча 
шәһәркүләм олимпиадалар җиңүче-
се, республикакүләм олимпиадалар 
призеры, халыкара олимпиада лау
реаты. «Казан утлары», «Салават 
күпере», «Көмеш кыңгырау» газе-

та-журналларында шигырьләре ба-
сылган сәләтле кыз. 

Гүзәлнең шигырьләре үзеннән- 
үзе тел, милләт язмышына барып то
та ша: 

Мин татармын! Нәсел   
   шәҗәрәмне 

Дәвам итәр өчен туганмын. 
Бөек телем югалмасын өчен, 
Белемемне, көчне куярмын. 
Мин бит татар булып
   туганмын!

(«Мин бит татар!»)

дип язган Гүзәл тәрбияләнүче гаи
ләдә һәркем татар җанлы, һәрберсе 
җырлый, бии, иҗат итә. Әнисе Ли-
лия ханым, кызларын җитәкләп әдә-
бият дөньясына керткән әни, хөрмәт-
ле мөгаллимә, әтисе Илфат әфәнде, 
балаларының иҗади башлангычына 
көчле канатлар бирүче игътибарлы 
ата. 

Гүзәл туган тел язмышына бита-
раф калмый: 

Мин татар кызы! 
Татарлыгым белән 
Чиксез горурланып яшимен. 
Милләтемне хөрмәт иткәннәргә 
Яхшылыклар гына телимен.

(«Бер үгет») 

Кыз күңелендәге матур хисләр 
әни гә, әтигә, әбигә бары тоташуы 
та бигый. «Ак җилкән» остаханәсен-
дә укылган «Икмәк кадерен белегез» 
шигыреннән соң, Гүзәлнең әдәби та-
бышлары хакында җылы фикерен 
мәртәбәле шагыйрь Илфак Мирза 
улы Ибраһимовның җиткерүе бик 
сөенечле бәя булды: 

Түшләрен киереп ята 
Дүрт ипи җайлап кына. 

Тәүге имтихан

Эзләр
Эзләр күренә башлады.
Карда – куян эзләре,
Кешеләргә якын күчеп, 
Аның азык эзләве.
Эзләрен тану җиңел:
Ике зур овал алда,
Ике кечкенә түгәрәк,
Бер-бер артлы эз артта.
Арткы аяклары озын,
Чапканда, алга чыга.
Ал аякларның эзләре
Шуңа да артта кала.
Куянның үз чаңгысы,
Көртләр өстеннән чаба.
Менә шундый җитезне 
Син, әйдә, тотып кара.
Куркак дигән исеме бар,
Янында күп дошманнар.
Эт, төлкеләр, без – кешеләр,
Күктәге ерткыч кошлар.
Коралы – озын тәпие,
Бик оста кача белә.
Каршыңа йөгереп чыкса,
Син аңа, зинһар, тимә.
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Тәүге имтихан 
Табигать нәкъ минем төсле бүген, 
Каян белгән күңел хисләрем? 
Имтиханга барам. Буран дулый. 
Дулкынланам, әллә нишләдем. 
Бу – беренче сынау минем өчен, 
Бары эшләп карый торганы. 
Җәйгә – төп имтихан.
Анысы инде
Язмышларны яза торганы. 
Андый чакта белем генә түгел, 
Уңышы да нидер хәл итә. 
Шушы имтиханнар нәтиҗәсе 
Язмышларга үзгәрешләр кертә. 
Хыялларым чынга ашсын өчен, 
Вакытым бар әле укырга. 
Белем орлыклары үссен дисәң, 
Кирәк аны өстәп торырга.

Кышкы кичләр
Яңа ел килүгә, тышта 
Дулап алды кар-буран. 
Телевизордан Кыш бабай, 
Әйтерсең, карап торган. 
Кар бөртеге, бии-бии, 
Әйләнә, оча гына. 
Җиргә ятарга ашыкмый, 
Дөньяны коча гына. 
Кичке утта җем-җем итә 
Гаҗәеп серле дөнья. 
Кулга алуга, кар-бөртек 
Суга әйләнеп куя. 
Агачлар да йоклыйлар 
Мамык шәлләрен ябып. 
Җил, син генә исә күрмә, 
Төнге тынлыкны алып. 
Кышкы кичләр бигрәк матур, 
Йөрим шуңа сокланып. 
Күңелләр дә торса иде 
Карлар кебек акланып!

Буран 
Ул буран каян белгән, 
Минем эш яратканны. 
Өй төбенә өеп куйган 
Кичә көрәгән карны. 
Бакчадагы бөтен карны 
Себерепләр китергән. 
Тигез итеп, тыгыз итеп 
Таулар ясап бетергән. 
Мин аптырап тормадым, 
Чана шудым көн буе. 
Буран ясаган тавына 
Сокланып карап торды.

Кар көримен 
урамда 

Кышкы чиста һавада 
Кар көримен урамда. 
Тын алулары рәхәт, 
Җиле исеп торса да. 
Җиң сызганып эшлим тышта, 
Җил әллә мине сыный? 
Көрәк тутырып кар атам – 
Ул кире йөзгә сылый. 
Кем кемне җиңәр, диеп, 
Ярышабыз җил белән. 
Син көчлерәк , ләкин бүген 
Мин җиңәм сине, беләм. 
Ярты сәгать эчендә 
Ишек алды ялт итте. 
Җил дә, бураннар туздырып, 
Башка якларга китте.

Сихри тынлык 

Кышның иң суык мәле. 
Агачларны бәс сарган, 
Дөнья, әкияттәгедәй, 
Тынлыкка чумып калган. 
Шалт иткән тавыш та юк, 
Син дә, шаян җил, исмә. 
Табигатьнең илаһи 
Серлелегенә тимә! 
Кошкайлар тынып калган, 
Каркылдамый каргалар. 
Агачлардан ак бәсне 
Коярбыз , дип куркалар. 
Йокласын сихри табигать, 
Ял итсен басу-кырлар. 
Яз җитәргә күп калмаган, 
Эрерләр ястык-карлар. 
Шунда башланыр эш чоры, 
Тракторлар гөрелтесе. 
Табигатьнең ак-карадан, 
Үзгәрер бөтен төсе. 
Әлегә тынлык кирәк, 
Ял итсен бар табигать. 
Агачларны бәс сарсын, 
Җир тыныч йоклап ятсын...

Һәр фасылның
үз төсе 

Һәр фасылның үз төсе бар, 
Көзләрнең – сары төсе. 
Кышлары ак, ә язлары – 
Нәкъ көмеш йөзек төсле. 
Һәр фасылның өч ае бар, 
Өчесе дә өч төстә 
Һәммәсенең язмышы бер: 
Туа, яши һәм китә. 
Сентябрьнең төсе сары, 
Октябрьнең – алтын төс. 
Ноябрьдә әкрен генә 
Саубуллаша моңсу көз.
Декабрьдә ап-ак карлар 
Күзләрне камаштыра. 
Гыйнвар ае зәңгәрлеге 
Февральне саташтыра. 
Шуңа нишләргә белми: 
Китәргә-китмәскәме? 
Карасу төскә кергән 
Карга иярмәскәме? 
Март ае – саф көмеш төсле: 
Кая гына карама, 
Көмеш төстәге гөрләвек 
Үз юлын табып ага.
Апрельдә кар эреп бетә, 
Яшел үләннәр чыга. 
Яңа туган каз бәпкәсе 
Үлән чемченеп тора. 
Май ае, туй кызы кебек, 
Алсу күлмәген кия.
Керфегенә сөрмә тартып, 
Җәйгә кияүгә китә. 
Июнь ае, яшь килендәй, 
Барысына өлгерә. 
Ялан-кырлар, басулардан 
Яшел уҗым йөгерә. 
Июль-август – матур айлар – 
Нинди генә төсләр юк! 
Кояшы, яңгыры булса, 
Җир йөзе дә була тук.
Һәр яшәгән ай кадерле, 
Һәрбер ел – тулы тарих. 
Шул елларга балачагым 
Кайтмаска китә шул, их!
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Укучылар иҗаты
Яңа ел нәрсә вәгъдә итә? 

Күсе көнчыгыш йолдызнамәсенең иң 
беренче җәнлеге һәм көнчыгышта ул акча 
җәнлеге дип санала. 

Күсе елында башланган эшләр уңыш-
лы булыр, ләкин Күсе артык тәвәккәлләрне яратмый. Шуңа күрә үз көчегез-
не артык бәяләп ташламагыз. 

2020 ел узып баручы Дуңгыз елына караганда уңышлырак булырга 
вәгъ дә итә. 

Күсе – югары интеллектка һәм сиземләү көченә ия. Ул менә дигән стра-
тег, шуңа күрә хәйләкәр җәнлек теләсә нинди кыенлыкларны уңышлы гына 
хәл итә. Ел символы үз дигәненә гадел юл белән омтылучыларга ярдәм 
итәчәк. Максатларына намуссыз төстә омтылучыларны уңышсызлык сага-
лап торачак. 

2020 ел сәламәтлек ягыннан да сөендерер. Экспертлар мөмкин кадәр ак-
тиврак булырга, спорт белән шөгыльләнергә киңәш итә. 

Күсе көнчыгыш календаренда яңа юл символы булып тора. Ләкин үз-
гәрешләрнең нинди булуы һәркемнең үзеннән тора. 

сәхифәне Алия НУРИСЛАМОВА 
әзерләде

Сагындым кышны
Мин бик яратам кышны!
Сагындым Яңа елны, 
Өй янындагы зур тауны, 
Тимераяк, чаңгы, чананы. 
Тик кыш быел бик саран 
Бик аз ява кары да. 
Малайлар, җәй диярсең, 
Футбол тибә урамда. 

Камилла ГИБАДУЛЛИНА,
2В сыйныф

Кышны к т
Җәй үтеп көз җиткәч, 
Карлы кышларны көтәм. 
Чаңгы бүләк итсәләр, 
Шуарга чыгып китәм. 

Азалия НАСРЕТДИНОВА,
2В сыйныф

Кышниг  кир к?
Кыш нигә кирәк? 
Кирәктер, бәлки туңдырырга. 
Бөтен җирне катырырга, 
Бураннарын туздырып, 
Ак карларын очырып, 
Һәр тишеккә тутырырга. 
Кыш нигә кирәк? 
Елга-күлне боз итеп, 
Балаларны шудырырга. 
Тәрәзәгә бизәк ясап, 
Армас-талмас рәссам булып, 
Сидә, мндә – һәркемдә
Ак хыяллар тудырырга. 

Амилә ЗАКИРОВА,
2В сыйныф

Ура! Без, Энҗе Шиһапова 
һәм Чулпан Садыкова җитәкләгән 
«Тылсым» театраль коллективы, 
Ка занда узган «Сәйяр» театраль 
фес тивалендә катнаштык. 

Ул маҗаралы көн иртәнге дүрт-
тә башланды. Башка көннәргә кара-
ганда, йокыдан җиңелрәк уяндым. 
Сәгать алтыда Сара Садыкова ко-
цертлар залы янында очрашырга 
тиеш идек. Кирәкле урынга ки-
леп җитеп, машинадан чыкканда, 
башымда бер генә уй иде: «Нигә 
урамда шулкадәр суык?» Чыннан 
да, иртән-иртүк бик салкын иде.

Автобус килде. Без Казанга юл 
тоттык. Янымда яхшы дуслар бул-
ганга, дүрт сәгатьлек юл сизелмичә 
үтте.

Казанның бер мәктәбенә кил-
дек. Анда Фәнис Яруллин хикәя-
се буенча сәхнәләштерелгән «Ике 
чәчәк» спектаклен куйдык. Нигә-
дер спектакльне уйнаганда, миндә 
дулкынлану хисе булмады. Уңыш-
лы гына чыгыш ясагач, безне тагын 
бер Казанның мәктәбенә җибәр-
деләр. Анда урын бирү тантана-
сы үткәрелде. Жюри составында 
Тинчурин артистлары да булды. 

Катнашучыларны котлап, төрле 
җырчылар да чыгыш ясадылар. 
Без үзебезнең дипом алу минут-
ларын бик дулкынланып көттек. 
Менә, ниһаять, безне дә атадылар, 
диплом һәм бүләкләр тапшырды-
лар. Без бәйгедә дүртенче урынга 
лаек, дип табылдык. Шул дулкын-
лану хисе белән кайтып җиткәне-
безне сизмичә дә калдык, шәһәргә 
кайтып кергәндә, кичке тугыз иде. 
Иң истә калырлык көн бүләк иткән 
өчен, без Чулпан Һәм Энҗе апага 
бик рәхмәтле.

Мәрьям РИЗАТДИНОВА

«Сәйяр» театраль фестивалендә 

Кышны коэтyq


