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21 февраль – Халыҡ 

ара туған тел көнө.  

Дөньяла ете меңгә яҡын тел 

бар. Шуларҙың 83 киң 

таралған. Ә 383 тел бөтөнләй 

юҡҡа сығарға мөмкин. 

Башҡорт теле –ЮНЕСКО 

тарафынан бөтөн дөнъя халыҡ 

ара аралашу теле тип 

һаналған 14 телдең береһе. 

Был – туған телебеҙ менән 

ғорурланырлыҡ мөһим 

фактор. 

Туған тел... Һәр кем өсен дә 

гәзиз һүз был. Сөнки иң 

каҙерле, бер нәмә менән дә 

алыштырылмай торған 

“әсәй”, “әтай” һүҙҙәрен 

башлап туған телдә әйтәбеҙ. 

Шағырҙарыбыҙҙың матур-

матур шиғырҙарын ятлап, әле 

лә ҡыуынабыҙ, рухланабыҙ. 

 Һәр халыктың туған теле – 

уның мәҙәниәте, тарихи 

көҙгеһе. Шуңа ла телебеҙ 

сафлығы, матурлығы өсөн 

барыбыҙға ла арымай-талмай 

21 февралдә Дәрбиш урта мәктәбендә  

9-11 синыф уҡыусыларына «Халыҡ ара 

туған көнөнә» бағышланған байрам 

үтте. 

 

Фотола Дәрбиш ауылының шағырсылары. 

Уҡыусыларға үҙҙәренең шиғырҙарын уҡып 

бүләкләнеләр. 

 

Фотола Сибагатуллина Гөлназ ,Сафаргалина 

Алина . “Әсәм теле- сәсән теле” район 

конкурсының еңеүселәре.  

 



көрәшергә, эшләргә кәрәк. 

 

АФАРИНДАР! 
23 февралгә бағышланған  “Атайым,олатайым»  инша конкурсының  

еңеүселәре. 4 синыф уҡыусылыр араһында. 

 

«Минең яратҡан ҡарттайым» 



Мин ҡарттайымды ныҡ яратам. Ҡарттайымдың исеме Владимир Короваев, уңа 58 йәш, ул 

Арғаяшта йәшәй .Электрик булып эшләй. Ҡарттайымдың ике балаһы бар, һәм хатыны. 

Ҡәртнәйемдең исеме Люция . Ҡарттайым уны бик ныҡ ярата.   Беҙ гел ҡарттайым менән 

бергә уйнайбыҙ. Ул бик ҡыуаныслы, бәхетле, аҡыллы кеше. Минең өсөн ул бик яҡын кеше. 

                                                                                Короваева Диана 4а синыф 

 

«Атайымды яратам» 

Мин атайымды ныҡ яратам. Минең атайымдың исеме Ислам,уңа 35 йәш. Атайым городта 

погрузщик булып эштәй. Мин атайыма гел ярҙам итәм.  Йәй көнө бесәнгә барабыҙ, әсәйемде 

алып бәшмәккә йөрөйбеҙ. Ул да мине гел ҡыуандыра. Беҙ бергә уйнаәбыҙ. Ул миңә ағас 

башында өй эшләп бирҙе, мин бик ҡыуанам шуға. Атайым ғәйләһен бик ярата. Мин дә 

атайымды бик ныҡ яратам. 

                                                                               Башаров Денис 4а синыф 

 

«Самый Лучший атай» 

Минең атайымдың исеме Ильнур ,уңа 30 йәш. Ул самый лучший атай. Атайым үләнделә 

эштәй. Атайым мине үҙе менән эшкә алып йөрөгәйне, тракторға ултыртып , нисек йөрөргә 

өйрәткәйне. Йәй көнө урманға барһа мине үҙе менән ала. Тракторҙың рулен минә йөрөргә 

бирә. Өйҙә мин уңа ярҙам итәм гел. Мин уны бик ныҡ яратам. 

                                                        Ситдиков Ильяр 4а синыф 

 

«Минең яҡын кешем» 

Минең атайым –минең яҡын кешем. Атайымдың исеме Алексей, ул крановщик булып эштәй. 

Атайым ғәйләһен ярата. Ул бик ҡыуаныслы,  иң яҡшы атай. Атайым мине гел машина менән 

йөрөтә. Йәй көнө гел күлгә йөрөйбеҙ. Мин буш булһам уңа ярҙам итәм, ул да миңә гел ярҙам 

итә. Бик һәйбәт минең атайым. 

 

Хохрякова Аксения 4а синыф 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

Мәкәлдәр 
 

1.Абайламай һөйләгән – ауырымай 

үлгән. 

Лишнее говорить – себе вредить. 

 

2. Абынған һөрөнгәндән көлә. 

Горшко над котлом смеется, а оба 

черны. 

 

4. Ағас аламаһы – ботаҡлы, әҙәм 

аламаһы – ҡорһаҡлы. 

 

5. Ағас башын ел бутай, әҙәм башын 

тел бутай. 

От одного слова – да на век ссора. 

 

6. Ағас күрке – япраҡ, әҙәм күрке – 

сепрәк. 

Наряди пень в вешний день, и пень 

будет красавчик. 

 

7. Ағас тамырына ҡарап үҫә. 

Каков корень, таков и отпрыск. 

 

 

 

Һынамыштар 

1.Бесәй ишекте тырнаһа – буран, 

йомарланып ятһа һыуыҡ була. 

 

2.Елһеҙ көндө урман шаулаһа, көн 

боҙола. 

 

3.Төтөн тура сыҡһа, һыуыҡҡа тарта. 

 

4.Ҡыш көнө ҡояш ҡыҙарып ҡалҡһа, 

һалҡын булыр. 

 

5.Ғинуар һалҡын булһа, июль ҡоро 

һәм эҫе буласаҡ; ҡарлы һәм 

буранлы булһа, июлдә ямғыр йыш 

яуыр. 

 

6.Боҙбармаҡтар йыш һәм оҙон 

булһа, көҙгөһөн уңыш мул булыр. 

 

7.Ҡыш йондоҙҙар баҙыҡ янһа – 

һалҡынға, тоноҡ янһа йылыға тарта. 

 



 

 

 

 

 


