
     

 

 
 

                 Яңа елга  да аяк бастык. Яңа ел бәйрәмен дә, кышкы 
каникулларны да күңелле итеп үткәреп җибәрдек. Яшел чыршы, Яңа ел 
бүләкләре, мандарин исе... Ә Яңа ел бәйрәмен кайчан билгеләп үтә 
башлаганнар икән, бу хакта уйлап караганыгыз бармы? Бүген сезгә Кыш 
бабайның кем икәнен ачыкларга мөмкинлек бирәбез.  
 1. Кайсы патша вакытыннан Яңа елны 1 нче гыйнвардан бәйрәм итә 
башлаганнар?  
     А) Петр I Б) Павел I В) Александр II  
 2. Аңа чаклы Яңа елны Россиядә кайчан бәйрәм иткәннәр?  
     А) 1 марттан Б) 1 июльдән В) 1 сентябрьдән  
 3. Эскимослар Яңа елны кайчан каршылый?  
     А) поляр төн тунгач Б) беренче кар яугач В) 1 гыйнварда  
 4. Чыршы бизәү иң әүвәл кайсы илдә гадәткә кергән?  
     А) Румыниядә Б) Англиядә В) Германиядә  
 5. Итальян балаларын бу бәйрәм белән кем котлый? Ул ир кешеме, әллә 
хатын- кызмы?  
     А) Ме Аморе Б) Ке Делиция В)Ла Бефана  
 6. Борынгы Русьта ХVIII гасырда Кыш бабай ролен кем “ уйнаган”  
     А) Николай Угодник. Б) Архангел Гавриил; В) Святой Петр.  
 7 Яңа ел чыршысы нәрсәне аңлата?  
     А) Христос тууны; Б) галәмне; В) Кыш бабай логотибын.  
 8 Легенда буенча Кар кызы кем ул ?  
     А) элек Кыш бабайны озатып йөрүче кар буранын шулай атаганнар;  
      Б) Яңа ел төнендә ярдәм сорап чыккан, кар сылаган кыз бала;  
      В) агачларны һәм йортларны кар белән күмәргә ярдәм итүче Кыш 
бабай оныгы.  
 9 Россия Кыш бабае кайда яши ?  
     А) Мәскәүдә;  
      Б) Талбазыда;  
      В) Великий Устюгта.  
 10 Кайсы илдә Яңа елга караганда Раштуа бәйрәменә күбрәк өстенлек 
бирелә?  
     А) Канадада;  
      Б) АКШта;  
      В) Австралиядә. 

 
 



                                             
                                     “Яңа Ел белән!” 
 

Җир шарындагы һәр кеше (Без бит планетада  6 млрд.!) Яңа Елны үзенчә 
күз алдына килә. Төсе, температурасы, ел мизгеле, төрлечә бәйрәм итү 

генә түгел, аның әле яңгырашы да аерылып тора! 
«Яңа Ел белән!» дип төрле телләрдә әйтү нинди хис-тойгылар уята? 
Дулкынландыргыч, бер-берсенә охшамаган, яңа, нурлы, бераз авыр, 

матур бу сүзләр... Үзегез өчен белегез аларны! 
Туган җиребез Башкортстанда без “Яңа ел менән!”дибез, чуваш телендә 

бу” 
Хаклă тусăм! Эпĕ сана çитсе пыракан Çĕнĕ Çул ячĕпе саламлатăп! “ дип 

яңгырый. 
Төрекләр якыннарына «Йени Йилиниз Кутлу Олсун! ( Yeni Yiliniz Kutlu 

Olsun )» диләр. Казахлар: «Жана Жыл Кутты Болсын!» – «Пусть Новый 
Год будет счастливым!». Гарәп телендә бу: «Куль аам у антум салимоун» 

( Kul ' aam u antum salimoun ). 
Инглиз телендә инде күпләргә таныш “Happy New Year” колакны иркәли. 

Кытай телендә – «Чу Шен Тан» ( Chu Shen Tan ). Итальяннар Яңа ел 
алдыннан «Буон Каподанно! ( Buon Capodanno )» дип кычкыралар һәм 

йорт җиһазларының искеләрен тәрәзәдән урамга ташлыйлар. Франциядә 
яшәүчеләр бер-берсен «Бонне Анне! ( Bonne Annee )» дип котлыйлар . Ә 

немец халкы болай ди – «Прозит Нойяр! ( Prosit Neujahr )». Чехлар 
«Счастный Новый Рок! ( Scastny Novy Rok )» дип әйтә. Датчаннар: 
«Гуллюккигь Ниув Яаар! ( Gullukkig Niuw Jaar )». Финнәр аларга: 

«Оннелиста Юутта Вуотта! ( Onnellista Uutta Vuotta )» дип җавап кайтарыр 
иде. 

Грекларда бераз авыррак, тырышырга туры килер: «Эфтечеезмаенос о 
Каенуруо хронос! ( Eftecheezmaenos o Kaenooryos hronos )». Ивритта  «Ль 

Шанна Това Тикатеву! ( L ' Shannah Tovah Tikatevu )» дип яңгырый.  
Индуслар «Нийя Саа Мубарак! ( Niya Saa Moobaarak )» дип сәламлиләр. 

Ирландлылар борынгы гаэльском телендә – «Блиаин нуа фемхайзе 
дхуит! ( Bliain nua femhaise dhuit )» диярләр 

Поляклар: «Счесливего Новего Року! ( Szczesliwego Nowego Roku )»,  
Португалия халкы  бәйрәмне «Фелиз Ано Ново! ( Feliz Ano Novo )» дип 

каршылый, серблар һәм хорватлар «Счестна нова година! ( Scecna nova 
godina )» диләр. 

Яңгыравы төрлечә. Бәйрәмне күзаллавы да шулай ук. Ә шатлыгы барысы 
өчен дә  бер! Бәлки инде сезгә котлауларның иң ошаганы да бардыр? 

«Яңа Ел белән!» дигәнне чит телдә ишетеп менә аптырар кунакларыгыз! 
Бәлки сезгә бәйрәмне шундый стильдә оештырыргадыр? Уйлагыз, сүз 

эчендә сер яшеренгән! Уңышлар сезгә! 
 

 
 

 

 



 

Сөйкемле кыз Айлина 
 

         Әдәбият белән якыннан кызыксынучы, әсәрләр укырга яратучы 
укучылар дәрестә башкалардан аерылып тора. Андыйлар тирән фикер 
йөртә, сорауларга төгәл һәм тулы җавап бирә, кызыксынучан, 
аралашучан, максатчан була. Шундый укучыларның берсе – Айлина 
Котлыбаева белән таныштырасым килә. 
       9 “б” сыйныфта белем алучы өлгер кыз булдыклы, уңган һәм бик 
сәләтле укучы булуы турында укытучылары илһамланып сөйләде.  
       Айлина безнең мәктәптә укый башлагач та үз-үзен тотышы, тирән 
белеме, тырышлыгы белән сыйныфташларында гына түгел, 
укытучыларда да үзенә карата уңай мөнәсәбәт уятты. Ул  Яңа Юлдаш 
мәктәбеннән килде. Әдәбиятны сөюче кыз анда укыганда ук матур гына 
уңышлар күрсәтеп өлгергән.  Безнең лицейда укый башлаган елны ук 
“Шәҗәрә бәйрәмендә”, татар теле һәм әдәбияты буенча мәктәп 
олимпиадасында 6 сыйныфлар арасында җиңүче булды. Сәнгатьле 
сөйләү, кул эшләрендә үзенә тиңнәр юклыгын да, белеме тирән булуын 
да ачык күрсәтте. Туган телебезгә һәм әдәбиятка тирән сөю уяткан, 
күңеленә беренче иҗат орлыклары салган әти-әнисенә зур рәхмәт 
җиткерәсе килә. 
         Айлина белән шөгыльләнү күңелгә аеруча канәгатьлек өсти, чөнки 
ул кирәкле әсәрләрне вакытында укып, язучылар иҗаты белән 
кызыксынып бара. Өйдә дә китап укуга күп вакыт бүлә.  
         Гел елмаеп кына торучы матур кызның мәктәптә узган 
конкурсларда, район күләмендәге олимпиадаларда җиңү яулавына һич 
аптырарлык түгел. Ә быелгы уку елында да Уфада  татар теле һәм 
әдәбияты буенча олимпиадада да яхшы күрсәткечләр белән чыгыш 
ясады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Җиңүне беркемгә дә бирмибез! 
 

         Безнең районда һәм лицейда спортны үстерүгә  зур 
игътибар бүленә. Район мәдәният йортында спорт 
мәктәбе уңышлы эшләп килә. Биредә тәрбияләнгән 
спортчылар район, зона, республика ярышларында 
призлы урыннар яулый. Укучылар бигрәк тә волейболны, 
баскетболны үз итә. Ә саф һавада чаңгы шуучы балалар, 
сәламәтлекләрен ныгытудан тыш, осталыкларын да 
чарлый. Моны әти-әниләр дә, укучылар да яхшы аңлый 
һәм тиешле нәтиҗәләр ясый.         Иң мөһиме — 
лицеебызны белемле, сәламәт балалар тәмамлый. 
         Район данын республика ярышларында да уңышлы 
гына яклый спортчыларыбыз. Тырышлыкның бушка 
китмәвен нәтиҗәләр күрсәтә. Баскетбол буенча 
ярышларда безнең кызларыбыз – җиңүче! Команданың 
капитаны Миләүшә Акбашева уенны оста итеп оештыра 
белүе белән таң калдыра! Күпме ихтыяр көче  яшь 
капитанда! Миләүшәбез – ачык күңелле, тырыш, акыллы 
кыз, яхшы дус. Рената Ягафәрованың оста уены аерым 
билгеләнде. Кызларыбызны чын күңелдән котлыйбыз һәм 
киләсе ярышларда уңышлар телибез! 

 

 

 
 


