
     

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Хөрмәтле укучылар, укытучылар, Лицеебыз кунаклары!  

Сезнең алда- мәктәбебезнең 84 еллыгына багышланган 

махсус чыгарылыш. Хәерле сәгатькә! 
 

84 яшь тулды мәктәбемә – 
Зур юбилей! Узган зур гомер. 
Ничә буын синдә белем алган, 
Чистартылган, агарган күңел. 
 
84 еллык матур тарихың бар, 
Шәкертләрең синең җитәрлек. 
Арасында байтак зур шәхесләр, 
Дан казанган – исең китәрлек. 
 
Җиз кыңгырау моңы җыйды безне, 
Таныш  чыңы һаман колакта. 
Бер мизгелгә, Вакыт, туктап торчы, 
Күпме кеше кайтты яшь чакка. 
 
Еллар үткән аккан сулар кебек, 
Гомер генә кайтмас кирегә. 
Балачак гел чакырып әйдәп торыр 
Мәңге серле мәктәп иленә 



* Тарихка күз салсак... 
 

  
 

 
                                                        “Туган өен белмәгән 

Туган авылын белерме? 
Туган авылын белмәгән 
Туган илен белерме?“  

 
дигән сүзләр  бар халыкта.  “Үткәнен оныткан халыкның киләчәге юк,” – дип 
әйтүче гыйбарә дә яши. Әйдәгез, без дә бераз үткәнебезгә күз салыйк әле. 

 Талбазы мәктәбе  ХIХ гасырның 1836 елыннан  башлап  Ырымбур 
Диния назәрәтенә (Оренбургское Магометское Духовное  Собрание)  
караган мәдрәсә буларак билгеле. 1836 елның 8 маенда указлы  
хатыйп итеп Хисаметдин Әбделкәримов билгеләнә  

 1900 елның 30 октябрендә мәдрәсә нигезендә Халык Мәгарифе 
Министрлыгы карары белән  Талбазы рус-башкорт училищесы ачыла.  

 1919 елда мәктәп(училище) I дәрәҗәдәге Совет Хезмәт мәктәбе дигән 
исем ала.  

 Үткән гасырның 20 нче елларында татар авылларында зур үзгәрешләр 
башлана. Моңа кадәр мәчет булган биналар мәктәп буларак 
файдалануга күчә. 1933 нчы елда безнең Талбазы  авылында да 1нче 
санлы Талбазы урта мәктәбе оеша. Авылыбызда Бөек Ватан сугышы 
һәм сугыштан соңгы авыр елларда да мәктәп ябылмаган 

 2001 елда урта мәктәп Лицей статусы ала. 

                                               * Туган тел рухны баета 

 
Бүген Талбазы  Лицеенда төрле милләттән булган 768 бала белем ала. Аларга югары 

һәм урта махсус белемле 75 укытучы сабак бирә. Биредә укыту татар, башкорт, 

урыс, чуваш телләрендә алып барыла. Мондагы тәҗрибәле педагоглар балаларда 

туган телгә мәхәббәт орлыклары сала. Туган тел — ул аралашу гына түгел, ә 

дөньяны танып-белү чарасы, шуңа да үз халкыңа мәхәббәт һәм ихтирам тәрбияләүдә 

аның олы әһәмияткә ия булуын аңлап эш итәләр. Татар теле һәм әдәбиятыннан 

югары белемле, югары категорияле укытучылар Ләйсән Рифгат кызы Әлимбәкова, 

Гөлчәчәк Мәһәди кызы Шәяхмәтова укыта. Башкорт теленнән беренче  категорияле 

укытучылар  Әлфия Исламорат кызы Әхмәрова, Айсылу Әхәт кызы Гомәрова, Рәйсә 

Усман кызы Исламголыва, Гөлфия Мөхәммәт кызы Булатова белем бирәләр. 

Мәктәптә тиешле әдәбият, методик һәм дидактик әсбаплар белән җиһазландырылган 

уку бүлмәләре бар. 

 

                                              



            * И, мәктәбем, белем учагы!                                                     
        Мәктәп, мәктәп!..  Һәр кешенең күңелендә, ул нинди генә җитди булмасын, 

нәрсә белән генә шөгыльләнмәсен, балачагы яши. Кем генә үзенең сабый чагын, 

балачагының бәхетле мизгелләрен сагынып искә алмый икән?!  Кем генә үзенең 

тәүге укытучысы белән очрашулар көтеп яшәми икән?! 

         Менә шуларны истә тотып, без бүгенге бәйрәмебезгә төрле елларда 1нче санлы 

Талбазы урта мәктәбендә  белем алган, хәзерге вакытта илебезнең төрле 

төбәкләрендә гомер итүче, төрле өлкәләрдә зур дәрәҗәләргә ирешкән 

сабакташларны чакырдык. Без аларны, бер мизгелгә генә булса да, тормыш 

мәшәкатьләреннән арынып, мәктәп сукмагы аша үтәргә дәшәбез. 

      Кадерле кунакларыбыз, сезне сәхнәгә чакырабыз, рәхим итегез! Мәктәбебезгә 

бәйле иң кадерле истәлекләрегез белән уртаклашсагыз иде. 

         Мәктәбебезне төрле елларда тәмамлаган укучылар арасында нинди генә һөнәр 

ияләре юк! Кем генә булсалар да, алар халкыбызга тугры хезмәт итәләр.  Минем 

әтием Борханов Азат  Марат улы да 1 санлы Талбазы урта мәктәбен тәмамлаган. Ул 

бик җитди, тырыш кеше. Һөнәре буенча – газ эшләре остасы, “Газсервис” 

берләшмәсендә  намуслы эшли. Мәктәп елларын сагынып искә ала, мине дә белем 

алуда тырыш булырга өнди.  

                                                                    Айнур Борханов, 11 В сыйныф укучысы.  

 

Бик бәхетле булсагыз да, 
Тәхетләргә кунсагыз да, 
Сарайларда торсагыз да – 
Китмәгез сез балачактан, 
Өмет, хыял янар чактан. 
 
Кайгы-хәсрәт бәйләнсә дә, 
Хыял көлгә әйләнсә дә, 
Көнең төнгә әйләнсә дә – 
Китмәгез сез балачактан, 
Өмет, хыял янар чактан. 
  
Бәхет кулын сузганда да, 
Кырын карап узганда да, 
Сәлам бирми сызганда да – 
Китмәгез сез балачактан, 
Өмет, хыял янар чактан. 

 

 



Сау булыгыз, мәктәп елларыбыз! 
                                       

Сау булыгыз, мәктәп елларыбыз, 

Таралабыз төрле якларга. 

Аерылганда бергә сүз бирәбез 

Гел биеккә үргә атларга. 

Зур юлларга озатып кала 

Мәктәп  кыңгыраулары. 

Еллар аша озатып барыр 

Соңгы яңгыраулары. 

 Алда юллар, алда еллар, 

Зур сынаулар көтәләр. 

Кыңгырау хыялларың 

Киләчәккә илтәләр. 

Кешеләргә мәхәббәтне 

Тәрбияләдең бездә 

Синнән минем аерыласым 

Китәсем килми бердә! 

И мәктәбем, күңел җырым аша , 

Җитсен сиңа олы рәхмәтем. 

Мин һаманда укучысы әле,  

Тормыш дигән олы мәктәпнең. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



           

Китапханәчеләр көне белән! 
 

Китап –хәтер чыганагы. 
 

                                       Гөлфия Гизатова 

 

Китап –хәтер чыганагы, 

Ул юлдашы кешенең. 

Ярдәмчесе авыр чакта, 

Олының һәм кеченең. 

Укытучы- ул тормышта, 

Кирәк чакта тарих та, 

Искә алыйк үткәннәрне 

Киләчәккә карыйк та. 

Үткәннәрне онытырга 

Һичкайчан да ярамый. 

Китап саклый тарихларны, 

Бер сәбәпкә  карамый. 

Белем йорты булса мәктәп, 

Китапханә терәге. 

Укучының гына һәрчак, 

Булсын уку теләге. 

Фикерләрнең чишмә башы, 

Ул серләрнең иясе. 

Тулып торсын китапларга 

Китапханә киштәсе. 

Укучылар булса янда 

Китапханә мәңгелек. 

Матур булыр киләчәге. 

Һәм язмышы иң элек. 

 

              *** 
O КИТАП - ТОРМЫШ КӨЗГЕСЕ. 

O КИТАП – ГАЛИМ, ТЕЛСЕЗ МӨГАЛЛИМ. 

O КИТАПСЫЗ ӨЙ – КОЯШСЫЗ КӨН. 

O АКЧА ТАРАТ, БЕЛЕМ ҖЫЙ. 

O АЛТЫН ҖИРДӘН ТАБЫЛА, БЕЛЕМ – КИТАПТАН. 

O КЕМ КҮП УКЫЙ, ШУЛ КҮП БЕЛӘ. 

O УКЫМАГАН НИ БЕЛЕР, 

O КЕМ КҮП УКЫЙ, ШУЛ БЕЛЕР. 

O КИТАП – УЛ УКЫТУЧЫ. 

O КИТАП – БАКЧА, АНДАГЫ ЯЗУЛАР – ШУЛ БАКЧАНЫҢ ГӨЛЛӘРЕ. 

 

O КИТАП, КИТАП МИНЕМ КУЛЫМДА. 

СЕРДӘШЕМ УЛ ГОМЕР ЮЛЫНДА.  ( С. ХӘКИМ) 



 

“Кыңгыраулы мәктәп еллары...” 

 
          Рим Хәсәнов көе                                                     Шәүкәт Галиев сүзләре  

 

Кошлар да бер шулай таралалар, 

 Сау бул инде, туган оябыз! 

 Офыкларга карап очар өчен 

 Иңнәрдә без канат тоябыз. 

 

Әйтерсең лә пар атларда үтте 

 Кыңгыраулы мәктәп еллары; 

 Күңелләрдә гомерлеккә калыр 

 Шушы соңгы моңлы чыңлавы. 

 Кыңгыраулы, кыңгыраулы, 

 Кыңгыраулы мәктәп еллары!.. 

 

Зур юлларга безне чыгардың син, 

 Күңелләргә бирдең омтылыш. 

 Соңгы звонок булсын беренчесе, 

 Син каршыла безне, зур тормыш. 

 

Әйтерсең лә пар атларда үтте 

 Кыңгыраулы мәктәп еллары; 

 Онытылмас, кая юл тотсак та, 

 Сагындырыр таныш чыңлавы. 

 Кыңгыраулы, кыңгыраулы, 

 Кыңгыраулы мәктәп еллары!.. 

 

Алда әле заман имтиханы, 

 Күп сынаулар әле үтәсе; 

 Максатларга әле ирешәсе, 

 Хыялларны чынлык итәсе! 

 

Әйтерсең лә пар атларда үтте 

 Кыңгыраулы мәктәп еллары; 

 Киләчәккә безне озатканда 

 Онытылмас дәртле чыңлавы. 

 Кыңгыраулы, кыңгыраулы, 

 Кыңгыраулы мәктәп еллары 

 

 

 

 

 



 

Хөрмәтле чыгарылыш сыйныф укучылары! 
 

      2017 елның 25 маенда мәктәп белән хушлашуны гына түгел, ә олы тормыш юлы 

башлануын хәбәр итүче кыңгырау чыңлыячак. Сезнең алда торган иң беренче бурыч 

– уңышлы итеп БДИ тапшыру һәм булачак һөнәрегезне сайлау. 

      Һәрберегезнең тормышта бар нәрсәгә дә ирешүен телим – үзегез теләгән, 

кызыклы һөнәр сайлагыз һәм кәнагәтьләнү хисе алып килерлек, алган 

белемнәрегезне файдалана алырлык өлкәдә эшләгез. 

      Хөрмәтле укытучыларыбызга бу көнне укучыларына биргән белемнәре һәм 

осталыклары, сабырлыклары һәм хезмәтләренә битараф булмаганлыклары өчен 

рәхмәт сүзләрен әйтәсе килә.  

      Әти-әниләрнең “Соңгы кыңгырау”га нинди дулкынлану белән килүе билгеле. 

Балаларыгызның уңышлары сезгә яратуыгыз, кайгыртучанлыгыгыз һәм 

сабырлыгыгыз өчен бүләк булсын. 

      Бүген сезгә мәктәп укучыларының башкалары да зур хөрмәт һәм якты көнләшү 

белән карый. Алар өчен шатлыклы кыңгырау яңгыравы күптән көтелгән 

каникулларны белдерә. Гәзитебезнең дә быелгы соңгы санын кулыгызга алдыгыз. 

Тулы бер уку елы артта калды, актив ял итәр һәм яңа ачышлар өчен көч һәм энергия 

туплар вакыт җитте.  

     Укучылар! Җәйге ялларыгыз күңелле үтсен һәм күп якты истәлекләр алып 

килсен. Мин һәммәгезгә дә уңышлар телим. Исегездә тотыгыз: һәр хыял тормышка 

аша ала һәм бар нәрсә дә үзегездән генә тора! 

 Хәерле юл сезгә! 

                     Лицей укытучысы Г.М. Шәяхмәтова.       
 

 

 

 


