


“Судан коры чыга”,-диләр  

Аның кебек кешегә. 

Укуда да бик тырыша,  

Юк белмәгән эше дә. 

 

Сәнгатьне дә якын итә, 

Разил – сәхнә остасы. 

Бер эштән дә куркып тормый, 

Озын сүзнең кыскасы. 

 

Хәйләкәр дә үзе кайчак, 

Тик җитди була күбрәк. 

Булачак юристка нәкъ тә 

Шундый сыйфатлар кирәк. 



«Чәчкәйләрең толым-толым, 

Аны ничек үрәсең?» 

Алинәгә багышланып 

Язылган бу, күрәсен. 

 

Үзе чибәр, үзе уңган, 

Акыллы үзе бик тә. 

Укуда да алдынгы ул, 

Бер эштән калмый читтә. 

 

Ирешелгәннәр чик түгел, 

Яңа үрләргә менә. 

Президент кулыннан быел 

Бүләк алды Алинә. 



Электрон мәгариф булды. 

Электрон медицина... 

Бурычларны да түлибез 

Компьютер аша гына! 

 

Бәлки әле тагын бардыр  

Электрон булмаган җир. 

Әнвәргә эләксә, ансы да 

Электронга әйләнер. 

 

Компьютерны оста белә, 

Ул белмәгән фән юк та. 

Әле гитара да уйный 

Янында кеше юкта. 



Яхшы укый, спортсменка, 

Тырыш кыз ул Миләүшә. 

Оста бии, җырлаганда, 

Сандугачлар көнләшә. 

 

Миләүшәсез узганы юк 

Бер генә ярышның да. 

Җиңү яулады Миләүшә 

Чибәрләр ярышында. 



Рәсемнәрен җыйсаң әгәр,  

Бер күргәзмә булырлык. 

Зур залларның стеналары 

Бөтен яклап туларлык. 

 

Аз сүзле уңган бу егет 

Елмаеп кына тора. 

Укуда да артта калмый, 

Алга планнар кора. 

 

Кайчан карама, дуслары 

Булыр аның кырында. 

Иптәшләренә ярдәмчел, 

Диләр анын турында. 



Мәктәпнең иң уңган кызы 

Ләйсәнебез, мөгаен. 

Үзе җитез, бөтерчектәй, 

Үзе бик тә мөлаем. 

 

Пешерергә, бәйләргә дә, 

Тегәргә дә ярата. 

«Кулыннан гөл тама»,-диләр 

Андыйларга карата. 



Укырга теләк бик көчле, 

Салават шуңа күрә 

Кадермәттән быел унга  

Килде йөгерә-йөгерә. 

 

Киләчәктә укытучы 

Булырга аның теләк. 

Бик хуп, Салават, мәктәпкә 

Ир-егетләр бик кирәк! 



Гел «5»легә генә укый, 

Үзе тыйнак, сөйкемле. 

Информатиканы белә 

Биш бармагы шикелле. 

 

Оста бии, Алиябез 

Баскан җирдә ут чәчә. 

Аннан башка узмый концерт, 

Ансыз узмый бер кичә. 



Ни сорасаң, җавап әзер,  

Күп укый ул, күп белә. 

Күпме ярышта катнашты 

Ильяс нәкъ шуңа күрә. 

 

Киләчәктә һәр урамда 

Ун лампочка яначак! 

Чөнки главный энергетик 

Безнең Ильяс булачак! 



Чулпан сәхнәдә артист  күк, 

Укуда да сынатмый. 

Баскетбол командасында 

Районның данын яклый. 

 

Тырышлыгы көнләшерлек, 

Үҗәтлеге җитәрлек. 

Очып-очып биегәнен 

Күрсәң, исең китәрлек. 



Татарча көрәштә сыный 

Камил үзенең көчен. 

Укуда да артта калмый,  

Сәхнә дә – аның өчен. 

 

Кайчак шаккатып куясың, 

Камилгә карыйсын да. 

Ничек җитешә микән ул 

Боларның барысына?! 

 
Гаиләдә ул өлкән бала – 

Өч туганына абый. 

Моның җаваплы икәнен 

Абый булганнар  аңлый. 



Олимпиадага – Сөмбел, 

Баскетболга ул кирәк. 

Сөмбел катнашмаган чара 

Бу мәктәптә бик сирәк. 

 

Бүген барып уйный ала, 

Камал театрында. 

Ни сөйләсәң дә аз булыр, 

Безнең Сөмбел турында. 





 

 

Разминка


Егетләр командасына: 

 

хәбмәнебәтлыо хетбә ләрди,  

ләәл соң ул гышса-зар кәнми? 

лыйаң мыйал ныа бер шеке дә, -  

ылязганмаресе бар кәнми? 

уб адяьнөд мәхәббәттән  нәттәббәхәм ыло, 

нанна егзирәлсихрабнәким?! 

зестәббәхәмишяйымла ешек – 

нагамлызяересраб, мәкри. 

 



Кызлар командасына: 

 

булка лабу ләкте, ләрди, 

тәкүк дызйол тыласа: 

каюк канчык тыяк дызйол 

рәйөдәгең бынкаса. 

хэ, енис реб әгрерүк, пид, 

ныч  нәдлеңүк медәлет. 

ыдлыта  зыдлой луш аткач  –  

емреләтү  мегәлет? 



тәббәхәм 

лу  езү екси әсрән, 

никәл 

Ребрәһ кәрөй ына атраңя, 

елит кельяш  ытря неремог әриб 

ңына есих нәлеб аграня... 



Мәхәббәт 

Ул үзе иске нәрсә, 

Ләкин 

Һәрбер йөрәк аны яңарта, 

Тиле яшьлек ярты гомерен бирә 

Аның хисе белән янарга... 

 

                Һади Такташ 

 



                *** 

Кабул була теләк, диләр, 

Күктә йолдыз атылса: 

Юкка чыккан якты йолдыз 

Йөрәгеңдә кабынса. 

Эх, сине бер күрергә, дип, 

Чын күңелдән теләдем. 

Атылды йолдыз шул чакта –  

Үтәлерме теләгем? 

 

 Ләйлә Дәүләтова, Богады 

  

 



                       *** 

Мәхәббәтне олы бәхет диләр,  

Әллә соң ул сагыш-зар микән? 

Аңлый алмый аны бер кеше дә, -  

Язылмаган сере бар микән? 

Бу дөньяда мәхәббәттән олы, 

Аннан изге хисләр бар микән?! 

Мәхәббәтсез яши алмый кеше – 

Язылмаган сере бар, иркәм. 

             

                  Эльмира Җәлилова, Аеш 

  

 







Егетләр командасына: 

 

Дискотекага өч кунак кызы 

биергә чыкканнар: Адилә, 

Камилә, Лилия. Аларның 

берсе – ак, берсе – кызыл, 

берсе – зәңгәр төстә 

күлмәк кигән. Сез алар 

белән танышырга телисез. 

Ул кызларның дусты серле 

генә елмаеп сезгә болай 

ди: 

 

-Адилә кызыл күлмәк кигән 

-Камилә кызыл күлмәктән 

түгел 

-Лилия зәңгәр күлмәктән 

түгел 

 

Бу җөмләләр арасында берсе 

генә дөрес, ә калган икесе 

дөрес түгел. 

Ягез, егетләр, сез кызларның 

исемнәрен табыгыз әле, кайсы 

нинди күлмәктән?  



Таныш булмаган бер егеттән 

сезгә олы кәрзин белән розалар 

китерделәр. Запискасыннан бу 

егетнең машинасының кызыл 

төстә булмавы һәм машина 

номерының 9 га кабатлы булуы 

ачыкланды. Тышта 3 машина 

күренә:  

-1010 номерлы кара төстәге 

бумер, 

 -кызыл төстәге 9909 номерлы  

“Ауди”,   

-0018 номерлы сары төстәге  

“Ока”.  

Я, кызлар, сезнең кавалерның 

машинасы кайсы? 





Егетләр командасына: 

 

Адилә – зәңгәр 

күлмәктән; 

Камилә – кызыл 

күлмәктән; 

Лилия  - ак күлмәктән 

 

 



Таныш булмаган бер егеттән 

сезгә олы кәрзин белән розалар 

китерделәр. Запискасыннан бу 

егетнең машинасының кызыл 

төстә булмавы һәм машина 

номерының 9 га кабатлы булуы 

ачыкланды. Тышта 3 машина 

күренә:  

-1010 номерлы кара төстәге 

бумер, 

 -кызыл төстәге 9909 номерлы  

“Ауди”,   

-0018 номерлы сары төстәге  

“Ока”.  

Я, кызлар, сезнең кавалерның 

машинасы кайсы? 
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