Пензяткада Б?ек ?и??не? 70 еллыгын ?тк?рг?нн?р

Пензятка м?кт?п коллективы б?генге к?нд? балаларга патриотик т?рбия бир?г? зур к?ч
куеп эшл?вен д?вам ит?. Т?рле класс с?гатьл?ре, ??г?м?л?р оештырыла, м?кт?п
к?л?менд? конкурслар, б?йгел?р уздырыла. Район ??м республика к?л?менд?
?тк?релг?н мероприятиял?рд? катнаша. Эзл?н? – тикшерен? эшл?р конкурсына “Бер
разведчикны? тарихы”, “Безне? авылдашыбыз - Советлар Союзы Герое” диг?н эшл?рне
т?къдим итте. Укучылар “?и?? юллары буйлап” район конкурсына сочинениел?р язды.
“Халык х?тере - м??гелек!” диг?н фотоконкурска т?шерг?н ветераннарыбызны?
фотоларын ?иб?рде. Шигырл?р конкурсында да катнаштылар. М?кт?п сайтына да
?тк?релг?н чаралар турында материаллар куела.
Быел ?и?? б?йр?мене? 70-еллык юбилеена багышланган к?п мероприятиел?р
оештырылды. Заликова Надия Харисовна, Ахметова Эльвера Хамзеевна, Аюпова Рита
Рафиковна ??м класс ?ит?кчел?ре башлыгында ??мм? планнаштырылган чаралар
у?ышлы ?тк?релде. Б?тенроссия к?л?менд? уздырыла торган 7 акцияд? катнаштык.
?лк?н класс укучылары “Георгиевская лента” акция вакытында ??мм?безг? ленталар
?л?ште. 17 апрельд? Берсеневка м?кт?бенн?н ?и?? байрагын китерелде. М?кт?пт?
тантаналы линейка ?тк?релде. Россия Федерациясене? гимны я?гырады. Байракны?
тарихы турында Темлякова Венера Марсовна с?йл?де.

Укучылар шигырьл?р укыды, ?ырлар ?ырлады. Актив ??м тырыш укучылар байрак
янында постта басып торды. Безне? м?кт?пт?н Кырви м?кт?бе байракны килеп алды.
Б?тен классларда “Урок Победы” уздырылды. Аннары укучылар “Письмо Победы” диг?н
акцияд? катнашты. Минемч?, шундый чаралар балаларда горурлык хисе т?рбияли.
“Сирень Победы” акциясенд? укучылар ??йк?л янына сиреньн?р утыртты, ?
ветераннарыбыз - 9нчы май к?ненд?. Укытучылар бел?н укучылар “Б?ек ?и??г? - 70 ел!”
диг?н концерт ?тк?рдел?р. Аюпова Рита Рафиковна бел?н Лопаткин Сергей
Александрович мероприятияне алып бардылар. Нугаева Юлия, Литюшкин Семен,
Мензуллов Илфат, Стадник Настя, Качкова Алена сугыш турында с?нгатьле итеп
шигырьл?р с?йл?де. М?кт?п директоры Заликова Надия Харисовна русча, татарча бик
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матур иттереп ?ырлар ?ырлады. Тамашачылар озак кул чапты. Аннары ??йк?л янына
барып, б?тенебез берг?л?п “День Победы” ?ырын ?ырладык (бу тагын бер акция,
флешмоб “День Победы”).
Укучылар 6нчы майдан бирле к?ндезге 12 с?гатьт?н 3 с?гатьк? кад?р ??йк?л янында
Почетный караулда басып тордылар. Балалар ?зл?рен бик ?аваплы, ?итди алып
бардылар. 9нчы май к?ненд? фотолар бел?н “?лемсез полк” акциясенд? катнаштык.
??йк?л янына м?кт?п укытучылары ??м укучылары, авыл халкы да фотолар бел?н
митингка ?ыелды. Митингка авылыбыздагы х?рм?тле ис?н – сау ветераннарыбыз, тыл
хезм?тч?нн?ре килде. Аларны? кил?е б?йр?мг? ямь ?ст?де. Минута молчание ясалды.
Ветераннарыбызны? сафы елдан – ел сир?г?я бара. Б?генге к?нд? бары тик 3 ветеран
гына яныбызда. Алар-Асаинов В?лиулла Невлетуллович, Каньбеков Мокаддяс Каюмович
??м Асманкин Борис Афанасьевич (ул безне? авылга башка районнан балаларына
торырга килде). Тагын ике ветераныбыз Бикчурин ?м?р Хасянович ??м Максутов
Низаметдин Сиражетдинович ш???рд? яши. Кадерле тыл эшчел?ре д? азая. Ветераннар
??м тыл хезм?тч?нн?ре картаеп кил? инде, кайберл?ре мондый мероприятиял?рг?
саулыклары какшаганга к?р? кил? алмады. Яшь вакытларындагы тырыш хезм?тл?рен
без онытмыйбыз. Аларны авылдашлар т?брик итте, б?л?кл?р тапшырды. Укучылар
шигырьл?р с?йл?де. Ашрятова Юлия, Аюпова З?кия апаны? оныгы, (кызганычка каршы,
З?кия апа митингка кил? алмады. Ул сугыш елларында тракторист булып эшли) Муса
??лилне? “В?хш?т” диг?н шигырен укыды. Ты?лаганда, т?нн?р чемерд?п кит?, к?бесене?
к?зл?ренд? яшьл?р, ч?нки мондый шигырьне битараф (безразлично) кабул ит?лмисе?. ?
эче?н?н ген? Ходаем к?рс?тм? сугыш, Ходаем сакла сугыштан дип ?тен?се?.
Ис?н-имин сугыштан кайткан ветераннарыбызны ??йк?л янында ты?лап тордык. Алар
авылыбыз батырларын иск? алдылар. Пензятка авылыннан 400д?н артык кеше сугышка
кит?, аларны? яртысы гына туган якларына кайта. Алар м??гег? ерак ?ирл?рд? ятып
кала. Советлар Союзы Герое - Баляев Асым Айзятулловичны? батырлыгы, кыюлыгы
турында с?йл?дел?р. Безг? шушы матур тормышны яулап алуда ?зл?рен корбан
ит?л?рен? р?хм?т белдереп венок куйганда да ветеранннарыбыз сугыш михн?тл?рен
сезг? к?рерг?, кичерерг? язмасын иде дил?р. Тынычлыкны? кадерен белеп берг?-берг?
тату, дус, ярд?мчел булып, тырышып белем алып я?адан-я?а ?рл?рг? иреш?л?рен
телил?р. Аннары “Каша Победы” диг?н акцияд? балалар р?х?тл?неп катнашты.
Т?мл?п-т?мл?п солдат боткасын ашадылар, ч?й эчтел?р.
Илебез халкына т?шк?н тагын бер газап – ул ?фганстан ??м Чечня сугышы. Ватан кая
куша, шунда хезм?т ит?се. Шунысы яхшы, барып ?з бурычын ?т?г?н бу солдатларыбыз
барысы да ис?н-сау туган якларына кайттылар. Заликов Камил ??м Махмутов Марс та
митингта катнаштылар. Алар - м?кт?пне? д? якын кунаклары.
Патриотик т?рбия бир?не халкыбыз узган сугышчан юл бел?н таныштыру аша алып бару
да бик отышлы дип саныйм. Шулай ук т?рбия эшенд? ”Ист?лек” диг?н м?кт?бебез музее
д? зур ???миятк? ия. Сугышларда катнашкан авылдашларыбызны? батырлыклары
турында с?йл??че язма, фото стендлары балаларга геройларны к?рерг? ярд?м ит?. ??р
елны Б?ек ?и?? к?нн?рен б?йр?м итеп, укучыларга ??м кадерле ветераннарыбызга
музейда экскурсиял?р уздырабыз. М?кт?пк? килг?н кунаклар ?чен д? экскурсиял?р
?тк?рел?. Чын к??елд?н тырышып, армый - талмый эшли безне? м?кт?п укытучылары.
Чын патриотлар, чын кешел?р булып ?ссен инде балалар, дип хыялланалар.
Ветераннарыбызны б?йр?м вакытында гына х?рм?тл?мик, ? ??рвакыт ист? тотып
кадерлик! Яшь буынга нинди ?рн?к к?рс?тс?к, кил?ч?кт? шундый ?имеш ?ыярбыз.
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?имешне? бит татлысын ??ркем тели. Бу эшк? берг?л?п кен? алынганда, Туган илебезг?
тугрылыклы, Туган илебезне ярата торган кешел?р ?стер?ч?кбез. Шулай итеп, ?зебезне
д? кадерл?т?ч?кбез.
Телевизордан я?алыкларны караганда, без д? “?лемсез полк” акциясенд? катнаштык
дип горурланалабыз. Без д? зур Россияне? бер кечкен? ?леше дип ?йт? алабыз.? бит
шундый кечкен? ?лешл?рд?н ?ыелган да к?чле Россия.

Рауза Юмаева

3/3

