
     Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, укытучылар, кадерле 

укучылар! Мәгариф һәм хезмәт ветераны, шушы көннәрдә 55 яшен тутырган, 

Айбаш гомуми урта белем бирү мәктәбенең химия-биология укытучысы 

Гарипова Гөлсинә Әсхәт кызының юбилеена багышланган кичәне 

башлыйбыз. Кадерле юбилярны сәхнәбезгә чакырабыз. Рәхим итегез, 

Гөлсинә апа. (Алкышлар) 

     Без бүгенге бәйрәмне “иҗат кичәсе” дип атарга булдык, чөнки Гөлсинә 

апа – шагыйрь яки композитор, рәссам яки скульптор булмаса да, мәктәп-

мәгариф системасында чын иҗатчы булып, армый-талмый 36 ел (һәм бер 

урында!) хезмәт иткән кеше. Сезнең өчен укучыгыз, күп кенә җырлар авторы 

Гобәйдуллин Марат җыр башкара. Татар халык җыры “Сибелә чәчем”. 

     Әйе, бүген әйтеләсе барлык җылы сүзләр, яңгыраячак җырлар сезнең 

өчен, хөрмәтле укытучыбыз. 

     Үзенең хезмәтләре белән авылда гына түгел, районда да тирән хөрмәт 

казанган Гөлсинә апа үткән тормыш юлы нәтиҗәле дә, кызыклы да, 

гыйбрәтле дә. Ул 1951 нче елның 29 нчы мартында Теләче районы Олы 

Нырсы авылында Әсхәт абый белән Шәмсебәдәр апа гаиләсендә икенче бала 

булып дөньяга килә. Сигезьеллык мәктәпне уңышлы тәмамлаган яшүсмер 

кыз 1966 нчы елда Арча педагогия училищесына укырга керә. 1970 нче елда 

уку йортыннан “Башлангыч сыйныфлар укытучысы” һәм “5 – 6 нчы  

сыйныфларда математика укытучысы” белгечлеге алып чыга. Сыйныф 

җитәкчесе С.Г.Вагыйзовның изге теләкләре белән канатланган яшь белгечне 

Биектау районының Суксу мәктәбенә җибәрәләр, ләкин эш үз белгечлеге 

буенча булмагач, Гөлсинә апа ул вазифадан баш тарта һәм аның хезмәт юлы 

Айбаш мәктәбендә башлана. Менә шул елдан бирле Гөлсинә апаның хезмәт 

биографиясе, гаилә тормышы Айбаш белән генә бәйле. Яшь, чибәр кызны 

авылның баянчы егете Әмин абый бик тиз күреп ала, кыз да егеткә мәхәббәт 

белән җавап бирә, һәм, егет армия сафларына киткәнче, яшьләр чәчне чәчкә 

бәйләргә вәгъдәләшәләр. 1972 нче елның гыйнварында ике яшькә никах 

укыла. Ә май аенда Гөлсинә апа ирен армиягә озата. Беренче шатлыклары 

Рамилнең туу хәбәрен Әмин абый 1972 нче елның декабрендә солдат буларак 

ишетә. 1 ел хезмәт иткәч, авариягә эләгеп, сәламәтлеге какшау сәбәпле, аны 

демобилизациялиләр. Ә 1975 нче елда кызлары Гөлнара туа.  

      Гөлсинә апа берничә ел балаларга математикадан белем бирә, башлангыч 

сыйныфларда 1 ел гына эшләргә туры килә. Бу залда хезмәт биографиясендә 

беренче җитәкләгән сыйныфының элекке укучылары бар. Үзе дә шул балалар 

кебек кечкенә буйлы укытучы апаларының якын дустына, ярдәмчесенә 

әйләнәләр укучылар: мәктәп тормышында да булышалар, хәтта дәфтәрләр дә 

тикшерешәләр. Сәхнәгә Шиһапова Халидә Җантаһир кызын һәм Усманов 

Әнвәр Гомәр улын чакырабыз. Рәхим итегез, сүзне сезгә бирәбез, Гөлсинә 

апаның  беренче укучылары.       ........................................................ 

     1974 нче елда Айбаш сигезьеллык мәктәбе урта мәктәп итеп үзгәртелгәч, 

Гөлсинә Әсхәт кызы биология, соңрак химия фәнен укыта башлый. Һәм 

шулай итеп югары белем алу кирәклеге көн кадагына килеп баса. Ләкин уку 

йортына керү мөмкинлеге 1978 нче елда гына туа, Гөлсинә апа Казан дәүләт 

педагогия институтының химия-биология факультетында читтән торып уку 

бүлегендә укый башлый. Шәхси тормыш, яңа йорт җиткезү, балалар үстерү, 

уку кебек мәшәкатьләр яңа мәктәп төзелеше,  урта мәктәп ачу эше белән 



бергә үрелеп бара. Кечкенә буйлы, чандыр гына Гөлсинә апа бу 

авырлыкларны сабыр гына җиңеп, тормышында да, эшендә дә яңа үрләр 

яулый.  

     Гөлсинә апа, бераз гына читтән торып уку авырлыклары турында әйтеп 

китегез әле.    ............................................... 

     Хөрмәтле Гөлсинә апа, хәзер яңгыраячак җыр сезнең өчен. Җырлый 

укучыгыз Низамиева Гөлшат. Татар халык җыры “Озата барма”. 

     Ул вакыттагы мәктәп директоры Дәүләтшин Әнвәр Дәүләтша улы һәм 

аның җитәкчелегендәге коллектив та   Гөлсинә апаның хезмәтендә зур роль 

уйныйлар, чөнки тату, бердәм коллективта эшләр гөрләп бара. Биология 

укыта башлагач ук, Гөлсинә апага мәктәп яны тәҗрибә участогы мөдире 

вазифасы да йөкләнә. Шул көннән алып, Гөлсинә Әсхәтовна җитәкләгән 

бакча елның елында район буенча алдынгы урыннар яулады. 1979 нчы елда 

ишекләрен ачкан яңа мәктәпнең участогын чүп-чардан арындырып, бакча итү 

өчен, бакча мөдире җитәкчелегендә укучыларга да, укытучыларга да күп көч 

түгәргә туры килә. Төрле елларда район, республика, РФ күләмендә бирелгән 

күп санлы Мактау грамоталары, ТР ның “Мәгарифтәге казанышлары өчен” 

билгесе Гөлсинә апаның нәтиҗәле хезмәте турында сөйли. Соңгы елларда 

уңган бакчачы төрле үсемлек, яшелчә орлыкларын да участокта җитештерүне 

оештыра һәм мәктәп бакчасын гына тәэмин итеп калмый, күрше мәктәпләрне 

дә, шәхси хуҗалыкларны да ярдәменнән ташламый.  

     Ә хәзер сүзне укучыларга бирәбез. Сәхнәдә - 10 нчы сыйныф укучылары.  

 

      Хөрмәтле укытучыбыз Гөлсинә апа! Сезне чын күңелдән юбилеегыз 

белән тәбрик итәбез. Сезгә саулык-сәламәтлек, авыр, ләкин мактаулы 

эшегездә зур уңышлар, шатлык-куанычлар, ак бәхетләр, мәхәббәт телибез.  

                     55 яшьтулды, ләкин ялга, 

                     Пенсиягә килми китәсем. 

                     Тормыш шулай, ахры,  

                     Һаман нидер өмет итәсең.      

                     Мин кибәрмен, саргаермын төсле,  

                     Аерылсам әгәр мәктәптән        

                     Мәктәп дигән   сүзне ишетсәм дә, 

                     Йокым  кача, ялны онытам. 

 

                     Әйткән  булган әткәегез: “Тик бер нәрсә 

                     Ярдәм итә алга барышка. 

                     Җаның-тәнең белән хезмәтне сөй, 

                     Гомереңне илгә багышла! 

                     Сезнең һөнәр авыр тартыр иде,  

                     Булса әгәр эшнең бизмәне. 

                     Утыз елдан артык укытсагыз да, 

                     Эштән күңелегез бизмәде. 

                     Яшь   буынга юллар салучы сез 

                     Кирәк белеп , үлчәп түшәргә. 

                     Абынмасын бала, дигән уйлар 

                     Саташтыра кереп төшләргә. 

 



                     Олы бәхет – бөтен гомереңне 

                     Яшь буынга бирү, багышлау, 

Илең-халкың белән бергә атлау, 

Тормыш агышыннан калышмау. 

Җиргә лаек итеп уллар, кызлар 

Тәрбияләү нинди куаныч! 

Укытучы өчен моңардан да 

Бармы икән олы юаныч?! 

 

Бер уйласаң, гел бер нәрсә 

Ничә ай, ничә еллар... 

Ләкин тәүге елым кебек 

Һәр елда дулкынланам. 

Таңнан да иртәрәк торып, 

Кояштай балкып йөрим, 

Яңа ачышлар ясарга  

Хыяллар татып йөрим. 

Һәр дәресем, һәр укучым 

Кадерле хәзинәдән, 

Күңелем бай, көнем якты 

Алар калдырган эздән. 

 

 

 

Яши бу авылда 

Сөекле укытучым –  

Һәркемгә кояштай 

Нур сибеп торучым. 

Ялыгу белмәүче, 

Тынгысыз кеше ул, 

Тик белә: башкара  

Иң изге эшне ул. 

Шифалы нурлардай 

Җылыта сүзләре,  

Тулган ай шикелле 

Ягымлы йөзләре. 

 

Ул мине укытты 

Иң авыр елларда –  

Чыгарды җитәкләп,  

Киң, якты юлларда. 

 

Аңардан хөрмәтле 

Кешем юк шикелле, 

Ул һаман кадерле, 

Сөекле,сөйкемле. 

Ул минем һәрвакыт 

Күңелем күгендә, 



Эшләргә, яшәргә 

Дәрт бирә бүген дә. 

 

Чигәгездәге көмеш чал 

Үрелсә дә өскәрәк, 

Картлыкта түгел, сез һаман 

Яшьлектәге төстәрәк. 

Шул ук риясыз елмаю, 

Ягымлы, йомшак тавыш. 

Йөрешләрегезгә тикле 

Таныш, электән таныш. 

 

Тын басып үтәсез 

Парталар арасыннан. 

Һәрбер баланың язмышын 

Юрыйсыз карашыннан. 

Изге теләкләр телисез 

Аларның барысына. 

Җилкәннәрен җил екмасын 

Елларның агышында. 

 

Елганы мул сулы итә 

Ургыган чишмә генә... 

Борчулы көннәрегезнең  

Кем чыккан исәбенә. 

Узган юлыгызга карап, 

Хәйранга калам бүген: 

Күпме түземлекләр кирәк 

Тартырга тормыш йөген. 

 

 “Сез иң гүзәл кеше икәнсез”                                                     

............................................................................................................... 

     Сәхнәдә - 11 нче сыйныф укучылары.  

Мамык карлар ява урамнарга, 

Сукмакларга ява, юлларга. 

Сез атлыйсыз көртле тыкрыклардан, 

Чумган килеш тирән уйларга. 

Уйларыгыз изге... сабыйларның  

Күңеленә барып ялгана. 

Күпме хисләр кирәк алар өчен 

Ял-йокыңны онытып янарга?! 

 

Һәм сакларга кирәк сүндермичә 

Аларга дип яккан учакны. 

Үз балаңа күпме җылы кирәк –  

Аларга да кирәк шул чаклы. 

Йөрәгеңне бүлеп бирү кирәк, 

Җил-давыллар җирдә азмы соң? 



Чандыр иңегездә күтәргәнсез 

Күпме балаларның язмышын?! 

 

Еллар үткәч, очар кошлар кебек, 

Таралганнар төрле якларга. 

Сөюләре килә, рәхмәтләре 

Сезгә атап язган хатларда. 

“Онытмыйбыз, апа!” дигән сүзнең 

кайнарлыгын җаныгыз тоймасмы?! 

Көзләрегез шуңа якты сезнең, 

Язларыгыз шуңа кояшлы. 

 

Исемдә алтын сукмакка 

Тәүге кат баскан көнем. 

Тәүге кат мәктәп ишеген  

Үрелеп ачкан көнем. 

Укытучым! Шундый назлап 

Карадыгыз күземә. 

Сүнмәслек дәрт өстәдегез 

Сез минем йөрәгемә. 

 

И, сабырлык, хаклык алиһәсе! 

Гомеремнең якты җыры син. 

Балачакны шау чәчәкле иткән 

Изге күңелеңнең җылысы. 

Рәхмәт сиңа, иң хөрмәтле кешем, 

Канат куеп, мине очырдың. 

Тормыш дигән гаҗәп орбитага  

Тиң кешесе итеп чорымның. 

 

Кылган саен җирдә яхшы гамәл, 

Монда, димен, синең өлешең. 

Аңлыйм, аңлыйм нидән торганлыгын  

Чәчләреңә иңгән көмешнең. 

И сабырлык, хаклык алиһәсе! 

Гомеремнең якты җыры син. 

Киләчәктә рәхәт шатлык бирсен 

Безнең күңелләрнең җылысы.  

 

Кемнәр үлчәр сезнең хәзинәдә 

Тулып яткан акыл байлыгын?! 

Диям бүген: шуны саклар өчен 

Күбрәк булсын иде саулыгыгыз. 

Мәңге, Гөлсинә апа, күңелегезне 

Ил җылысы торсын җылытып, 

Изге хыялыгыз чынга ашсын, 

Яшәгез көнегезне җыр итеп. 

 



Озын гомер юлы эзен салган, 

Чалланганнар чигә чәчләре. 

Хөрмәт итә сезне өлкән картлар, 

Яраталар авыл яшьләре. 

Горур атлый безнең Гөлсинә апа, 

Күз карашы ерак төбәлгән. 

Озын гомер юлы матур үткән 

Данлы хезмәт белән бизәлгән. 

Рәхмәт сезгә, Гөлсинә апа 

Безнең яшь буынның  

Йөрәгенә салдыгыз батырлык. 

Күңеленә - нур, 

Теләгенә - канат, 

Акылына бирдегез матурлык. 

 

Һәр яңаны элек сездән белдек, 

Киңәш сорап, сезгә йөгердек,  

Анабыздай сезне якын итеп, 

Дустыбыздай сезне үз күрдек. 

Без беләбез: сезгә җиңел түгел, 

Күпме язмыш сезнең кулларда. 

Ләкин ышаныгыз, һәрчак без булырбыз 

Сез күрсәткән тугры юлларда. 

Еллар үтәр, очар кошлар сыман, 

Без очарбыз туган төбәктән. 

Кайда гына ләкин булсак та без, 

Гел сакларбыз сезне йөрәктә.  

 

“Өйдә буран булмасын”.  

..................................................................................................................................... 

     Гөлсинә Әсхәтовна, укытучы, сыйныф җитәкчесе, методик берләшмә 

җитәкчесе буларак та, бик тырыш, эшен җиренә җиткереп эшли, яңа 

технологияләрне актив куллана, өстәмә эшләрне авырсынмыйча, билгеләнгән 

вакытта төгәл итеп үти. Бүгенге эшне иртәгәгә калдырмыйча эшләргә 

күнеккән Гөлсинә апа сыйныф журналын тоту буенча да һәрчак яшьләргә 

өлге булып тора. Дәресләрендә эмоциональ атмосфера хөкем сөрә, ул 

дәреснең актив формаларын  нәтиҗәле файдалана.Аның эш урыны да 

һәрвакыт тәртиптә, мәктәпнең химия-биология кабинеты, иҗат 

лабораториясе район күләмендәге конкурста икенче урынга лаек булды. 

Чыннан да, химия-биология кабинеты оранжереяны хәтерләтә, бүлмәгә 

керсәң, чыгасың да килми. 

 Гарипова Ләйсән башкаруында татар кызлары биюе. 

     Укытучымнан “Ничек шулай зур уңышларга ирешә алдыгыз?” – дип 

сорыйсым килә. (Гөлсинә апаның җавабы). 

     Әйе, яшь укытучының хезмәт юлы Дәүләтшин Әнвәр абый кебек 

талантлы җитәкченең фатихасы белән башлана һәм уңышлы дәвам итә. Сүзне 

өлкән остазыбызга бирәбез. Рәхим итегез, хөрмәтле Әнвәр абый. 



     Хөрмәтле ветераннар, сезнең өчен Гобәйдуллин Марат башкаруында җыр 

яңгырый. “Беренче мәхәббәт”. 

     Гөлсинә апа – улы белән кызының яраткан әнисе, килене һәм кияве өчен 

дә сөйкемле кайнана, биш оныкның мәрхәмәтле, юмарт дәү әнисе. Ул 

беркайчан да уфтанмый, зарланырга яратмый, шуңа күрә Гөлсинә апа һаман 

яшь, энергияле, барлык эшкә өлгерә; туганнарына, балаларына, оныкларына 

ярдәм итәргә әзер тора. 

     Хәзер сүзне Гөлсинә апаның балаларына, оныкларына бирәбез. 

.................................................................................................................................... 

     Гөлсинә Әсхәтовна – һөнәрле, аның эшләмәгән эше, белмәгән һөнәре юк, 

дисәм дә ялгышмам. Ул бәйли дә, тегә дә, телеңне йотарлык тәмле ризыклар 

да пешерә. Шуңа күрә Гөлсинә апа материаль яктан  беркайчан да аптырап 

яшәми, ул тормышын һәрвакыт җитешле итеп тотарга тырыша. Матур 

киенергә, киендерергә ярата, шәхси хуҗалыгын карарга да өлгерә. Билгеле, 

бу эшләрне башкару аның үзенә генә авыр булыр иде. Гөлсинә апаның 

янында – ныклы терәк, ышанычлы, ипле ире Ренат абый.  Гөлсинә апа Ренат 

абыйның балаларын да үзенеке кебек якын итә, шуның өчен ул балалар 

әтиләре янына шатланып кайталар, куанышып китәләр. Гаилә учагының 

җылысын суытмыйча саклаучы хатын, әни, дәү әни хөрмәтенә җыр яңгырый. 

“Иң зур бәхет”, башкара Низамиева Гөлшат. 

Җавап бирер өчен сез әзерсез, 

Кемнәр генә ниләр сорасын. 

Сүнеп барган кайбер язмышны да  

Якты якка кайчак борасыз. 

Яшьләре дә, хәтта өлкәннәр дә  

Килә сезгә, килә киңәшкә. 

Җәмәгать эшчесе дә сез,  

Оста педагог та, 

Гадел дус та, тугры иптәш тә. 

     Әйе, Гөлсинә апа – бик мәгълүматлы, үз фәнен тирән белүче, зур тормыш 

тәҗрибәсенә ия булган кеше. Белгәнебезчә, химия, биология фәне тормыш 

белән бик тыгыз бәйләнештә, шуңа күрә Гөлсинә апа фәнни китапларны да, 

вакытлы матбугат материалларын да күп укый, заман белән бергә атлый. Аңа 

нинди генә сорау белән мөрәҗәгать итсәк тә, ул барлык сорауларга да җавап 

бирә ала. Ул әле төш юрау остасы да. 

     Кучкар йолдызлыгы астында, март аеның нечкә билле җилләре искәндә 

туган юбиляр үзенә нәрсә юрады икән? Гөлсинә апа, балачактагы, 

яшьлегегездәге хыялларыгыз чынга аштымы? Үзегезне бәхетле дип 

уйлыйсызмы? Киләчәккә планнарыгыз нинди? 

     Гадел, туры сүзле, ярдәмчел укытучым, хезмәттәшемне якынлашып 

килүче юбилее белән чын күңелдән тәбрик итеп,  саулык-сәламәтлек, озын 

гомер, зур уңышлар телисем килә. Гөлсинә апа, алдагы тормышыгызда да 

һәрвакыт яхшы кешеләр юлдаш булсын, якыннарыгызның ихтирамын, 

игътибарлы карашын тоеп, балаларыгызның игелеген күреп, шатлыкта, 

бәхеттә, муллыкта яшәгез. 

      

  

 


