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Россия Федерациясенең дҽртлҽнеп типкҽн 

йөрҽге- Самара өлкҽсендҽ яшим мин 

Мәйданы -53 565 км² 

Халкы -3167,2 мең кеше  
Татарлар-127,9 мең кеше  



Син кайдан? – дип сорасагыз,  

Мин - Самара ягыннан! 

Урманлы, күлле, болынлы, 

Зур Денис авылыннан. 



Туган җирем - Идел буе, 

Һҽр телнең бар Туган иле. 

Туган җирем кебек назлы, 

Җырдай моңлы татар теле. 



Туган телең – 

Иң матур тел. 

Милли көең – 

Иң моңлы көй. 

Бизи сине 

Иң зыялы милли кием. 

Николай Иванович Меркушкин –
Самара өлкәсенең губернаторы 
  

  



Денис авылым урнашкан  

Татарстан чигендҽ. 

Шенталаның, Самараның 

Иң матур бер җирендҽ. 



Авылымда ике мҽчет, 

Айлы манаралары. 

Ислам динен хөрмҽт итҽ 

Мөэмин –  

мөселманнары. 



Язмышыма мең рҽхмҽтлҽр укып,  

Сөеп атлыйм авылым сукмагын. 

Мҽктҽбемҽ килҽм, ҽ каршыма,  

Йөгереп килҽ нҽни дусларым. 



Денисем – минем Денисем,  

Нурланып яшҽ, сүнмҽ!  

Батыр бул син, матур бул син, 

Бөтен дөньяга гөрлҽ! 



Туган ягымның танылган шәхесләре  
.                                            Батыр якташыбыз Әсхать Зиганшин 

Синең гомер – үзе бер җыр. 

Безгҽ үрнҽк булырлык. 

Язмышын җыр иткҽн  ирлҽр – 

Халкым өчен горурлык. 



Якташыбыз, халкыбызның асыл улы, шагыйрь Гакыйль Сәгыйров 

Җырлар язам, хатлар язам, китап язам, 

Ак кҽгазьне сүзлҽр белҽн сырлар салам,  

Күпме көрҽш китҽ аның һҽр юлына!- 

Шатланам мин җырлар булып калуыма. 



Авылдашыбыз, Россиянең 

Рәссамнар берлеге әгъзасы, 

Татарстан 

Республикасының сәнгать 

эшлеклесе Бакый Урманче 

премиясе лауреаты рәссам 

Канәфи Абзалетдин улы 

Нәфыйков 

Син- халкымның горурлыгы бүген,  

Балкып яшҽ ҽле, авылым.  

Синдҽ туып, синдҽ үскҽнгҽме, 

Күкрҽк тулы минем шатлыгым.  



Авылымның танылган шагыйрәсе  

.                                                    Шәһидә      

.                                                   Галимова 

Кайттым ҽле тагын, ни диярсез? 

Туфрагыма, үскҽн җиремҽ. 

Сабый чакларымның хатирҽсе 

Сакланалар минем күңелдҽ. 

 



 Бөгелмәдә педагогик колледжны тәмамлап,  

1994 нче елдан алып бүгенге көнгә кадәр 

Денис авылының  гомуми  белем бирү 

мәктәбенең   башлангыч сыйныфларында                                                                             

.                                татар теле  укытучысы                   

...                                                     булып эшлим. 
 

     Дус һәм бердәм хезмәттәшләрем 



Халкыбыз иркен, мул яши 

Кунакчыл халык бездҽ. 

Бер вакыт табып, кунакка 

Килеп чыгыгыз безгҽ! 

 



Яратам мин балаларны, 

Шуңа да мин – мөгаллим! 

Балаларның һҽрберсендҽ 

Сҽлҽтлелек күрҽм мин! 

Минем өчен иң 

кадерле булган 

портретларымның 

берсе   



Һҽрбер укучымның уңышына  

Сабыйларча ихлас сөенҽм. 

Биек-биек белем тауларына 

Алар түгел, гүя мин менҽм! 



Олы бҽхет – бөтен гомереңне 

Яшь буынга бирү, багышлау, 

Илең, халкың белҽн бергҽ атлау, 

Тормыш агышыннан калышмау. 
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Мин бҽхетле, нҽни күңеллҽргҽ 

Бҽрҽкҽтле орлык сибҽмен. 

Шул күзлҽрнең кайгы-

шатлыкларын, 

Хыялларын шундук сизҽмен.  

 



Акбур белҽн кара такталарга 

Сан-исемнҽр язган чакларда 

Шуны уйлыйм:                     

Ватан дигҽн сүзне 

Тиеш һҽркем истҽ сакларга. 

Һҽрбер җиңү авыр көрҽшлҽрдҽ 

Каннар түгеп яулап алына. 

Безнең эш тҽ бераз шуңа охшаш, 

Үзе авыр, үзе данлы да. 



Ҽннҽ,- диеп нҽни 

кулын сузса, 

Кочагыңа назлап 

сыенса. 

Шул түгелме бҽхет 

ҽни өчен, 

Сабыена карап 

сөенсҽ. 

 Иң зур бҽхет бит ул                                                 

ҽни булу, 

Сөеп,назлап карау 

балаңа. 

Сабыеның  көлҽч 

йөзен күрү, 

Иң зур шатлык бит 

ул анага. 



Кеше кайчан матур була? 

.    Кеше матур шул мҽлдҽ –  

.         Иң авыр минутында да  

.                Тормышка гашыйк хҽлдҽ. 



Эшемнең нәтиҗәләре  

Матур хыял, якты идеалларым 

Сиңа бҽйле, сөйгҽн мҽктҽбем. 

Онытылмаслык истҽлеклҽр белҽн 

Тулы минем күңел дҽфтҽрем. 



 

Җиргҽ лаек итеп уллар, кызлар 

Тҽрбиялҽү нинди куаныч! 

Укытучы өчен моңардан да 

Бармы икҽн олы юаныч?!  



Хезмҽтемҽ күрҽ хөрмҽте дҽ, 

Изге эшкҽ җырлыйк мҽдхия. 

Мин укыткан һҽрбер бала 

Мөгаллим дип, миңа баш ия. 


