
 Бер репортаж тарихы 

(Башланғыс класта сығарылыш кисәһе) 

 Зал байрамса биҙәлгән. Музыка яңғырай. Балалар парлашып сәхнәгә күтәрелә. 

 Вальс бейейҙәр.  

Фанфары. Алып барыусылар алға сыға. 

 Таң ата ла ҡояш сыға, 

 Ҡояшты сәләмләй көн. 

Һаумы, ҡояш, һүнмәҫ усаҡ! 

 Әссәләмәғәләйкүм! 

Ниндәй йәмле беҙҙең көн! 

Йүгереп урамға сығам, 

 Күңелле уйҙар менән  

Мәктәбемә ашығам. 

Ҡояш нуры иркәләй, 

Шат йөҙлө һәр кем, ҡара: 

 Ҡайһы  эшкә, хеҙмәткә, 

Ҡайһы уҡырға бара. 

Бар күңеллелек бөтөн донъяла, 

Бар бер йәм бөгөн! 

Нимәнән һуң? Мин беләм: 

Байрам бөгөн, байрам бөгөн! 

 Музыкаль номер. 

  Алып барыусы. 

- Хәйерле көн, дуҫтар! Хөрмәтле уҡытыусылар, ата-әсәләр һәм саҡырылған 

ҡунаҡтар!  Һеҙҙе Башланғыс телевиденияһы студияһында күреүебеҙгә бик 

шатбыҙ! 

- Быйылғы уҡыу йылында беҙҙең канал үҙенең эшен тамамлай. Бөгөн беҙ 

һуңғы тапҡыр эфирға сығабыҙ. Был кисә һеҙҙең күңелдәрегеҙҙә мәңге 

ҡалһын өсөн ҡулдан килгәнсе тырышасаҡбыҙ. 

- Бөгөн һеҙ яратҡан артистарығыҙ менән осрашасаҡһығыҙ. Дүрт йыл эсендә 

үҙҙәренең уңыштары менән ҡыуандырып тороусыларҙың һәммәһен дә 

күрәсәкһегеҙ.  

- Ә ысынында һеҙҙе 4 б класы уҡыусылары тәбрик итә. 

Дүртенсе класс тамамлайбыҙ 

Бына ниндәй ҙур бәхет! 

 Шуға мәктәп сәхнәһендә 

Торабыҙ беҙ теҙелеп. 

 Музыкаль номер. 

 



- Бөгөнгө көндөң төп яңылығы – уҡыу йылын уңышлы тамамлау. Ә беҙҙең 

дуҫтар өсөн уҡыу йылын ғына түгел, ә башланғыс мәктәпте тамамлау. 

- Беҙҙең корреспондент репортаж әҙерләй. Бына-бына эфирға сығыуын 

көтәбеҙ. Алло, әйе, әйе... 

 Корреспондент сыға. 

- Һеҙ мине ишетәһегеҙме? 

- Әйе, ишетәбеҙ. 

-  Хәйерле көн! Минең исемем Файзуллина Азалия.  Мин Өфө  башҡорт ҡала  

гимназияһының актовой залында. Минең алда 4 б класс уҡыусылары. Бына 

улар бөгөнгө көндөң геройҙары. 

Береһе ғорур, береһе батыр 

Береһе гүзәл, береһе һөйкөмлө 

 Береһе үткер, береһе шуҡ 

Барыһы ла гөлдәр шикелле. 

 Музыкаль номер.  

 Баҫҡыстан төшөп, сәхнәгә Ялҡау күтәрелә. 

- Тра-та-та, тра-та-та гөлдәр хуш еҫ тарата. 

Тра-та-та, тра-та-та мин үҙемде яратам. 

 Бында кемдәр йыйылған? 

- Был кем? Ниндәй мөғжизә? Һин ҡайҙан килдең? 

-  Бына һиңә мә! 

 Ялҡау. Тышта шундай матур көн. Һеҙ бында нимә эшләп ултыраһығыҙ? 

- Беҙҙең каникулдар башлана! Байрам бөгөн беҙҙә. Уҡыуҙар бөттө. 

 Ялҡау. Уҡыу, уҡыу ниңә кәрәк ул? Бына мин көнө буйы урамда.  Ә һеҙ 

иртәнән кискә тиклем  мәктәптән сыҡмай ултыраһығыҙ.  Ә мин урамда ағасҡа 

менәм, туп тибәм, ҡоштарҙы ҡурҡытам. Миңә уҡыу кәрәкмәй. 

- Һин бигерәк ҡыҙыҡһың, тормошта улай еңел генә йәшәп булмай. 

 Ялҡау. - Ну да һеҙҙе. 

Йырлай. 

 Школа моя, я твой мальчик, 

 Ручка моя, я твой пальчик. 

 В школе мой класс, я на воле, 

 Учат всех вас, я доволен. 

 Школа моя! 

Я ночами крепко сплю, 

Ведь я в школу не хожу.  

Ведь давно уже я в школу не хожу! 

Я уроков не учу, и в тетрадках не строчу! 

Потому-то я спокойненько живу!  

 Корреспондент Ялҡау эргәһенә килә.  

 



- Һаумыһығыҙ, минең исемем Азалия. 

- Здрасьте... 

- Беҙ һеҙҙе хәҙер телевиденияға төшөрәбеҙ. Һеҙ ризамы? ( Ялҡау иң башын 

һелкетә) Ошонда ҡултамғағыҙҙы ҡуйығыҙ. 

-  Нимә-ә-ә? Һин кем? 

-  Мин корреспондент. 

- Ә... Ғәфү итегеҙ... Миңә үҙемде рәтләр кәрәк...  Мин хәҙер. 

- Ярҙам итегеҙ! Миңә ниндәйҙер корресподент һағыҙ шикелле йәбеште. Мин 

нимә эшләргә белмәйем. 

- Мөмкинме һеҙҙең аша сәләм еткерергә. 

Донъяла иң яҡын, иң ҡәҙерле кеше кем? 

 Баласаҡта төн йоҡоларын ҡалдырып, һине кем ҡараған? 

 Илағанда ҡосағына алып кем йыуатҡан? 

 Беренсе тапҡыр ергә баҫҡанда кем етәкләгән? 

 Әсәй ул! Атай ул! 

 Кем ҡулдары өйҙө, ерҙе йәмләй 

 Изгелеге үлсәү тапҡыһыҙ? 

Ул, әлбиттә, йәшәү сығанағы 

 Тормош йәме – әсәй, атай ул! 

 Хор менән:  Рәхмәт һеҙгә! 

 Музыкаль номер. 

 Ялҡау. 

- Ну и эштәр! Ниндәйҙер корреспондент, ҡағыҙ, каракулялар. 

- Һин яҙа, уҡый белмәйһең. Шуға күҙеңә каракулялар күренә.  Әйҙә беҙҙең 

менән. Беҙ һиңә ярҙам итәбеҙ. 

-  Мин риза. 

Көй яңғырай “ Учат в школе”.  Экранда мәктәп тормошонан 

фрагменттар. 

 Алып барыусы. 

-   Башланғыс мәктәп тормошо һәр ваҡыт йылы, наҙлы хистәр, яҡты көндәр 

булып күңелдәребеҙҙә, хәтеребеҙҙә ҡалыр.  Әйҙәгеҙ дүрт йыл уҡыу 

дауамында иң иҫтәлекле ваҡиға 1 класҡа килеүҙе иҫкә төшөрәйек. 

Беҙ 25 уҡыусы 

Килдек 1 класҡа 

Тиктормаҫтар, шуҡтар инек, 

 Һикерҙек тә, уйнаныҡ та, 

Ҡайһы саҡта иланыҡ та. 

 Яратҡан уҡытыусыбыҙ 

Түҙҙе хатта шул саҡта. 

 

 



 

 Яҙа белмәй, аптырашып, 

Танауҙы тартып мыш-мыш, 

 Телде тешләп арҡырыға 

Ултырыр инек бик йыш. 

  

Фән үренә яйлап ҡына 

Күтәрелә барҙыҡ беҙ. 

Рәхмәт һиңә, иң яратҡан 

Тылсымлы “Әлифба”быҙ. 

 

 Серҙәр тулы биттәреңде 

Уҡып сыҡтыҡ барыбыҙ. 

Артабан да күмәкләшеп 

Уҡып белем алырбыҙ. 

 

Йәшерен юҡ – шуҡ булдыҡ беҙ,  

Ҡай саҡ ныҡ шаярҙыҡ. 

Әммә бөтә дәрестәрҙе 

Әҙерләргә тырыштыҡ. 

 

Хәҙер инде ҙур үҫтек 

Бишенсегә барабыҙ. 

Дүрт йыл алған белемде 

Артабан ҡулланырбыҙ. 

 Музыкаль номер.  

 

 Алып барыусы. 

- Һүҙ башланғыс кластар буйынса директор урынбаҫары Ғәзизова Эльмира 

Мидхәт ҡыҙына бирелә. 

Музыкаль номер. 

 Беҙҙең 4 б – лар, 

 Алсаҡ һәм аҡыллылар, 

Гел алға йүгерәләр, 

Бер кемгә ал бирмәйҙәр! 

Заман балалары булғас, 

 Беҙгә ярауы ҡыйын, 

Әммә бар уҡытыусы ла, 

 Тапты беҙгә үҙ яйын. 

 

 



 

 Бөгөн беҙҙә – happy day 

 Үҙебеҙ беҙ – beautiful 

 Инглиз телен туҡтамай, 

 Өйрәнер инек беҙ гел. 

 Инглиз теле ныҡ кәрәк, 

 Беҙ уны яҡшы беләбеҙ, 

Гүзәл Йәмил ҡыҙына, 

Гүзәл Хәмит ҡыҙына, 

Thank you very much әйтәбеҙ! 

 

Яңы йырҙар өйрәтә, 

Уйната ла, бейетә. 

Үҙе йырлай, үҙе маҡтай, 

Әлиә Рәфҡәт ҡыҙы. 

 

Ә Рәсимә Фәрғәт ҡыҙы беҙгә 

Рәсем серҙәрен асты. 

 Серле ижад ҡапҡаһының 

Асҡыстарын тапшырҙы. 

 

О, великий, о, могучий, 

Ҡатмарлы рус телдәре, 

 Динара Рәжәб ҡыҙы 

 Асты телдең серҙәрен! 

 

Луиза Бәхтиәр ҡыҙы 

Әй, өйрәтте бейергә! 

Орсоҡтай әйләнештек беҙ, 

 Ритмика дәресендә. 

Уҡытыусыларға сәскәләр тапшырыу. 

 Музыкаль номер. 

 

  Иҫемдә, алтын һуҡмаҡҡа 

Тәү аяҡ баҫҡан көнөм, 

 Тәү башлап мәктәп ишеген 

Үрелеп асҡан көнөм. 

 

 Аҡ ҡағыҙҙай сабый күңелемә 

Яҙмыштарҙы башлап яҙҙығыҙ. 

 Өмөт тулы күпме күҙҙәргә һеҙ, 



 Йәшәү сатҡылары һалдығыҙ. 

 Уҡытыусы! Баласаҡ иртәһенең 

 Тоҡандыра тормош усағын. 

 Меңдәр өсөн ата-әсә булып,  

 Ул киң аса күңел ҡосағын. 

 Алып барыусы. 

- Тәүге уҡытыусыбыҙ, Зөһрә Ильяс ҡыҙы! Беҙ һеҙҙе һәр саҡ яратып иҫкә 

алырбыҙ. Һеҙ беҙгә ҡәҙерле әсәйебеҙҙәй яҡын булдығыҙ һәм беҙ һеҙҙең янда 

үҙебеҙҙең өйөбөҙҙә кеүек хис иттек. Барыһы өсөн дә ҙур рәхмәт! Һеҙҙең 

алдығыҙҙа хөрмәт менән баш эйәбеҙ. 

 Музыкаль номер. 

 

 Мин ҙур инде хәҙер, 

Дүртенсене бөтөрҙөм. 

Бишенсегә барамын, 

Йәйҙе генә үткәрһәм. 

 

Кескәй булыу ҡыҙыҡ та, 

Ваҡыт бит тормай көтөп. 

Ҡасан ғына инек еңмеш малай, 

 Үҫеп тә хәҙер еттек. 

 

Ҙурайғанбыҙ икән шул, 

Партаға булмай һыйып. 

 Аптырағас, аяҡтарҙы 

Ҡуябыҙ арҡыры һуҙып. 

 

 Былай булғас дуҫтарым, 

Кәрәк ниҙер ҡылырға. 

 Гелән генә башланғыста 

Яраймы ни ҡалырға. 

 

 Кем дә кем, күсәм, ти 

Бишенсегә барам, ти.  

Шулар ҡулын күтәреп, 

Ризалығын бирәм,ти. 

 Хор менән: Мин! 

 Алып барыусы: - Ҡәҙерле, дуҫтар! Беҙ бишенсе класс уҡыусылары! Тантаналы 

минут! 

 

 



 

-  Мин, Фазылйәнова Айһылыу, тантаналы рәүештә ант итәм: 

  Йомарт, ғәҙел, намыҫлы булырға! 

 Башланғыста алған белемде онотмаҫҡа! 

 Тәүге уҡытыусымды иҫләргә! 

 Гимназия бәҫенә бер ҡасан да, бер ҡайҙа ла тап төшөрмәҫкә! 

 Илемдең лайыҡлы гражданы булырға! 

  Хор менән: Ант итәм! Ант итәм! Ант итәм!  

Уҡытыусы: - Рәхмәт, уҡыусылар һынатманығыҙ. Ҡулығыҙҙан килгәнсе 

тырыштығыҙ, ата-әсәләрегеҙ мөмкин булғанса ярҙам иттеләр. 

 Бөгөнгө көн күңелле лә, бер аҙ моңһоу ҙа. Күңелле – сөнки башланғыс 

мәктәпте уңышлы тамамлау көнөн байрам итәбеҙ, моңһоу – сөнки бер беребеҙ 

менән айырылабыҙ. А лда һеҙҙе тағын да ауырыраҡ, ҡыҙығыраҡ, мауыҡтырыс 

һынауҙар көтә. Ныҡ  булығыҙ, ауырлыҡтарға баш эймәгеҙ. Уңыштар һеҙгә! 

 Тырыш булырбыҙ уҡыуҙа. 

Тырышты һөйә белем. 

 Халҡыбыҙ шатланыр беҙгә 

Ҡыуаныр Тыуған илем! 

 

Һүҙ бирәбеҙ уҡытыусым, 

Уҡырбыҙ дүрткә, бишкә. 

 Ең һыҙғанып өйрәнербеҙ 

Өйрәт кән һәр бер эшкә. 

 

Беҙ үҫәрбеҙ уҡытыусым 

Белемдәрҙе ныҡ туплап. 

 Әйтерһең: “Уңғандарым” – ти 

Һәр беребеҙҙе хуплап. 

 

 Алда көтә ҙур юлдар, 

Төрлө ҡыҙыҡлы фәндәр. 

 Белем донъяһына илтер, 

Мәктәптә үтер көндәр. 

- Ә хәҙер мин уҡыу алдынғыларын билдәләп китәр инем. (Почет грамоталары 

тапшырыла) 

  Ҡотлау өсөн һүҙ тәрбиә эштәр буйынса директор урынбаҫары Мәҡсүтова 

Менәүәрә Абдулхай ҡыҙына бирелә. 

-   Ата-әсәләрҙең дә әйтәһе һүҙҙәре барҙыр.  Һүҙ ата-әсәләргә бирелә. 

 Музыкаль номер. 

 



 

Һау бул, дүртенсе класс! 

Башы һин оло юлдың 

 Һәр саҡ хәтерләрбеҙ һине 

 Миҙгеле тип баласаҡтың. 

 

Һаумы, бишенсе класс!  

Ал беҙҙе ҡабул итеп. 

 Хәҙер инде беҙ ҙурҙар. 

Ниндәй шатлыҡ, ҙур бәхет. 

 


