
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не удается отобразить рисунок. Возможно, рисунок поврежден или недостаточно памяти для его открытия. Перезагрузите компьютер, а затем снова откройте файл. Если вместо рисунка все еще отображается красный крестик, попробуйте удалить рисунок и вставить его заново.



 

 

Гомерен дә бирде халкына 

(Муса Җәлилгә багышланган кичә) 

1 а б -  Зеляева Айза, 2 а б – Газизова Лиана 

 Салимова Алсу “Шагыйрь” шигырен сөйли. 

1а б  Бу шигырьнең авторы кем? 

-Дөрес, бүгенге чыгышыбыз татар халкының бөек улы, Советлар Союзы 

герое, Ленин премиясе лауреаты, шагыйрь, педагог, журналист Муса Җәлилгә 

багышлана. 

Муса Җәлил! Бу исемне телгә алуга, берсеннән-берсе җанлырак күренешләр 

күз алдыннан тезелеп уза. Чәнечкеле тимерчыбык белән киртәләнеп алынган 

шыксыз агач бараклар, пулемет көпшәләрен шул баракларга текәгән кара 

каланчалар,  Берлин төрмәләренең җан өшеткеч камералары һәм шулвакыт 

кайдадыр күңел түрендә шагыйрьнең мәгрур авазы яңгырый башлый. 



Мин тез чүкмәм, палач, синең алда, 

Кол итсәң  дә, тоткын итсәң дә,  

Кирәк икән үләм аягүрә, 

Балта белән башым киссәң дә. 

2 а б . Муса Җәлил! Бу исем хәзер һәр татар кешесенә, һәр милләт баласына 

яхшы таныш. Бу исем халык йөрәгендә Ватанга тугрылык, батырлык, 

каһарманлык үрнәгенә әверелгән. Шуңа күрә дә аның тормышындагы һәр 

вакыйга, һәр сәхифә безнең өчен аеруча кадерле, аеруча изге. 

 

1 а б. Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк патриот шагыйрь 

Муса Җәлил көрәшчеләр сафына баса.Шагыйрь илен саклар өчен кулына корал 

ала. Җәлил Волхов фронтына җибәрелә, сугышта каты яралана, фашистларга 

әсирлеккә эләгә. Бу вакытта аның солдат тормышы “Хәбәрсез югалды” дигән 

хәбәр белән өзелә.Юк,Муса Җәлил хәбәрсез югалмады! Ул көрәште, яшәде, язды. 

Сезнең алдыгызда 5 сыйныф укучысы Махьянова Әлфия Муса Җәлилнең 

“Ышанма” шигырен укый. 

 

 

2 а б Чәнечкеле тимерчыбык белән  

Уратылган безнең йортыбыз 

Көне буе шунда казынабыз 

Әйтерсең лә тирес корты без. 

791 көн! Шуның 380 көнен шагыйрь төрмәләрдә үлем җәзасы көтеп уздыра. 

Ул, богауланган килеш тә шигырьләр яза, куллары хәрәкәтләнми башлагач, 

әсәрләрен иптәшләренә әйтеп яздыра. 

Нуриев Ринат “Бер үгет” шигырен укый. 

1 а б  1944 елның 25 августында Плетензее төрмәсендә аларның башларын 

чабалар. Алар, тоткында нинди генә авыр шартлар булуга карамастан,дошман 

алдында баш имәгәннәр.Киресенчә, үзләрен горур тоталар, туган иленә, туган 

җиренә тугры булып калалар. 



Зеляева Айза “Җырларым”. 

1 а б Муса Җәлилнең “Кечкенә дусларга”исемле җыентыгы да дөнья күрә. 

Аның күп кенә шигырьләре, поэмалары чит телләргә тәрҗемә ителде. 

Киямова Гүзәл “Кызыл ромашка”. 

2 а б Муса Җәлилнең Моабит дәфтәрендәге үлемсез  шигырьләре безгә бер 

аның авазы булып кына түгел, бәлки фашистлар җәзалаган миллионнарча 

корбаннарның васыят ләре булып яңгырый. 

Габбасова Алия “Юллар”. 

1 а б  Сугыш...Нинди авыр, каһәрле, шомлы сүз бу! Ул ничә миллион 

кешенең гомерен өзгән, күпме баланы ятим иткән, аналарны тол калдырган. 

Район күләмендә “Джалиловские чтения” конкурсында 2 урынны яулаган 

Латыпова Ләйсән  Муса Җәлилнең “Вәхшәт” шигырен укый. 

2 а б  Чынлап та, Муса Җәлилне онытып булмый. Һәр шәһәрдә диярлек Муса 

Җәлилнең исемен йөрткән урам бар, Казанда опера һәм балет театры, музее бар. 

Шагыйрьгә куелган һәйкәлләр дә байтак. Бүген, ягъни 2017 елның 15 февралендә 

Муса Җәлилгә 111 яшь  тулды. Бүгенге чыгышыбыз аның рухына дога булып 

барып җитсен иде. Без аның иҗаты һәм батырлыгы алдында баш иябез. Җәлил 

безнең якташыбыз булуына чиксез горурланабыз! 

Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. 

 


