
пӗрремěш сӑвва та ан-

нене халалланӑ: 

Кам-ха пире юратса, 

Ачашласа, лӑпкаса  

Вал килет те ачашлать,  

Юратнӑ анне! Чун-

чӗререн юратать? 

Юратнă анне!  

Чӗрере япӑх пулсан, 

Ӑшӑ туйӑм ҫуратать. 

Юратнă анне!  

Ирхине ирех тӑрать, 

Апатне лартса ярать. 

Васкаса ӗне сӑвать, 

Кил-ҫуртра та пуҫта-

рать. 

 

Луиза ИЛЮШКИНА. 

Ĕҫчен те ырă кӑмӑллӑ 

анне 

Манӑн аннене Алина те-

се чěнеҫҫӗ. Йышлӑ ҫе-

мьере ҫуралнă вӑл. Куҫě  

хӑмӑр, ҫуҫӗ  хуп-хура. 

Кӑмӑлě питӗ ырӑ. 

Уйрӑмах мана аннен 

ырӑ кӑмӑлӗ яланах 

тӗрěссине каланипе 

килӗшет. Ĕҫсӗр суллан-

са ҫӳрекенсене чӑтма 

пултараймасть. 

Аннен пире аппапа 

иксěмěре ирхи вӑратнӑ 

ҫěре сěтел ҫинче яланах 

вěри апат пӑсланса ла-

рать. 

Манӑн анне ěҫчен, 

пěтěм ěҫе тӑрӑшса 

тӑвать. «Ĕҫ ҫынна 

илем кӳрет» тесе 

ахальтен каламан 

пулě ваттисем. Ҫавӑн-

па пулě пирěн кил-

ҫуртра тирпейлěх 

хуҫаланать. Эпир ап-

папа аннене пулӑшма 

тӑрӑшатпӑр. Пушӑ 

вӑхӑтра чӑлха-нуски 

ҫыхатпӑр. Пирěн 

хуҫалӑхра кроликсем 

чылай. Аннесемпе 

ҫынпа калаҫнă пек ка-

лаҫать,хӑтлӑх туса 

пама тӑрӑшать. Мана 

поэзи тěнчи интере-

слентерет. Паллах, 

Анна ЯТМАНОВА, 

Хӗрлě Чутай районě, 

Мăн Этмен шкулě: 

 

Кӑҫал манӑн тата 

тӑрӑшса вěренмелле, 

мӗншěн тесен экзамен 

тытмалла. Тěрěссипе, 

эпě пěлтěрех хатěр-

ленме пуҫланă ěнтě. 

Ҫуллахи каникулта 

ахаль лармарӑм, хуш-

ма литература 

вуларӑм, интернетра 

ятарлӑ курссенче 

вěрентěм. Мускавра 

та пултӑм, Кремле, 

Муслим Магомаева 

халалланӑ палӑка кай-

са куртӑм. Раҫҫейěн 

тӗп хулинче Казах-

станри юлташпа та 

тӗл пултӑмӑр. Кӑҫалхи 

вӗренӳ ҫулӗнче 

тӑрӑшса веренме, пат-

шалӑх экзаменěсене 

ӑнӑҫлӑ тытма хам ума 

ҫирӗп тěллев лартнӑ 

эпě. 

Ĕҫчен те ырă кӑмӑллӑ анне 
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С Т Р .  2  

Анне умӗнче 

эпир ěмěр 

парӑмра 

Анне- ҫывăх тус 

Аннене кÿрентерес марччӗ 

Анне умӗнче эпир ěмěр парӑмра 

Анне умӗнче эпир ěмěр 

парӑмра 

 

Пурин те, пирěнни пек, 

анне пур. Кашни кун 

хайěн сиплě сӗчěпе 

тӑрантарнӑ. Эпир чир-

ленӗ чухне мěн чухлě 

ҫывӑрман каҫсем пулнă 

пулě аннен. Вӑл пире 

лăпка-лӑпка ҫывратса 

янӑ, утьӑкка сиктере-

сиктере пысӑк ҫын пулма 

ҫирěп сывлӑх суннӑ. Мěн 

чухлě хитре тетте-пукане 

илсе пире хӗпěртеттернӗ. 

Пысӑк, вӗреннě ҫын пул-

ма пире шкула янӑ. 

Ҫавӑнпа та пирěн унӑн 

ӗмěтне пурнӑҫламалла. 

Пирěн юратнӑ анне Зоя 

Петровна Прокопьева 

(Волкова) ятлă. Куҫěсем 

кăвак тӗслӗ, ҫӑлтӑрсем 

пек ҫутатса тӑраҫҫě. Ҫýҫě 

хěвел пек сарӑ. Эпир 

пурӗ сарӑ хер. Анне 

вахтӑпа ӗҫлеме ҫурет. 

Инҫе ҫула тухса кайма 

ҫӑмӑл мар ӑна, анчах та 

пирӗншӗн тӑрӑшать вӑл. 

 

Анне умӗнче эпир ěмӗр 

парăмра. Кашни ҫыннӑн 

амӑше ватӑлать, ҫавӑнпа 

та пирӗн вӗсене пире 

пӗчӗк чухне пӑхнинчен те 

лайӑхрах пӑхмалла. Ырă 

сӑмахсем калама манса 

каяс ҫук, ҫуралнӑ кун 

ячěпе ҫеҫ мар, кашни 

уявпах саламламалла. 

Ҫавӑн чухне ҫеҫ эпир те 

телейлӗ 

 

Екатерина тата Ваня 

ПРОКОПЬЕВСЕМ. 

рет. 

 

Ҫывӑх ҫыннӑм чи 

лайӑххи, чи хитри. Унпа 

кирек хӑҫан та хаваслӑ. 

Аннеллӗ вӑхат епле ирт-

ни те сисěнмест. Енчен те 

йывӑрлӑхсем сиксе тух-

сан эпě унран пулӑшу 

ыйтатӑп. Вл пěтěмпех 

ӑнланать, кирлě сӗну-

Манăн аннене Алена тесе 

чěнеҫҫӗ. Вӑл Пӗчӗк 

Этмен ялěнче ҫуралса 

ỳснӗ. Шкултан вěренсе 

тухнă хыҫҫӑн Шупашкар-

ти кулинари училищинче 

повар профессине алла 

илнě. Каярах ҫывӑх 

ҫыннӑм «Путь коммуниз-

ма» колхозра ěсленӗ, 

халě те унтах тӑрӑшать, 

тутлӑ апат пěҫерсе ҫите-

канаш парать. 

 

Аннене нихӑҫан та курен-

терес марччě. Хамӑн 

тӑрӑшулӑхпа, вěренỳре 

лайӑх паллӑсем илсе, пур 

ěҫре те маттур пулса ӑна 

яланах савӑнтарасчě. Вӑл 

- чи сывӑх ҫын. 

 

Юлиана БОГАТЕЕВА, 8-

вӑхатра пулӑшатӑп. Вӑл 

та мана йывăр самантра 

тӗрӗс канашсем парать. 

Аннене эпě хамăн 

вӑрттӑнлӑхсене каласа 

пама пултаратӑп, вăл та 

мана каласа парать. 

 

Манӑн ҫакӑн пек маттур, 

илемлӗ, ăслӑ анне пур-

ришӗн питě савăнатӑп. 

Эпӗ аннене питě хытă 

юрататӑп. 

 

Ҫывхарса килекен Ан-

несен уявӗ ячӗпе пур ан-

нене те саламлатӑп. 

 

Татьяна ПАДЮКОВА. 

Анне-вӑл ачасен чи ҫывӑх 

тусӗ. Мӗн пӗчěкренпех 

вăл пире пăхса ỳстерет. 

Йывăр вӑхӑтра пулӑшма 

тӑрӑшать. Халě вара эпě 

кăшт хамăн анне ҫинчен 

каласа паратӑп. 

 

Манӑн аннене Надежда 

тесе чěнеҫҫӗ. Вӑл питě 

тутлă пěҫерет. Ал-ӗҫпе те 

питě ӑста. Эпě аннепе 

мӗн пур ěҫе пěрле тума 

тӑрӑшатӑп. Йывăр 

Т У Й Р А С Е М  



Ылтӑн алӑллӑ анне - маншӑн тӗслěх. 

С Т Р .  3  Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

Манӑн анне питē ěҫчен.  

 Аннен алли туман ěҫ ҫук 

пулě. Хĕллехи вӑхӑтра юр-

ла-юрла ҫӑм арлать, алсиш-

нуски ачисемпе аттене вал-

ли çеҫ мар, мăнукěсем вал-

ли те çыхса хатĕрлет. 

Çуллахи вӑхӑтра тěрлěрен 

компот, варени, салат 

хатĕрлет.  

"Тĕрлессипе çыхасси - 

арçын ĕçě мар", - теҫҫӗ. Эпĕ 

ку шухăшпа килĕшместĕп.  

Шăпах анне питě хитре тĕр-

ленипе эпě те тĕрлеме, 

çыхма вěрентĕм. 

Мĕн вăхăтра  ҫывӑрать-ши 

вӑл? Ирех тӑрса вěри апат лартса 

ярать, аттепе пěрле кар- тиш тул-

ли выльӑх-чěрлěхе пӑхаҫҫĕ,  

тӑрантараҫҫӗ. Анне пире нихӑҫан 

та ӑшăтса çитермест, яланах 

сěтел синче вěри апат пӑсланать. 

 Манӑн анне Альбина Яковлевна 

Михеева ятлӑ. Вӑл Ваҫкаҫырми 

ялěнче 1968 çулхи сентябрь 

уйӑхěн 10-мěшĕнче  çуралнă.  

 Мӑн Этменти вӑтам шкултан 

вěренсе тухсанах Саланчӑкри вӑр-

ман хуҫалӑхне ĕҫлеме вырнаçать. 

Тăрӑшуллӑ хĕре районти халӑх 

судĕнче машинистка ěçне шанса 

параççě. Паянхи кун вара Етěрне 

районěн судěнче тирпейлӳҫěре 

вӑй хурать. Юридици ĕçне питě 

килĕштернĕ. Çавӑнпа пулě аппасем, 

Маринӑпа Аня, юридици ěçне суйласа 

илнĕ. 

Анне чечексене питě юратать. Вӑл 

лартнӑ чечексем килтисене ҫеҫ мар, 

иртен-çÿрекенсене те шăнтичченех 

савӑнтараҫҫĕ 

Эпӗ хамӑн аннене питě хытă юра-

татӑп. Яланах ун ҫумěнче пулма 

тӑрӑшатӑп, кӑшт та пулин унӑн ěҫне 

ҫӑмӑллатасчě. Аннесем ĕмĕрлěх мар, 

эпир анчах вěсен кун-çулне тӑсма пул-

таратпӑр. 

 

Владимир МИХЕЕВ. 

мисене темиҫе хут пӑхса 

тухрӑмӑр. 

Тепӗр кунне Эпир 1-мӗш 

класс ачасем патне 

кайрӑмӑр.Ку класра 11 

хӗрачапа 4 арҫын ача ӑс 

пухать.Эпир тӑватӑ урок 

вӗрентрӗмӗр.Пирвайхи 

урок вӑхӑтӗнче дирек-

торпа унӑн вӗрӗнӳ енӗпе 

ӗҫлекен ҫумӗ 

кӗчӗҫ,асӑрхаттарусем 

Октябрӗн 5-мӗшӗнче,Учитель кунӗ 

пулна май,вӗренекенсем учитель 

вырӑнӗнче пулса ачасене вӗрентме 

пултараҫҫӗ тесе йышӑнчӗҫ.Эпир те 

Людмила Кирилловапа 1-мӗш клас-

сене вӗрентме шут тытрӑмӑр. 

Октябрӗн 4- мӗшӗнче эпир 1-мӗш 

класс ертӳҫи патне кайрӑмӑр,класра 

мӗн чӳхлӗ ача пулнине,вӗсен распи-

санине,урок темисене 

ыйтрӑмӑр.Класс ертӳҫи мире пурне 

те ӑнлантарчӗ,килте те сак те-

ҫукчӗ.Ачасем мире итлесшӗн 

пулчӗҫ,Анчах та ҫав вӑхӑтрах шавлама 

та пултарчӗҫ.Вӗсем пире вӗрентме 

килӗшни тата тепӗр хут пирӗнпе ӑс пу-

хасшӑн пулин ҫинчен каларӗҫ.Пире те 

вӗсене вӗрентме кӑмӑллӑ пулчӗҫ.Ҫавӑн 

пекех эпир сак кун учительсене са-

ламлатпӑр. 

Дарья Журавлева,9 класс 

 

лӑсемпе вěренсе тухать. 

 

1995 ҫулта анне тӑван яла 

таврӑнать, тӑван колхозра 

вуна ҫул тӑрӑшса ěҫлет. Кол-

хозсем аркансан тӗрлě ҫěрте 

вӑй хурать.  

 

Манӑн анне - питě уҫӑ 

камӑллӑ, ҫěр ҫинчи чи хитре 

хěрарӑм. Пире яланах ырă 

канашсем пама тӑрӑшать. 

Уйрӑмах ҫулла аннепе ҫыр-

лана, кěркунне кăмпана кай-

ма юрататпӑр. Хěлле вара 

вӑрман кучченеҫне ҫемьепе 

сěтел хушшине ларса, шăкăл-

шӑкӑл каласа тутанатпӑр. 

Ҫака телей мар-и вара? 

 

Анне маншӑн ылтӑнран та 

хаклӑрах ҫын. Эпě ӑна питě-

питě юрататӑп. 

 

Анастасия Жижайкина 

Ылтӑнран та хаклӑ анне 

 

Манӑн аннене Инга Жижайки-

на тесе чěнеҫҫӗ. Вăл хăйне 

ырă енчен ҫеҫ кăтартать. Вӑл 

1973 ҫулхи август уйӑхĕн 7-

мěшěнче Пантьӑк ялěнче 

ҫуралса ўснӗ. Ҫемьере вӑл 

тӑваттӑмӗш, чи кěҫӗнни. Ытти 

ачасем пекех вӑл ача садне 

ҫуренӗ. Ялти шкултан вěрен-

се тухсан тус-тантӑшěсемпе 

Шупашкар хулине ҫул тытнӑ. 

Тěп хуламӑрти 12-мěш учи-

лищӗрен питӗ лайӑх пал-

Ылтӑнран та хаклӑ анне 

Учитель кунӗ тухӑҫлӑ та савӑнӑҫлӑ иртрӗ 



вăхăтра вăл пире 

пулăшма, ырăран та 

ырă самахсемпе ӑшăт-

ма пěлет, ҫуралнӑран-

пах тăрӑшать, пире 

хăйен ырлӑхне, 

тӑрӑшӑвне, ачашлăхне 

парнелет. Тата пирěн 

хамăр кукамай ҫинчен 

ҫырса кăтартас килет. 

Вӑл питӗ кăмăллӑ та 

ӗҫчен хӗр арăм. Ắна 

Лидия Алексеевна Ни-

кифорова тесе 

чӗнеҫҫӗ. Унӑн ҫỳҫě шап

-шурă. Вӑл 1943 ҫулта 

ҫуралнă. Пӗчӗк Этмен 

ялӗнчи Большовсен 

йышлă ҫемйинче 

Анне пирӗншӗн чи ха-

клă ҫын. Эпир ăна питě 

юрататпăр. Темшěн 

мар, ахаль ҫеҫ, вăл 

пирěн пурришӗн юра-

татпăр. Эпир хамӗр ан-

нене питě хаклатпăр. 

Унтан ҫывах юлташ та 

пирӗн ҫук пулӗ. Ắна 

Алевтина Анатольевна 

тесе чěнеҫҫě. Вăл тӗн-

чери чи хитри, чи мат-

турри, чи шанчăкли. 

Манăн анне питě ырă 

кăмăллă ҫын, ялти ҫын-

семпе килӗштерсе 

пурăнать, пурте ăна хи-

сеплеҫҫě тата 

юратаҫҫӗ. Йывăр 

ҫуралса уснӗ. Ялти 

шкултан ҫичě класс 

вӗренсе тухнă хыҫҫӑн 

тăван колхозра мӗн 

тивӗҫлě тухиччен 

ěслене. Кукам вунă ача 

ҫуратса ỳстернě. Вăл 

пирӗншӗн - чи ыра 

тěслӗх. Кукамай ăслă 

пулнӑшăн эпир питě 

мухтанатпӑр! 

 

Евгения тата Сергей 

НИКИФОРОВСЕМ. 

429051, Чувашская Республика, 

Красночетайский район, д. Большие 

Атмени, ул. Речная, д.100 

Телефон: 24249 

Эл. 

почта:ermakowanadejda@yandex.ru 

 

МБОУ «Большеатменская 

СОШ» 

Пирĕншěн чи хаклă ҫын 

НАШ ДЕВИЗ:Дети бывают умные, веселые, любопытные! Не бывает детей: 

плохих, тупых, одинаковых! 


