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„Эн-сулускун“ курэх 

 Оскуолађа ыллыылларын сөбүлүүр ођолор үгүстэр. Кинилэр Милена 

Васильевна Окоемова салалтатынан ырыа студиятыгар дьарыктаналлар. 

Ођолор араас күрэхтэргэ ситиһиилээхтик кытталлар. Мин эмиэ бу 

студияђа иккис сылбын сылдьабын. Сэтинньигэ биһиги оскуолаттан 

үһүө буолан "Эн - сулускун" телевизионнай интерактивнай күрэххэ 

кастиңңа кытынныбыт: Онуфриева Алина, Судинова Нарыйаана уонна 

мин. Республика араас муннугуттан үгүс талааннаах ырыаһыт ођолор 

мустан бэрт тыңааһыннаах кастинг буолла. Биһиги Судинова 

Нарыйааналыын  16 ођо иһигэр проекка киирэн куонкуруска кыттар 

буолбуппут. Бу проект аан бастаан ыытыллар. Мин манна сылдьан үгүс 

дођоттордоннум, араас талааннаах дьоннорго маастар-кылааска сырыттым. куонкуруспут иккис 

түһүмэђэр биһиги эстрадабыт чађылхай сулустарын кытта биир сценађа тахсан ыллаатыбыт. Нарыйаана 

Далаананы кытта ыллаабыта, онтон мин Александр Пономареву – Понсаһы кытта ыллаатым. Проект 

ыытыллар кэмигэр биһиги телевиденияђа, радиођа араас биэриилэргэ ыалдьыттаабыппыт. Бу 

интэриэһинэй проекка элбэххэ үөрэнэн кэллим, онтон кыайыылаађы республика олохтоохторо 

быһаараллар. 

                                                                                                          

Долун Борисов , 8 кылаас 

 
„Инникигэ хардыы“ 

 

     Улуустаађы «Инникигэ хардыы» научнай практическай конференцияђа биһиги 

оскуолабыт үөрэнээччилэрэ ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр. Ол курдук «Филология» 

салаађа Неустроева Надя  иккис степеннээх, Никитина Аня үһүс степеннээх 

дипломунан нађараадаланнылар. «Технология» диэн салааҕа Окороков Эрчим лауреат 

үрдүк аатын ылан региональнай турга кыттар буолла. Соловьев Петя «История  и 

исторические науки» салааҕа ситиһиилээхтик кытынна.                                               
 

Артемьева Юля, 10 кылаас. 

Сонуннар 

              Новости 
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„Книга дарит вдохновение“ улуустаађы фестиваль 

Сэтинньи 14 күнүгэр Аммађа киин библиотека көђүлээһининэн 

„Книга дарит вдохновение“ диэн фестиваль буолан ааспыта. Улуустаађы 

тэрээһиңңэ биһиги оскуолабыт ођолоро баран ситиһиилээхтик кыттан 

кэлбиттэрэ. Ол курдук, театральнай бөлөх ођолоро Харысхал „Сэрии 

тыйыс тыына“ айымньытыттан быһа тардыыны туруоран 2 миэстэ 

буолан, 7 кылаас үөрэнээччитэ Миша Никитин „Книга в кадре“ диэн 

фотоконкурска 3 миэстэђэ тиксэн, 6 кылаас үөрэнээччилэрэ Ньургуйаана 

Ефимова „Живая классика“ диэн аађыы күрэђэр 3 миэстэ, Лана Адамова 

биһирэбил сурук ылан, үөрэн-көтөн кэлбиттэрэ. Кинигэлиин 

дођордоһуоң – билиилээх, ситиһиилээх буолуоң! 

 

М.Ю. Лермонтов 200 сааhын туолар үбүлүөйдээх сыла 

2014 сыл - Михаил Юрьевич Лермонтов 200 сааһын туолар үбүлүөйдээх сыла. Ол чэрчитинэн улууска 

литературнай фестиваль буолан ааста. Биһиги оскуолабыт ођолоро бу тэрээһиңңэ ситиһиилээхтик кыттан 

кэллилэр. Ол курдук художественно-музыкальнай композиция күрэђэр 2-с степеннээх дипломунан 

нађараадаланныбыт, Лермонтовка аналлаах киинэ күрэђэр кыайыылаађынан тађыстыбыт, чинчийэр үлэлэри 

көрүүгэ 6 кылаас үөрэнээччитэ Адамова Дайаана лауреат үрдүк аатын ылары ситистэ. Улуу суруйааччыга аналлаах 

литературнай биэчэр оскуолабытыгар эмиэ ыытыллыбыта. Манна поэт араас кэмңэ суруйбут хоһооннорун ођолор 

дорђоонноохтук аађарга күрэхтэстилэр. Ордук 5-6-7 кылаас үөрэнээччилэрэ үчүгэйдик бэлэмнэммиттэр. 

Дьүүллүүр сүбэ быһаарыытынан бастын аа5аачы аатын Ньургуйаана Ефимова, Лана Адамова ыллылар. Бу 

биэчэргэ биһиги поэт үгүс хоһооннорун иһиттибит , композиция, киинэ көрдүбүт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олоңхо нэдиэлэтэ 

           Хас сыл аайы сэтинньигэ оскуолабытыгар биһиги норуоппут биир киэн туттуута буолбут эпическай 

айымньытыгар олоңхођо аналлаах нэдиэлэ ыытыллар. Быйылгы нэдиэлэђэ  кылаастарынан ураты сорудађы 

толордубут. Ол курдук хас биирдии кылаас биирдии олоңхону аађан, ырытан баран, ол олоңхону аныгылыы 

технологияны туһанан мультфильм оңорорго холонно.Түмүктүүр биэчэргэ араас технологиянан таңыллыбыт 

олоңхолору дьүүллуур сүбэ сыаналаата. Улахан бөлөххө 1-гы миэстэни  8 кылаас ылла. Кинилэр "Эрбэхтэй 

Бэргэн" олоңхо геройдарын пластилинынан оңорон мультик оңорбуттар, онтон иккис миэстэни ылбыт 10 

кылаастар  "Мөђүрүүр Бөђө" диэн олоңхону уруһуйунан оңорбуттар, үһүс миэстэни 9 кылаас ылла. Кинилэр эмиэ 

уруһуйунан оңорбуттар. Кыра бөлөххө  7 кылаастар бастаатылар, иккиһи алтыстар ыллылар. Ођолор олоңхо 

геройдарын уруһуйунан, хаартыскађа түһэрэн хамсатан мультфильм оңорон, кинилэри саңардан, дьођурдарын 

көрдөрдүлэр, талааннарын сайыннардылар. Кылаастар икки ардыларыгар ыытыллыбыт «ТОК» интерактивнай 

оонньууга кыайыылаађынан 10 кылаас үөрэнээччитэ Неустроева Надя буолла. 

                                                                                         Бэргэн Окороков, 8 кылаас 

 Балаһаны бэлэмнээтэ Юля Артемьева 
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                                                                                                     Ырыа абылаңар уйдаран 

 

Милена Борисова-ырыа куттаах киһи. «Кэрэни айдађым 

аайы, кэрэ буолан иһэбин» диэн поэт Иван Гоголев эппит 

тыллара киниэхэ сыһыаннаах курдуктар… 

Ођо  сылдьан бары ыра санаалаах буолабыт. Кыргыттар 

быраас, учуутал, уолаттар космонавт, суоппар… Оттон 

эн  ким  буолуоххун бађарар этигиний?  

Милена Васильевна: Мин ођо сылдьан улааттахпына 

экономист идэтин баһылыахпын бађарар этим. Ол эрэн 

АГИИК менеджмент салаатын  бүтэрбитим. 

Милена Васильевна,  эн ырыа суруйађын. Хас сааскыттан 

ырыа суруйар буолбуккунуй? 

 Милена Васильевна: Ырыаны суруйарга олох кыра эрдэхпиттэн холонон көрөрүм. Ол 

курдук кыра кылааска үөрэнэ сылдьан аан бастаан «Үрүмэччи» диэн ырыаны суруйан 

ыллаабыппын өйдүүбүн. 

Билигиңңи кэмңэ төһө элбэх ырыалааххыный? Ханнык биллиилээх ырыаһыттар эн 

ырыађын ыллыылларый? 

 Милена Васильевна:Олох хаһан да аађан көрбөтөђум, 30-ча буолла буолуо. Мин 

ырыаларбын наһаа  элбэх киһи ыллаабат, үксэ ођолор. Ырыаһыттартан : Сахая, Лара, 

Анастасия Готовцева, Мусьяна Шишигина, Ванс Иванов, Эрчим ыллыыллар. 

Айар куттаах дьоңңо иэйии араастаан кэлэр. Дьон сөбүлээн истэр «Ийэбэр» диэн 

ырыалара хайдах айыллыбытай?  

Милена Васильевна: «Ийэбэр» диэн ырыаны Таатта улууһун Чөркөөх нэһилиэгэр 

гастроллуу сылдьан суруйбутум . Ахтаммын, суохтааммын ,ис сүрэхпиттэн иэйэн туран 

суруйбутум. Ырыа оңоһуллубутун кэннэ маңнай ийэбэр иһитиннэрбитим. 

Сөбүлээбитэ.Ол иһин дьэ табылынна дуу диэн киэң эйгэђэ таһаарбытым. 

Ыллыырың таһынан өссө туох дьарыктааххыный?  

Милена Васильевна: Оскуолађа учууталлыыбын. Кыра ођобун көрөбүн.Уруһуйдуубун. 

Аађааччыларга бађа санааң.  

Ођолор, үөрэххитигэр кыһаллың, уруоккутун аађың, үтүө- мааны үлэһит дьон буола 

улаатың. 
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Иэйии 

   Вдохновение 

Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам 

урок!  

Каждый из нас любит читать сказки. Мы знаем много 

замечательных якутских, русских и зарубежных сказок. В 

этом номере мы решили напечатать сказки, придуманные 

учениками нашей школы. Рисунки сделаны авторами 

сказок. 

Ведущая рубрики Лана Адамова. 

 
Три сестры. 

Сказка. 

Жили-были три сестры. Ни в чём они друг другу не уступали, все были красавицы, умницы, работницы. 

Захотели они узнать, кто из них лучше и пошли к дедушке Василию. Старшая сестра Наташа сказала: 

- Нам надо узнать, кто из нас лучше, рассуди нас.  

                            Старик подумал и сказал:  

- Дам я вам три задания, а потом решу, кто из вас лучше.  

                                                                         Вот моё первое задание: накормите моих двух собак 

                                                                  этими тремя кусками мяса. Моё второе задание:  

                                                                       надоите полное ведро молока. Моё третье задание:  

                                                  приготовьте мне вкусную сытную еду.  

Девочки взяли три куска мяса и накормили двух собак 

                                                                             досыта. Побежали доить коров. Полное ведро надоили 

и бегут готовить еду. Старшая сестра Наташа приготовила 

                                                                           вкусный борщ, средняя сестра Алёна испекла пирожков,  

                                                     а младшая сестра Юля сделала чай с мёдом. 

 Прибежали они к старику Василию с приготовленными  

блюдами и спрашивают, кто же из них лучше. А старик  

усмехнулся и отвечает: 

- Спасибо вам, девочки, за то, что сделали всю работу за меня.  

Девочки расстроились и пошли домой. Не дело искать лучшую 

 среди сестёр, ведь в семье все равные. 

 

Адамова Дайаана, 5 класс 

 

Сказка про кота и собаку. 

Жили-были кот с собакой. Были они неразлучными друзьями, а дома у них не было. Жили вместе на 

улице, грелись в подъездах домов. 

И вот наступила холодная зима. Кот с собакой стали искать тёплое место. Но пришёл один человек и взял 

собаку с собой. Собака стала жить в тёплом доме и кушать тёплую еду. А кошка осталась на улице. Ждала она 

собаку, долго ждала, но собака забыла о своём друге. Кошка сильно обиделась и перестала ждать. 

С тех пор между кошкой и собакой началась вражда. Как встретятся – сразу дерутся.  

Яковлев Костя, 5 класс. 
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Сказка о корове. 

У одной старушки была корова. Это была умная и 

необыкновенная корова. Много времени она проводила в 

лесу, но каждый вечер приходила к старушке и давала 

вкусное молоко. 

Однажды вечером, когда старушка села доить 

корову, корова вдруг заговорила человеческим голосом: 

«Там, в лесу, растёт много земляники». Старушка 

испугалась, бросила ведро с молоком и побежала домой. 

Она рассказала обо всём старику, и, посоветовавшись, 

они решили пойти в лес, посмотреть, правду ли говорит 

корова. Когда они пришли в лес, то увидели, что корова 

была права:  земляники было видимо-невидимо! Старики 

набрали много земляники и радостно вернулись домой. 

С тех пор корова стала их лучшим другом и 

советчиком. 

Онуфриева Алина, 5 класс 

 

 

 

Кто я? 

Сказка  

Однажды шёл по лесу маленький, голый зверёнок, шёл и 

плакал. Он не знал, кто он такой, откуда взялся, чей он 

ребёнок. Он был голоден, и ему было очень холодно. Он знал, 

что все звери имеют шубу: волчонок имеет густую шерсть, у 

зайчонка есть тёплая шубка, - а у него шубы не было. 

Так он шёл и встретил зайчонка. Зайчонок спросил: 

«Почему ты плачешь? Чей ты ребёнок?» Зверёк рассказал о 

себе, о том, что он не знает, откуда он взялся. Зайчонку стало 

очень жалко зверька, но он никак не мог помочь ему.  

Когда зайчонок ушёл, зверёк пошёл дальше и встретил 

белочку. Белка тоже спросила, почему он голый и чей он 

ребёнок. Голый детёныш рассказал о себе. Вечерело, поэтому 

белочка пригласила зверька ночевать под елью, она уложила 

его и накрыла травой. Когда солнце взошло, белка уже бегала 

вокруг ели, детёныш проснулся и увидел на себе пушистые 

иголки. Очень обрадовался и подпрыгнул. Теперь он имел 

шубку и стал ёжиком. Ночью старая ель помогла зверёнышу, 

отдала свои иголки на шубку ему, чтоб он не замёрз и 

защищался от неприятелей. 

Климовская Лучиана, 5 класс 
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Бастакы күрэхтэһиибит. 

Биһиги сэтинньигэ улуустаҕы волейбол күрэҕэр кыттан 

кэллибит. Биһиги оскуолаттан аҕыс кыыс буолан барбыппыт. 

Волейболга физкультура учуутала Радислав Иннокентьевич 

дьарыктаабыта. Күрэхтэһиигэ элбэх хамаанда кэлбитин таһынан 

биир учууталлар хамаандалара баара. Бастаан Амма хамаандатын 

кытта оонньоон биэс очконан хотторбуппут. Кинилэр сылын аайы 

кыттар буолан уопуттаахтар этэ. Өссө Болугур хамаандата күүстээх 

эбит дии санаабыппыт. Уолаттар оонньууларын көрөр тыҥааһыннаах 

эбит этэ. Түмүгэр Амма улахан кыргыттарын хамаандата 

кыайыылааҕынан тахсыбыта.  

Эһиилги күрэхтэһиигэ үчүгэйдик бэлэмнэннэхпитинэ 

миэстэлэһиэххэ сөп эбит дии санаатыбыт. 

Лукина Лиза, Артемьева Василина, Судинова Айта, 9 

кылаас. 

Сахалыы оонньуохха, эти-сиини эрчийиэххэ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Чэгиэн 

Ойбонтон уулааһын. 

Бастакы көрүҥэ. Тураҕын, атахтаргын төһө кыалларынан киэҥник 

аччатаҕын. Илиигин кэннигэр тутан баран төҥкөйөҕүн уонна тугу уурбуккун 

ытыран ыла сатыыгын. Тугу баҕарар ууруохха сөп – кумааҕы, ыстакаан, о.д.а. 

Иккис көрүҥэ. Хаҥас атаххар (эбэтэр уҥа атаххар) эрэ тураҕын уонна 

уҥа илиигинэн биир атаҕыҥ тумсуттан тутаҕын. Ол кэмҥэ аны биир илииҥ 

кулгааҕыҥ эминньэҕиттэн тутуохтаах. Ити гынан кытыйалаах ууттан, ол аата 

„ойбонтон“ чохчойоҥҥун уулуу сатыахтааххын. 

 

Ойуоккалаан оҕонньор. 

Атаҕыҥ тумсуттан икки илиигиттэн тутан баран ыһыктыбакка 

эрэ сурааһын (соломо, от, быа) нөҥүө ыстанан көр эрэ. 

 

„Күлүүстэн“ босхолон. 

Икки уол ойоҕосторунан тураллар уонна ортоку 

тарбахтарыттан „күлүүстүү“ ылсаллар. „Чэ!“ диэттэрин кытта 

утарсааччыны хамсата эбэтэр тарбаҕын ыһыгыннара сатыахтааххын. 

Ити курдук тарбахтары, илиилэри солбуһуннара сылдьан күүһү 

тургутуохха сөп. 

 

Халбас харата. 

Икки баҕана икки ардыгар 1 м. үрдүккэ 5-6 м. усталаах ханаат 

эбэтэр модьу-таҕа быа тардыллар. Уол быаны ат курдук миинэн олорор. 

Ыытааччы этиитинэн уол ыйар тоһоҕонон этин чаастарын 

көрдөрүөхтээх, холобур, сүүһүн, түөһүн, атаҕын. „Атыттан“ сууллуо 

суохтаах.  

Өссө маннык баар. Икки уол ойоҕосторунан (эбэтэр утарыта) 

„аттарын“ миинньэн олороллор. Судьуйалыыр киһи „чэ!“ диэтэҕинэ 

араас албаһынан (эбэтэр сыттыгынан) утарсааччытын „атыттан“ 

сууллара сатыахтаах. 
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НОВИНКИ КИНО 

Хоббит: Битва пяти воинств 

Фэнтези , Приключения.  

Новая Зеландия, США, 2014 

Один из самых ожидаемых фильмов 2014 года. 

Жителям городка Эсгароту грозит катастрофа, 

дракон Эсгароту летит, чтобы уничтожить 

город  вместе с его жителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД 



 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ? 

 

Бары билэргит курдук, 

былырыыҥҥыттан 

Украина сиригэр айдаан 

бөҕөтө. Донбасс уонна 

Луганск  оройуоннара 

Украинаттан арахсан 

туспа бара сатаабыттара 

кыаттарбатаҕа. Ол 

түмүгэр сэбилэниилээх 

сэрии саҕаламмыта. Дойду 

президенэ Порошенко сэрии 

бүтүө диэн эрэннэрбитин 

үрдүнэн, хомойуох иһин, күн 

бүгүҥҥэ диэри тохтуур 

сибикитэ биллибэт.  

 

 

 

Биллэр КВН-щик Айаал Адамов 
(Злой Мамбет) “Үҥкүүлээ 

бүппэккэ”  диэн саҥа клибэ 

таҕыста. Бу клипкэ быраастар, 

баһаарынайдар, оннооҕор 
куорат баһылыга уонна СВФУ 
ректора кыттыыны ыллылар. 
Бары билэргит курдук, Айаал 
“Мой хотон всегда свеж” диэн 
клибынан аатырбыта, бу 

видеотын Интернет киэҥ 
куйаарыгар мөлүйүөнтэн 
тахсата көрбүттэр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САңА БЫРАЙЫАКТАР 

 

Бу күһүнү быһа НТВ 
каналы сэргээччилэр 

Константин Меладзе саҥа 
бырайыагын сөбүлээн 
көрдүлэр. Биллэр-көстөр 
продюсер группатыгар 
киирээри, Россия, 
Украина, Белоруссия 
уонна Казахстан эдэр 
ырыаһыт уолаттара 
тумсэн күөн 
көрүстүлэр.Ол түмүгэр 

MBAND диэн ааттаах саҥа 
группа тэрилиннэ. Манна 
киирдилэр Владислав 
Рамм, Артем Пиндюра, 
Анатолий Цой уонна 
группа саамай эдэр 
ырыаһыта Никита 
Киоссе. Маны сэргэ ТНТ –
га эмиэ «Танцы» диэн 

саҥа бырайыак 

оҥоһуллан бэрт сэргэхтик 
буолан ааста. 
 

Хаһыаты бэлэмнээн таһаардылар “Кулуһун” юнкорпост ођолоро. 

Хаһыат ыйга биирдэ икки тылынан тахсар. 

Тираһа 30 

Балаһађа эппиэтинэстээхтэр: “Сонуннар” - Артемьева Юля (Адамова Н.Н.) 

“Биһиги ыалдьыппыт” - Неустроева Надя (Никитина О.Н.) 

“Иэйии” - Адамова Лана (Яковлева И.Н.) 

“Чэгиэн” - Лукина Рая  (Онуфриева А.В.) 

“Туох? Ханна? Хаһан?” - Аммосова Саина, Карманова Алена  (Лукина О.В.) 

Биһиги аадырыспыт: Сатађай, Школьнай уулусса №2. Электроннай аадырыс: satagayschool @mail.ru 

Алтынньытааҕы нүөмэргэ тахсыбыт викторина эппиэттэрэ: По вертикали имя франкского короля. (Хлодвиг.) 

1. (Халифат.), 2. (Лаба.), 3. (Оброк.), 4. (Десятина.), 5. (Вассал.), 6.  (Ислам.), 7. (Граф.) 

 


