
 

 

 

 

 

Тохсунньу 31 күнэ, субуота, 2015 сыл 

Бүгүҥҥү нүөмэргэ 
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          Бүтэйдээххэ Гавриловскай аађыылар 

      Ыаллыы сытар Бүтэйдээх үгүс биллиилээх дьонноох. Олортон биирдэстэрэ Кузьма Осипович Гаврилов 

буолар. Кини сахалартан биир бастакы суруйааччы, государственнай деятель, "Холбос"атыы- эргиэн 

тэрилтэтин тэрийсибит, салайбыт киһинэн буолар. Кини аатын үйэтитэн Бүтэйдээх орто оскуола сылын 

аайы улуустаађы Гавриловскай аађыылары тэрийэр. Быйылгы аађыылар Гаврилов төрөөбүтэ 124  сылыгар 

ананна. Мэңэ - Хаңалас араас оскуолаларыттан эдэр чинчийээччилэр кыттыыны ыллылар. Ол курдук 

Бэстээхтэн, Суолаттан, Өлөчөйтөн, Майаттан, Табађаттан уонна Бүтэйдээхтэн. Биһиги оскуола 

үөрэнэээччилэрэ быйыл үс секцияђа  ситиһиилээхтик кытынныбыт. 

 

                                                     Үөрэнээччилэр кэнсиэрдэрэ 

       Ахсынньы аам-даам тымныытын аахсыбакка Аммађа Потапов 

аатынан сынньалаң дьиэтигэр  “Мичээр” вокальнай ансамбль 

бэйэтин маңнайгы диискэтин сүрэхтэниитэ бэрт сэргэхтик ааста. 

Ансамбль кыргыттарын бу айар үлэлэрин сүрэхтэниитигэр анаан 

Сатађайга ахсынньы 9 күнүгэр „Ис сүрэхтэн бэлэх“ диэн 

үөрэнээччилэр улахан кэнсиэрдэрэ буолла. Бииртэн биир 

чађылхай толоруулары саалађа толору мустубут дьон ытыһын 

тыаһа арыаллаата. Биһиги ођолорбут араас күрэхтэргэ кыттан, 

лауреат, дипломант буолбут нүөмэрдэрин көрөөччүлэргэ 

бэлэхтээтилэр. Ырыалары, көрдөөх сценкалары таһынан онус 

кылаастар  “Ньургуһуннар” уонна “Хотугу үңкүү”  диэн 

дебюттара киэргэттэ. Учууталлар кэлбит дьоңңо ас атыылаан 

акция оңордулар. Хас сылын аайы буоларын курдук кэнсиэргэ 

киирбит харчыны Саңа дьыл бырааһынньыгын тэрийиигэ 

анаатыбыт.  

 

 

 

 

 

 

 

Саңа дьыл 

Сонуннар  

                   Новости 



Ахсынньы 28 күнүгэр саргылаах саңа дьыл буолбута. Элбэх бађайы карантин, актированнай күннэр 

буолбуттарынан сибээстээн биэчэргэ бэлэмнэммэтэхпит. Биэчэри Альберт Михайлов диэн ырыаһыт, 

эстрада сулуһа кэлэн ыыппыта. Ыытар программатыгар араас интэриэһинэй оонньуулары оонньотон 

дьону-сэргэни үөрдэн-көтүтэн, тымныы кыһын киэһэтин сырдатан барбыта. Биэчэр кэнниттэн лотереялар, 

буфет үлэлээбиттэрэ. Саңа дьыл үчүгэйдик ааспыта.  

Елисеева Тома 8 класс 

   

 

 

 

              Республиканскай "Инникигэ хардыы"  НПК  

Тохсунньу 9-11 күннэригэр Дьокуускайга 

“Инникигэ хардыы” НПК быйыл да үгүс 

чинчийээччини түмтэ. Биһиги оскуолабыт 

үөрэнээччилэрэ бу конференцияђа 

ситиһиилээхтик кыттан кэллилэр. Ол курдук 

юниордарга 7 кылаас үөрэнээччитэ Лукина 

Мичийэ үлэтэ 3-с степеннээх дипломунан (сал. Лукин В.А. Шишигина Н.В.), 

7 кылаас үөрэнээччитэ Захарова Марианна чинчийиитэ 

эмиэ 3-с степеннээх дипломунан (сал. Борисова Н.И.) 

бэлиэтэннилэр. Онтон 10  кылаас үөрэнээччитэ Окороков 

Эрчим  күпсүүр оңоруутун технологиятын туһунан үлэтэ 

(сал.Лукин В.И) биһирэбил  ылла. 

ТАңХА  

КИЭҺЭТЭ 

Тохсунньу 

ый - таңха 

ыйа. Биһиги 

оскуолабытыгар сылын аайы 

таңха киэһэтин ыытабыт. Биэчэри 

бэһис кылаастар бэрт 

интэриэһинэйдик тэрийэн 

ыыттылар. Кинилэр сүллүкүүттэр 

күрэхтэрин араас түһүмэхтээн бэлэмнээбиттэр. Саамай бастың сүллүкүүн оруолун алтыс кылаастан Борис 

Елисеев толордо. Кини анал бирииһинэн нађараадаланна. Инники көрүүлэнэн эңин буолбакка, 

өбүгэлэрбит урут уһун тымныы киэһэлэргэ оонньообут оонньууларыгар күрэхтэстибит, үгүһү билэн, 

оонньоон, үңкүүлээн тарђастыбыт.  

                                             Сатабыл нэдиэлэтэ  

 



    Билиңңи кэмңэ сатабыллаах , барыны бары сатыыр киһи үгүһү  ситиһэр. Биһиги ођолорбут олус уус, мындыр 

эбиттэрин технология нэдиэлэтин түмүктүүр биэчэргэ дакаастаатылар. Кылаастарынан сорудах ылан эрдэттэн 

бэлэмнэнэн оңорбут проектарын көмүскээтилэр. Бары да сүрдээхтик кыһаллан, дьаныһан үлэлээбиттэр. Ол курдук 

бэһис кылаас уолаттара ытыгы оңоруу, алтыстар дэйбиир, сэттистэр туос оңоһук, ахсыстар чороон, тохсустар симэх, 

онустар күпсүүр оңоруутун технологиятын презентация оңорон  кэпсээтилэр. Онтон кыргыттар оригами 

ньыматынан араас оңоһуктары бэлэмнээбиттэр. Кинилэр бу кэрэ оңоһуктар хайдах оңоһуллан тахсалларын сиһилии 

сырдаттылар. Түмүккэ кыра бөлөххө бэһистэр иннилэрин биэрбэтилэр, иккис сэттистэр буоллулар, онтон алтыстар 

үһүскэ тађыстылар. Улахан бөлөххө ахсыстар ылыахтарын ыллылар, тохсустар иккис, онустар үһүс буоллулар. 

Маны таһынан уруһуй күрэђэр  6 кылаас үөрэнээччитэ  Адамова Дайаана бастаата, иккис миэстэђэ Артемьева Надя, 

Онуфриева Алина, үһүс миэстэђэ Яковлев Костя тигистилэр.  Алын сүһүөхтэргэ  Карина 

Соловьева бастаата, иккис миэстэни үһүс 

кылаастан Никитина Дарина ылла. Улуустаађы 

черчения олимпиадатыгар ситиһиилээхтик 

кыттыбыт Лукина Мичийэђэ, Захарова 

Марианнађа, Лукина Людађа, Елисеева Ирађа, 

Елисеева Айыынађа махтал сурук, 

республиканскай НПК кыттыылаађар 

Окороков Эрчимңэ методическай холбоһук махтал 

суруктарын туттардылар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Маңнайгы бырааһынньык 

 

 Тохсунньу 30 күнүгэр маңнайгы кылаастарга маңнайгы бырааһынньык буолла. 

"Азбуканы"  үөрэтэн бүтэрэн, аађар, суруйар буолбут кырачааннар " Азбукађа" махтанан, 

кинилиин быраһаайдастылар. Аны атын элбэх кинигэни аађан, билии-үөрэх чыпчаалларын 

дабайарга бэлэмнэр. Тэрээһиңңэ ыңырыллан кэлбит төрөппүттэригэр ођолор учууталлар 

көмөлөрүнэн тугу билбиттэрин, сатаабыттарын кэпсээтилэр, ыллаан иһитиннэрдилэр, 

үңкүүлээн да  көрдөрдүлэр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Баһылык харыйата" 

               Ахсынньы  24  күнуүэр улуустаађы баһылык харыйата 

үөрэххэ, спортка, чинчийэр үлэђэ, олимпиадаларга ситиһиилэрдээх 

бастың ођолору түмтэ. Манна сыл түмүгүнэн үгүс ситиһиилээх 

үөрэнээччилэргэ граннары туттарыы буолла. Ол курдук биһиги 

оскуолабыт быйылгы выпускнигар Адамов Намыыңңа "Сыл бастың" 

үөрэнээччитэ буоларын туоһулуур сертификаты, баһылык Гранын 

туттардылар. 

 

 

 

 

                                                 

        Быйыл Улуу Кыайыы  70  сылын бэлиэтиибит. 

Бу бэлиэ даатађа анаан үгүс үлэ ыытыллара 

былааннанар. Тохсунньуга олохтоох бибилиотека- 

музей иһинэн ођолорго аналлаах тэрээһин буолла. 

Манна орто сүһүөх үөрэнээччилэрэ бэйэлэрин 

эбэлэрин тыылга хайдах үлэлээбиттэрин, хос 

эһэлэрэ сэриигэ ханна кыттыбыттарын туһунан 

кэпсээтилэр. Библиотекарь Андреева А.К. Кыайыы 

70   сылыгар аналлаах кинигэ быыстапкатын 

билиһиннэрдэ, ыалдьыппыт тыыл бэтэрээнэ 

Яковлев С.С.II сэрии ыар сылларын туһунан ахтыы 

оңорбута ођолор болђомтолорун тарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонуннары бэлэмнээтэ Юля Артемьева 



 

 

 

Биhиги оскуолабыт сүрдээх активнай оскуола. 

Сылын аайы ођолор олимпиадаларга, конкурстарга, 

конференцияларга, араас күрэхтэргэ кыттан 

миэстэлэhэбит. Ол ођолортон биирдэстэрэ Адамов Юра 

буолар. Кини 11 кылааска ситиhиилээхтик үөрэнэр. Юра 

быйыл Республика Ил-Дарханын харыйатыгар баран 

кэллэ. Ол туhунан туох санаалаађын билиэххэйиң эрэ. 

- Ил-Дархан  харыйатын төhө үчүгэй тэрээhиннээх 

дии санаатын? 

Юра: Тэрээhинэ бэрт этэ.  «Абырал» диэн санаторийга 

түhэрбиттэрэ. Онно Амма, Таатта, Мэңэ-Хаңалас, Уус-

Алдан, ођолоро бааллара. Иккис күммүтүгэр Ярославскай, Искусство музейдарыгар уонна «Триумф» 

спортивнай комплекска сылдьыбыппыт. «Триумфка» ХИФУ студеннара Саңа Дьылларыгар бэлэмнэнэ 

сылдьаллар этэ. Үһүс күммэр форумңа кыттыбытым, сертификат ылбытым. Ити кэннэ „Царство 

Вечной Мерзлоты“ сылдьыбыппыт. Сарсыныгар КФЕН-ңа барбыппыт. Онтон эмиэ КВН көрө-көрө 

форум түмүгүн истибиппит. Бэhис күммүтүгэр таңнан-симэнэн дьэ, Бриллиантовай циркэђэ тиийэн 

бырааһынньыктаабыппыт. Представление, Саха Сирин үчүгэй үөрэнээччилэрин нађараадалааhын 

буолбута. Бары бииргэ тураммыт хаартыскађа түспүппүт. Ол кэнниттэн үңкүү-битии, оонньооhун-

көрүлээhин сађаламмыта. 

- Амматтан хас ођо барбытай? 

Юра: Амматтан 17 ођо уонна икки ыңырыылаах ођолор. 

- Ођолору кытта билсибитиң дуо? 

Юра: Элбэх ођолору кытта билсибитим. Ватсапка туспа группалаахпыт, онно билигин да суруйсабыт. 

- Уопсайа республика үрдүнэн хас ођо кэлбит этэй? 

Юра: Ил-Дархан харыйатыгар быhа холоон 700-тэн тахса ођо баар этэ. Республика араас муннугуттан 

кэлбиттэр этэ. 

- Президент тугу биэрдэй? 

Юра: АлмазКредитБанктан карточка биэрбитэ. 20000 тыhыынча солкуобай. 

- Хаhыакка бађа санааң. 

Юра: Бу оскуола хаhыатыгар бађарыам этэ сайдыыны, элбэх-элбэх саңа сонуннары уонна элбэх 

аађааччылары. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукина Мичийэ. Кини 7 кылаас биир бастың үөрэнээччитэ. Элбэх ођолоох ыаллар биир мааны 

кыыстара. Мичийэлээх төрөппүттэрэ кинилэри айылђаны таптыырга үөрэтэллэр. Ол дакаастабыла 

Мичийэ «Влияние температуры на развитие сибирского углозуба” диэн чинчийэр үлэтигэр  көстөр. 

Мичийэ бу үлэтинэн улуустаађы Инникигэ хардыы конференцияђа кыайан республикађа кыттар 

чиэскэ тиксибитэ. Чэ, билсиэххэ. 

- Мичийэ, талбыт темэ5ин хас сыл чинчийдиң? 

Мичийэ: Мин бу үлэни 2013 сылга суруйан сађалаабытым. Үксүн ађабынаан Лукин Василий 

Ивановичтыын чинчийбиппит. 

- Республикађа кыттар төhө долгутуулаах этэй? 

Мичийэ: Мин республикађа маңнайгыбын кыттар буоламмын долгуйуу баара. 

- Амматтан хас ођо барбытай? 

Мичийэ: Амматтан 3 ођо барбыта. 

- Бу конференцияђа кыттаңңын туох саңаны биллиң, туохха үөрэнниң? 

Мичийэ: Атын ођолор аађалларын көрдүм, иһиттим, элбэххэ үөрэнним. Сорох ођолор кумаађыны 

отой туттубаттарын көрөммүн соhуйа санаабытым. 

- Оскуола5а бииргэ  үөрэнэр ођолоргор бађа санааң. 

Мичийэ: Күрэхтэhиилэргэ, конкурстарга, конференцияларга кытта сатааң. Бэйэђитин 

сайыннарың. Билигин үөрэххэ киирии портфолиоттан тутулуктаах, ол иhин кинини байытың. 

 
      Окороков Эрчим 10 кылааска үөрэнэр. Кини оскуола иhинээђи, 

улуус, республика мероприятиеларыгар элбэхтик кыттар. Быйыл 

республикатаађы „Инникигэ хардыы“ конференцияђа кыттан кэллэ. 

- Эрчим, эн научнай-практическай конференцияларга  хас 

сааскыттан кыттађыный? 

Эрчим: Төрдүс кылаастан «Харамньы ата» диэн дакылаатынан 

кыттан сађалаабытым. 

- Республикађа кытта бараргыттан  төhө үөрбүккүнүй? 

Эрчим: Үөрбүтүм а5ай. Аађа, кэпсии, үөрэнэ таарыйа. 

- Төhө күүстээх ођолор бааллар этэй? 

Эрчим: Үчүгэйдик кэпсиир уонна үчүгэй дакылааттаах ођолор бааллара.  

- Аныгыскыга кытта барыаң этэ дуо? 

Эрчим: Билбэппин ээ, бириэмэ көрдөрүө. 

 

Интервьюлары ылла Надя Неустроева. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вдохновение 

                    Иэйии 

2015 год объявлен годом литературы, с чем мы 

всех и поздравляем! И призываем всех читателей к 

активному участию в выпуске нашей газеты. 

Присылайте нам свои творческие работы: 

стихотворения, рассказы, загадки, рисунки, 

ребусы, кроссворды, а мы их обязательно 

напечатаем! 

Лана Адамова 

Ийэ диэн күн сирин күндүтэ, 

Ийэ диэн иһирэх иэйиибит биһиэнэ.  

Эн  биһикки ийэттэн кэлбиппит, 

Эдьиийим, быраатым уонна мин. 

Мин ийэм – 

Мин тыыннаах таҥарам. 

Ийэ баар буолан биһиги дьоллоохпут, 

Ийэ баар буолан биһиги тыыннаахпыт! 

Ийэбит мичээрэ истиҥ иэйиигэ тэҥ, 

Ийэбит мичээрэ дууһабыт тэҥэ буолар… 

Лучиана Климовская, 6 кылаас 

Туча 

А.С. Пушкин 

Последняя туча рассеянной бури! 

Одна ты несёшься по ясной лазури, 

Одна ты наводишь унылую тень, 

Одна ты печалишь ликующий день. 

 

Ты небо недавно кругом облегала, 

И молния грозно тебя обвивала; 

И ты издавала таинственный гром 

И алчную землю поила дождём. 

 

Довольно, сокройся! 

Пора миновалась, 

Земля освежилась, и буря промчалась, 

И ветер, лаская листочки древес, 

Тебя с успокоенных гонит небес. 

 

Былыт 

Перевод 

Наташи Артемьевой  

(5 класс) 

 

   Тэнийбит буурђа бүтэhик былыта! 

Эн сођотох күөх халлаанынан устаҕын, 

Эн соҕотох хараҥа күлүгү түһэрэҕин, 

Эн соҕотох үчүгэй күнү буортулуугун. 

 

Мааҕыын эрэ халлааны сабар этиҥ, 

Уонна чаҕылҕан эйиигин эрийэр этэ; 

Уонна эн этиҥи тыаһатар этиҥ, 

Уонна сири инчэппитиҥ. 

 

Сөп буолуо, сүтэн хаал! 

Кэмиҥ ааста, 

Сир куурда, уонна буурҕа ааста, 

Мастар сэбирдэхтэрин тыал хамсатар, 

Эйиигин уоскуйбут халлаантан үүрэр. 

 

 

 

 

 

 

Учитель… Когда произносишь это слово, всегда охватывает 

волнение. Учитель не только даёт знания по тому или иному 

предмету, но и оставляет след в душе каждого человека. 

Наша учительница прилагает много усилий, чтобы научить 

каждого из нас. Мне, например, английский язык не особенно 

давался, но желание учительницы и моё старание привили любовь 

к этому предмету.     Наша учительница не только много сил 

вкладывает в работу, но и относится ко всем с большой добротой и 

уважением к каждому из нас, не обижает, и самое главное для 

меня: не унижает. Я стараюсь не огорчать её. 

Входя в кабинет, каждый из нас уважительно её приветствует: 

«Здравствуйте, Ольга Валентиновна!» Я искренне желаю ей 

здоровья. Ведь именно такой смысл вкладывается в это доброе 

приветствие. 

Пусть будут здоровы и счастливы наши учителя! 

Скрябин Савелий, 7 класс 

 

Кошка-крошка размером с ладошку, 

У кошки-крошки маленькие ушки, 

И ножки кошки пушистые очень, 

Кошка-крошка играет с мышкой. 

Бегает крошка по дорожке шустро, 

Любит она очень малышку-мышку. 

Увидела кошка в окошко пташку, 

И уронила она случайно кружку… 

Наташа Артемьева, 5 класс 

 



 

 

 

 

Түөлбэнэн күрэхтэһиилэр. 

Тохсунньу 29 күнүгэр биһиги нэһилиэкпитигэр түөлбэнэн оҕолорго остуол 

тенниһин күрэҕэ буолан ааста. 

Балаһыанньанан 5-8 кылаас оҕолоруттан Захарова Марианна (Үрдэл) – 1 миэстэ, 

Адамова Лана (Сайдам) – 2 миэстэ, Ефимова Ньургуйаана (Кэскил) – 3 миэстэ, оттон 9-11 

кылаас оҕолоруттан  Жиркова Полина (Үрдэл) – 1 миэстэ, Елисеева Айыына (Сайдам) – 2 

миэстэ, Скрябина Лина (Кэскил) – 3 миэстэ буолары ситистилэр. 

Уолаттарга 5-8 кылаастартан  Борисов Долун (Сайдам) – 1 миэстэ, Елисеев Борис 

(Сарыал) – 2 миэстэ, Яковлев Максим (Үрдэл) – 3 миэстэ уонна 9-11 кылаастартан Елисеев 

Миша (Сайдам) – 1 миэстэ, Максимов Ваня (Кэскил) – 2 миэстэ, Васильев Дьулуур (Үрдэл) 

– 3 миэстэ буоллулар. 

Оҕолор бары олус көхтөөхтүк кытыннылар. Маннык күрэхтэр инникитин да 

ыытылла турдуннар диэн баҕа санаабытын этэбит. 

Аня Никитина, 8 кылаас. 

Мээчик күрэҕэ.  

Неля: Үтүө күнүнэн! Федор Евсеевич, мээчик күрэхтэһиитэ хайдах ааста? 

Баһаалыста кылгастык иһитиннэрии оҥоруоҥ дуо? 

Федор Евсеевич: Дорообо! Мээчик күрэҕэ үчүгэйдик ааста диэххэ сөп. Биир күн 

оҕолор уонна дьахталлар хамандалара күөн көрсүбүттэрэ. Биһиги нэһилиэккэ 4 

түөлбэлээхпит, онон 4 хамаанда күрэхтэспитэ. Оҕолор хамаандаларын кыыс, уол диэн 

араарбакка холбоон биир хамаанданы бэлэмнэппиппит. Түмүккэ „Сайдам“  -  бастакы, 

„Сарыал“ - иккис, „Кэскил“ – үһүс, „Сайдам“ – төрдүс буолбуттара. 

Неля: Хамаандалар төһө өр бэлэмнэммиттэрэй? 

Федор Евсеевич: Биир нэдиэлэ курдук кэлэн дьарыктаммыттара. Дьахталлар 

өттүттэн дьарыктанааччы аҕыйах этэ. 

Неля: Эн санааҕар миэстэ сөпкө үллэһилиннэ дуо? 

Федор Евсеевич: Оттон күрэхтэһиигэ ким күүстээх, бэлэмнээх кыайар буоллаҕа 

дии. Ону син-биир площадка быһаарар, хайдах да балыйбаккын. Уонна оттон түөлбэҕэ 

бары тэҥ соҕус хамаандалар оонньоотулар. Урут „Үрдэл“ хамаандата күүстээх соҕус 

буолар этэ. Онон тэҥ-тэҥҥэ оонньуу бэркэ ааста. 

Неля: Иһитиннэрииҥ иһин махтал. 

Тимофеева Юля, Апросимова Неля 

 

 

  Чэгиэн 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто самый известный 

диджей на планете? 

Сейчас, лучшим из лучших 

абсолютно на всей планете 

признан David Guetta, родом 

из Франции. Заказать диджея 

пытаются многие 

организаторы вечеринок, а 

это стоит не маленьких 

денег, и помимо этого, 

выполнения большого списка 

условий.  

Келвин Харрис.  

Бывший владелец 

продуктового магазинаАдам 

Ричард Уайлс, а ныне 

известный во всем мире 

диджей Келвин Харрис 

запрошедший год заработал 

$66 млн, дав порядка 125 

концертов по всему миру. Он 

нашел признание в мире поп-

музыки, работая с такими 

певицами, как Рианна или 

Ke$ha. 

 

Новорожденный кролик выглядит, 

как престарелый кунг-фу мастер 

 

У миксин 4 сердца, 2 мозга, 1 

ноздря и есть череп, но нет 

позвоночника. 

 

Turritopsis nutricula — медуза, 

единственный известный вид на 

земле, который живет вечно. 

 

Фрин - тот самый паук из "Гарри 

Поттер и Кубок огня" 

Оказывается, совершенно 

безобидное для человека 

существо. Любит пить воду. 

 

Почему к шапке пришивают 

помпон? 

Мало кто знает историю 

возникновения помпона на 

шапке. Однако, он был придуман 

не просто так, а для того, чтобы 

защищать головы французским 

матросам. Все дело в том, что 

раньше при строении кораблей 

мало кого беспокоил комфорт, и 

потолки в помещениях корабля 

были очень низкие. И вот 

именно помпон предохранял 

голову матроса от случайного 

удара головой о потолок. 

Прошло еще немало времени с 

тех пор, да и потолки сейчас 

делают гораздо выше, однако до 

наших дней шапочки 

французских моряков украшают 

красные помпоны 

Умные и глупые 

женщины Голливуда. 

Самой умной среди 

актрис является 

Джессика Альба 

(IQ=151), а самой умной 

среди певиц является 

Мадонна (IQ=140). 

Самой глупой является 

светская львица Пэрис 

Хилтон (IQ=70). 
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Это тот самый немецкий мальчик, 

 который на протяжении 32 лет был 

лицом шоколадной фирмы Kinder. 

 

Zumanjaro -  самая высокая американская горка в 

мире. Высота аттракциона составит 

умопомрачительные 126 метров, это почти в два 

раза выше статуи Свободы!  

Скорость свободного падения, для желающих 

прокатиться с ветерком, составит 206 километров 

в час. 

 

Samsung готовит анонс 

прозрачного смартфона 

Pink 

Свой псевдоним Мур получила 

ещё в школе. Он связан не с её 

цветом волос, а с тем, что она 

часто смущалась и нередко 

краснела. 

Алиша Мур развивала свой 

голос с самого детства. В раннем 

детстве Pink заработала себе 

астму, которая доставляла ей 

множество проблем со 

здоровьем. Когда она была 

подростком, она писала стихи 

как отдушину чувств, а её мать 

комментировала: «Ее первые 

записи были всегда очень 

интроспективными. Некоторые 

из них были очень мрачными и 

очень глубокими, почти 

нервозными». Она начала 

выступать в клубах 

Филадельфии , когда ей было 14 

лет, и прошла через 

фазы скейтбордистки, хип-

хопера и гимнастки. 

 

 

Самая необычная яхта в мире 

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 


