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2015 сыл – литература сыла 
Олунньу 4  күнүгэр биһиги нэһилиэкпитигэр литература 

сылын үөрүүлээхтик аһыы буолла. Бырааһынньыкка үгүс 

ыҥырыылаах ыалдьыттар, литератураҕа 

сүгүрүйээччилэр муһуннулар. Бу күн “Сулус буолан 

тыгаҕын” диэн үөрэнээччилэргэ “Лукин ааҕыылара” 

научнай-практическай конференция матырыйаалларын 

хомуурунньуга сүрэхтэммитэ бырааһынньыгы киэргэттэ. 

Хомуурунньугу  учуутал Шишигина Г.Н. уонна олохтоох 

библиотека-музей сэбиэдиссэйэ Андреева А.К. хомуйан оҥорбуттар. 

Бу тэрээһиҥҥэ  үөрэнээччилэр биир саамай актыыбынай кыттааччылар буоллубут. Ол курдук 

ыалдьыттарга эҕэрдэ нүөмэрдэри бэлэхтээтибит, литературнай-музыкальнай композиция 

туруордубут, истиҥ хоһооннору аахтыбыт, айымньыттан быһа тардан инсценировка көрдөрдүбүт. 

Литература чахчы да муҥура суох киэҥ, дириҥ байҕал буоларыгар итэҕэйэн тарҕастыбыт. 

 

Төрөөбүт тыл нэдиэлэтэ 

Хас сыл аайы биһиги республикабытыгар олунньу 13  күнүгэр ыытыллар 

төрөөбүт тыл, сурук-бичик күнүн бэлиэтиибит. Нэдиэлэ устата араас 

тэрээһиннэр ыытылыннылар. Ол курдук алын сүһүөх үөрэнээччилэригэр 

саха поэттарын айымньыларын дорҕоонноохтук ааҕыыга күрэх, 

кылаастарынан төрөөбүт тылы билиигэ олимпиада  буоллулар. 

Улуустааҕы “Аман өс” күрэҕэр кыттан, Борисов Долун (8 кылаас) - 2-с 

миэстэни, Скрябин Дима (8 кыл.) – 3-с миэстэни, Яковлев Максим (6 

кыл.) - 3 миэстэни, Попов Толя (7 кыл.) 3 миэстэни, Елисеев Борис (6 

кылаас), Никитин Миша (7 кылаас), Никитин Айсен (10 кылаас), Никитин 

Гриша (10 кылаас) биһирэбили  ыллылар. Улуустааҕы саха тылын 

олимпиадатыгар алын сүһүөхтэргэ 3-с кылаас үөрэнээччилэрэ Айта Адамова - 1 

миэстэни, Сардаана Яковлева – 2  миэстэни (сал. Адамова Н.Т.) уонна Адамова Дайаана - 2 

миэстэни (сал.Шишигина Г.Н.) ылары ситистилэр. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Сонуннар  

                   Новости 

Улуустаађы “Аман өс” күрэђэр 
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“Мичээр” вокальнай бөлөх Горнай улууһугар ыытыллыбыт 

республиканскай ырыа күрэҕэр кыттан,  лауреат үрдүк аатын 

ылан кэллэ. Ырыа-тойук аргыстаах кыргыттарбытыгар уонна 

кинилэр салайааччыларыгар 

Милена Васильевнаҕа 

инникитин ситиһиилэри, үгүс 

кыайыылары баҕарыаҕыҥ. 

 

Тапталлаахтар күннэрэ 

Быйыл дойду үрдүнэн литература сыла биллэриллибитинэн, тапталлаахтар биэчэрдэригэр 

литературнай айымньылартан быһа тардан инсценировка туруоруутугар күрэх ыытылынна. 

Кылаастар бары да араас айымньылары олус итэҕэтиилээхтик оонньоон көрдөрдүлэр. Ол курдук, 

онус кылаас “Лоокуут уонна Ньургуһун” айымньыттан быһа тардан туруоруулара бастаата, иккис 

ахсыстар “Царевна-лягушка” остуоруйаттан туруоруулара буолла, онтон  3 миэстэни бэһистэр 

“Муму” айымньыттан Герасим Татьянаҕа тапталын көрдөрбүттэрэ ылла. 6 кылаас коллектива  

талыллыбыт паараларга бэрт интэриэһинэй оонньуулары ыытта. Түмүккэ бэһис кылаас 

үөрэнээччилэрэ Диана Адамова уонна Родмай Филиппов кыайыылааҕынан таҕыстылар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Лоокуут уонна Ньургуһун Ба5а сарыабына 

Муму 
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Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэрэ 

Олунньу 28 күнүгэр Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр аналлаах сылын аайы 

ыытыллар строевой хаамыы уонна ырыа күрэҕэ бэрт интэриэһинэйдик  ааста. Кылаастар бары да 

ох курдук оҥостон, байыаннай таҥастарын тиктэн, ырыаларын чочуйан, байыаннай 

хамаандаларын, хаамыыларын ымпыгар-чымпыгар дылы бэлэмнэнэн кэлбиттэрэ мустубут 

учууталлары, төрөппүттэри сөхтөрдө. Быйылгы тэрээһин уратытынан алын сүһүөхтэр  

кыттыылара буолла. Кинилэргэ бастыҥынан 4 кылаас хамаандата буолла, онтон иккис уонна үһүс 

кылаастары хамаандалаабыт Демид Дордосов “Бастыҥ хамандыыр” ааты сүктэ. 

Орто сүһүөхтэргэ 6-с кылаас этэрээтэ бастаата (сал. Лукина О.В., командир Яковлев 

Максим), иккис миэстэни 5-с кылаас (сал.Яковлева И.Н., командир Тимофеев Ньургустаан), үһүс 

миэстэни 7-с кылаас (сал.Спиридонова А.П., командир Никитин Миша). 

    Улахан бөлөххө онус кылаас бастаата (сал. Адамова Н.Н., командир Окороков Эрчим), 

иккис миэстэни тохсус кылаас (сал. Шишигина Н.В., командир Онуфриев Тимур), үһүс миэстэни 

ахсыс кылаас (сал. Иванова С.А., командир Борисов Долун) ыллылар. Маны таһынан ”Лучший 

командир” аатын Никитин Мишаҕа  уонна Окороков Эрчимҥэ иҥэрдилэр.Тэрээһин 

военизированнай эстафетанан түмүктэннэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бастың командирдар 

Бастың этэрээттэр 
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Сааскы маҥнайгы бырааһынньык 

    Сандал саас барахсан сандааран кэлиитин маҥнайгы бырааһынньыга “ Хозяюшка” күрэххэ 

кыргыттары түмтэ. Эрдэттэн бэлэмнэнэн, кыргыттарбыт оригинальнай бүлүүдэлэри, тигиини 

аҕалбыттар. Кинилэр бу кэрэ оҥоһуктары бэлэмнииллэригэр  ийэлэр  күүс-көмө, сүбэ-ама 

буолбуттара саарбаҕа суох. Онон бу бырааһынньык күн күбэй ийэлэргэ эмиэ ананна диэтэхпитинэ  

сыыспаппыт буолуо. Кыргыттар боппуруостарга эппиэттээтилэр, таҥас кырадаһыннарыттан 

композиция оҥорон көрдөрдүлэр. Күрэх түмүгүнэн кыайыылааҕынан 5 кылаас үөрэнээччитэ 

Диана Адамова буолла, иккиһи Лана Адамова - 6 кылаас,  онтон үсүһү Айта Судинова- 8 кылаас 

ыллылар. 

 

 

 

“Кэскил” уонна “Юность Севера” хаһыат ыалдьыттаата. 

    Республика оҕолоро сөбүлээн ааҕар хаһыаттарын корреспонденнара биһиги 

оскуолабытыгар кэлэн ыалдьыттаатылар. Кинилэр оскуола олоҕун, интэриэһинэй дьарыктаах 

оҕолор тустарынан матырыйаал хомуйар сыаллаах сырыттылар. Таисия Ивановна эдэр 

корреспонденнары кытта көрүстэ, бэйэтин хаһыатын ыытар күрэхтэрин билиһиннэрдэ, оҕолору 

кытта кэпсэттэ.“Юность Севера”- нууччалыы тахсар хаһыат, ол эрээри бу хаһыакка син-биир 

республика араас муннугар олорор оҕолор туһунан сырдатыллар. Хаһыат корреспондена үксүн 

уолаттары кытта кэпсэттэ. Фотограф Василий Пак ордук уһаныыны, ииһи сэҥээрэр эбит, баҕар ол 

иһин буолуо мастерскойга баар оҕолор оҥоһуктарын барытын сэргии көрдө. «Мичээр» кыргыттара   

ирэ-хоро, күлэ-үөрэ өр сэһэргэстилэр. Онон сотору тахсар нүөмэрдэргэ биһиги оскуолабыт 

туһунан матырыйааллары кэтэһэбит. 

 

 

Күрэх кыайыылааҕа 

 Диана Адамова 

Бастың хаhаайкалар 

Долун Борисов анал 

бирииһин хаһаайката 

Ньургуйаана Ефимова  
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“Мындыр өй”   улуустааҕы интеллектуальнай-экологическай оонньуу 

Кулун тутар 6 күнүгэр Чакыр орто оскуолатыгар 

литература сылыгар аналлаах И.Сосин айымньыларынан 

алын сүһүөх үөрэнээччилэригэр  улуустааҕы 

интеллектуальнай- экологическай оонньуу ыытылынна. 

Биһиги оскуолабыт хамаандата ситиһиилээхтик кыттан 

кэллэ. Ол курдук түөрт оҕо (Яковлева Сардаана, Адамова 

Айта, Спиридонова Кристина, Яковлев Гриша) 

састааптаах хамаанда маҥнайгы миэстэни ылары ситистэ. 

Оҕолору Никитина О.Н. уонна Адамова Н.Т. салайан 

сырыттылар. Капитаннар күрэхтэригэр Айта Адамова – 

2-с миэстэ, хаартыска күрэҕэр Дарина Никитина – 2-с миэстэ, видеоролик күрэҕэр Никита 

Никитин - 1 миэстэ, оҥоһук көрүүтүгэр 4-с кылаастар  3-с миэстэ буолары ситистилэр. 

Кырачааннары кыайыыларынан эҕэрдэлиибит. 

 

 

Улуустаађы «Дьођур-2015» күрэх түмүктэрэ 

Кулун тутар 16-17 куннэригэр Алтан оскуолатыгар улуус ахсааңңа уонна физикађа 

дьођурдаах ођолоро мустан күөн көрүстүлэр. Алтан, Эмис, Сатађай оскуолалара тэрийээччи 

буолалларын быһыытынан икки хамаанда туруордулар. Бу күрэххэ Сатађай оскуолатыттан тођус 

ођо кыттан кэллэ. Бастакы күн физикађа уонна ахсааңңа олимпиада буолла. 6-7 кылаастарга 

математикађа Адамова Дайаана II-c, Яковлев Максим  III-c миэстэ, ахсыстарга Окороков Бэргэн, 

Тимофеева Юля III-c миэстэ буоллулар. Физикађа Елисеева Тома II-с миэстэ буолары 

ситистэ.Алта ођолорбут олимпиадађа улахан бааллаах буолан бастакы лигађа күрэхтэһэр чиэскэ 

тигистилэр.  Онтон матбой уонна физматбой бастакы туурун задачаларын эбии суоттаан баран 

хамаандаларынан күрэхтэстилэр. Киэһээ фестиваль аһыллыытын үөрүүлээх чааһа буолла. 

Хамаандалар бэлэмнээн кэлбит визиткаларын, эђэрдэ нүөмэрдэрин көрдөрдүлэр. Биһиги 

оскуолаттан эђэрдэ нүөмэри сулуспут Долун Борисов толоруутун күүстээх ытыс тыаһынан 

көрүстүлэр. Иккис күн финальнай тур задачаларын суоттаан баран, салгыы бастыыр иһин 

хамаандалар икки ардыларыгар кытаанах киирсии буолла. Жюри түмүк таһаарыар диэри 

хамаандалар интеллектуальнай марафоңңа күрэхтэстилэр. Дьэ икки күннээх күүстээх күрэхтэһии 

түмүгэ маннык буолла: 6-7 кылаастарга А-Э-С-1 хамаанда мат.бойга I-гы лигађа I миэстэ. 

Хамаанда састаабыгар Адамова Дайаана, Яковлев Максим, 6кл. 8-с кылаастарга физмат.бойга I-гы 

лигађа, I миэстэ. Хамаанда састаабыгар окороков Бэргэн, Тимофеева Юля, Елисеева Айыына, 

Ефимова Тома. Физмат.бойга иккис да хамаанда хаалсыбата, II-с лигађа эмиэ бастаата. 

Интеллектуальнай марафоңңа (6-8кл.) I лигађа I-II миэстэ буоллулар. Интеллектуальнай 

биирдиилээн күрэххэ алтыс кылаастарга Адамова Дайаана III-c, сэттистэргэ Захарова Марианна I-

гы, Елисеева Айыына III-с миэстэ буоллулар. Уопсай түмүккэ А-Э-С хамаанда бастаан 

дипломнарынан уонна сыаналаах бириистэринэн нађараадаланнылар. Ону таһынан призер 

ођолору үөрэтэр учууталлар махтал суруктарынан уонна дьођурдаах ођолору кытта үлэриир 

опыттарын  үллэстибиттэрин бигэргэтэр туоһу суруктары туттулар.  

Фестивальга кыттыбыт ођолору бу ситиһиилэринэн эђэрдэлиибит уонна дьођурдарын 

салгыы сайыннаран олоххо ситиһиилээх дьон буола улааталларыгар бађарабыт.  
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МАТЕМАТИКА НЭДИЭЛЭТЭ 
  Кулун тутар 19 кунугэр математика нэдиэлэтин иһинэн „Брейн-ринг“  диэн интерактивнай 

оонньу буолан ааста. Кылаастартан биирдии күүстээх оҕолору талан 4 командаҕа арахсан 

оонньоотулар. 10 кылаас уерэнээччилэрэ командирдар буолбуттара. Бастакы командир Аммосова 

Саина, иккис командир Адамова Алина, уhус командир Никитин Айсен уонна төрдүс командир 

Неустроева Надя. Быйыл литература сыла биллэриллибитинэн сибээстээн үчүгэй баҕайы 

литературнай уонна математическай ыйытыыларга эппиэттээн күрэхтэстилэр. Бары 

активнайдык кытыннылар. Күрэх түмүгэр Никитин Айсен командата бастаан таҕыста, 

иккис миэстэни ыллылар Аммосова Саина командата, үһүс миэстэ Неустроева Надя 

командата уонна төрдус миэстэни Адамова Алина командата ылла. Бары грамотанан 

наҕараадаланнылар. 

 

 

ИНТЭРИЭҺИНЭЙ НЭДИЭЛЭ 
 

Кулун тутар 9-13 күннэригэр 

биология, география, 

химия нэдиэлэтэ буолан 

ааста. Нэдиэлэ чэрчитинэн 

аһаҕас уруоктар 

ыытыллыннылар, 

химическай лотерея 

буолла. Нэдиэлэ устата кылаастар маннык сорудахтары 

толордулар: 2-4 кылаастар саамай үчүгэй кормушка оҥоруута, 

5-10 саамай үчүгэй макет. Түмүккэ 9 кылаас глобус макетын оҥорон бастаатылар, иккис 

миэстэ 8 кылаас сир макетын оҥорон, үһүс миэстэ 10 кылаастар  буоллулар. 7 кылаастар 

водоем макетын оҥорон бастаатылар, иккис миэстэни 5 кылаастар тиэстэнэн вулкан 

макетын оҥорон ыллылар, үһүс миэстэҕэ 6 кылаастар уу эргиирин көрдөрөн тигистилэр.  

 

 

АММАҔА     ТҮҮР    ОМУК    ТҮҺҮЛГЭТЭ 
 

 

Кулун тутар 11-12 күннэригэр Аммаҕа „Түүр 

норуотун духуобунай утума-сайдыы төрдө“ 

диэн НПК буолан ааста. Биһиги оскуолаттан 4 

оҕо үс секцияҕа кытыннылар. Доҕордоһуу 

киэһэтигэр Долун Борисов, Ньургуйаана 

Ефимова Анатолий Бурнашев 

репертуарыттан „Karanfillar“ ырыаны үрдүк 

таһымҥа толорбуттара биһирэннэ.  
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 Шишигина Галина Николаевна - оскуолабыт саха 

тылын, литературатын учуутала. Сыл ахсын ыытыллар 

Лукин аа5ыыларын тэрийээччитэ. Мин киниттэн саҥа 

тахсыбыт кинигэтин туhунан, аа5ыылар тустарынан 

боппуруостары ыйыталастым.        

Галина Николаевна, эһигини өр сыллаах үлэҕит 

түмүгэ – „Сулус буолан тыгаҕын“ кинигэҕит күн сирин 

көрбүтүнэн эҕэрдэлиибит уонна „Кулуһун“ хаһыакка 

ыалдьыттыыргытыгар ыҥырабыт. Бу Лукин аа5ыылара 

ыытыллыбыта хас сыл буолла? 

Галина Николаевна: 2009 сылтан барыта 4 НПК 

буолла. Маңнайгы аађыылар оскуола иhинэн тэриллибиттэрэ. Төгүрүк остуолга Суола үрэх 

үрдүгэр олорор нэhилиэктэр оскуолаларын ыңырыахха диэн субэлэспиппит. Уруккута биир 

нэhилиэк дьоно буоллахпыт дии. Онон 3 НПК 5 оскуоланы хабан ыыттыбыт. Сыл аайы 

секцияларын уларытан иhэбит. О5олор чинчийэр үлэ5э, хоhоон аа5ыытыгар, ырыа5а, уруhуйга, 

илии оңоhуктарыгар, хоhоон айыытыгар күрэхтэhэллэр. Барыта сылгы тематыгар.                                                                                                              

Кинигэ бэчээттэнэн тахсарыгар ким көмөлөстө?                                           

Галина Николаевна: Библиотекаларга араас граннарга конкурс биллэрэллэр. Онно проект 

суруйан библиотека аатыттан кыттыбыппыт. Онон СР Президенын Гранын ылан, аа5ыылар 

матырыйаалларынан хомуурунньук таhаардыбыт. Иванова Ульяна Афанасьевна «Айар Кут» 

диэн издательствотыгар  «Сулус буолан тыга5ын» диэн ааттанан кинигэбит күн сирин көрдө. 

Грант ыларбытыгар Киин бибилотека улахан көмөлөөх, директор Макарова С.Е., бары 

көмөлөспүт дьоҥҥо, Анна Ксенофонтовна5а биhиги улахан махталбытын тиэрдэбит. 

Сылын ахсын кыттар о5олор элбииллэр дуу, кө5үрүүллэр дуу? 

Галина Николаевна: Кыттааччыларбыт сылын ахсын элбээн иhэллэр. Бастакы аа5ыыларга 19 

о5о дакылаатынан кыттыбыта. Кэнникигэ улууспут оскуолаларын эмиэ ыҥырбыппыт, 

юбилейынан сибээстээн. 100-тэн лаппа тахса о5о кыттыбыта. 

Ити кэтэхтэн выставка5а кыттыбыт о5олору аа5ан туран. 

Быhа холоон хас тираж та5ыста? 

Галина Николаевна: Кинигэбит тираhа 50. Үксэ бибилиотекаларга 

бэлэх барда. 

Биһиги ааҕааччыларбытыгар  тугу этиэҥ  этэй? 

Галина Николаевна: Лукин аа5ыылара оскуола уонна библиотека-

музей кыттыгас бырайыактара. Сүрүн сыала Геройбут аатын 

үйэтитиигэ туhуланар. Улэ Геройун холобуругар биhиги элбэххэ 

үөрэнэбит. Кини киhи быhыытынан дьоhуна, улэ5э эппиэтинэhэ, 

нэhилиэгин сайдыытыгар киллэрбит кылаата - бу барыта Тимофей 

Спирдонович дьиҥнээх патриот, саха саарына, киhи кэрэмэhэ 

буоларын кэрэhэлиир. Кини курдук төрөөбүт нэhилиэккит 

патриоттара буоларгытыгар ба5арабын. Саха үҥэр таҥарата, 

оло5у анаарар философията, айанын аргыhа буолар сылгы барахсан 

биhиги Сата5айбыт мэҥэ бэлиэтэ буоларын умнумаҥ! 

Гость номера 

Биһиги ыалдьыппыт 
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     Биһиги осколабыт 8 кылааhын үөрэнээччитэ Долун 

Борисов «Эн сулускун» интерактивнай конкурс 

кыайыыла5а. Кини кылаас активиhа, үөрэ5эр 

кыhамньылаах, спордунан дьарыктанар. 

      Бүгүн кини биhиги хаhыаппыт ыалдьыта. 

     Долун, эйиигин бу үрдүк ситиһиигинэн эђэрдэлиибит уонна 

аађааччыларбытыгар анаан ађыйах ыйытыыга хоруйдуургар 

көрдөһөбүт. Бастаан кастиҥҥа хас о5о кэлбитэй? 

Долун: Кастиҥҥа кэлбиппэр элбэх ба5айы о5о баар этэ. 

Кастины ааhыам диэн эрэллээх этим, ол гынан баран испэр долгуйар этим, баҕар киириэм суо5а 

диэн. 

Бастаан ыллыыргар төhө долгуйбуккунуй? 

Долун: Киирбиппэр Саха эстрадатын ча5ылҕай сулустара олороллор этэ. Анатолий Горохов, 

Дария Лаврова, Эрхаан уо.д.а. Ыллыам иннинэ долгуйуу улахан этэ, онтон ырыам тыаhаабытын 

кэннэ долгуйуубун умнубутум. 

Хайдах таhымнаахтык бэлэмнэнэр этигитий? 

Долун: Кастины ааспыт күммүтүттэн ыла хас күн аайы күүстээхтик дьарыктанар этибит. 

Биhигини режиссер Андрей Адамов уонна Санита Ай дьарыктаабыттара. 

Төhө түргэнник о5олору кытта биир тылы булбуккунуй? 

Долун: О5олору барыларын кытта түргэнник билсибитим,до5ордоспутум. 

Бу конкурска сылдьан саамай өйдөөн хаалбыт түгэнин. 

Долун: Режиссербут күн аайы күүскэ дьарыктыырын өйдөөн хаалбыппын. 

Ааҕааччыларбытыгар ба5а санааҥ. 

Долун: Оскуола5ытын таптааҥ, убаастааҥ, үчүгэйдик үөрэниҥ! Хаhыаппытын аа5ыҥ. 

  

«Эн сулускун» күрэх кыайыылаа5а 
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Лукина Рая - оскуолабыт 11 кылааhын туйгун 

үөрэнээччитэ. Олимпиадаларга, арааhынай 

курэхтэhиилэргэ көхтөөхтүк кыттар. Быйыл 

психология олимпиадатыгар республика5а бочуоттаах 

бастакы миэстэни ылан үөрүүтэ улахан. 

Рая, эйиигин ааҕаччыларбыт аатыттан бу улахан 

ситиһиигинэн эҕэрдэлиибит уонна кылгастык 

олимпиада туһунан билиһиннэрэргэр көрдөһөбүт.  

Бу олимпиадаҥ хас этаптан турарай? 

Рая: I этапка доклад уонна викторина бэлэмниигин. 

II этапка о5олору үөрэтэ5ин, эбии вопросниктаах буолар. 

Төhө өр бэлэмнэммиккиний? 

Рая: Өр бэлэмнэммитим, бастаан улууска кыттан 

кыайбытым онтон республикађа барарга доклад 

сруйбуппут, уруок бэлэмнээбиппит, хас да кылааска 

ыытан көрбүтүм, ырыппыппыт. 

Олимпиада5а кыттаргар ким көмөлөспүтэй? 

Рая: Миигин психологпыт Борисова Наталья Ивановна дьарыктаабыта. Мин киниэхэ 

улахан махталбын тиэрдэбин. Миигин дьарыктаан, үөрэтэн-такайан инники күөңңэ 

таhаарбытын иhин. Ба5арыам этэ учууталбар үлэтигэр үрдүк ситиhиилэри, доруобуйаны, дьолу-

соргуну уонна туох баар кэрэни. 

Бэйэн психология5а сыhыаннаах үөрэххэ бара5ын дуу эбэтэр атыңңа дуу? 

Рая: Суох, мин медицинскэй үөрэххэ барар санаалаахпын. 

Республиканскай олимпиадађа төһө элбэх о5о кэлбит этэй? 

Рая: 40-ча  о5о. 

Долгуйаргын кыайбытын дуо? 

Рая: Кыайан бө5ө буолла5а дии. 

Ба5а санааҥ. 

Рая: Бастатан туран ба5арыам этэ доруобуйаны, элбэхтик хаhыаты аа5ыҥ. Иккиhинэн, 

үөрэххитигэр кыhаллыҥ. Үсүhүнэн, барытыгар көхтөөхтүк кыттыҥ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гость номера 

Биһиги ыалдьыппыт 
Үөрэнээччилэр бүтүн  

Россиятаађы олимпиадалара 
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Бедный петух 

(реальная история) 

    Однажды в дождливый день наша семья 

дружно обедала. В этот момент что-то 

промелькнуло в окне, и в дом вошел брат Юра. 

Он был весь в грязи. И сказал:  

- На дворе четыре собаки напали на вашего 

петуха. 

    Мы с Димой тут же выскочили во двор. И 

правда четыре собаки вырывали перья бедного 

петуха. Дима прикрикнул на собак, и они сразу 

же убежали. Петух остался лежать. Я 

подумала, что его загрызли. Мне стало его 

очень жалко, и я тихонько к нему начала 

подходить. И вдруг петух как ни в чем ни 

бывало вскочил и бросился наутек. Собаки его 

не покусали, а просто вырвали перья. Это было 

так смешно!  

    А петух-то был не наш, а соседский. 

Лана Адамова, 6 класс 

Иэйии 

   Вдохновение 

Саас кэллэ 

                                                                              

Хаар уулунна, сылаас буолла, 

Көтөр-сүүрэр уһугунна, 

Күөх халлааңңа 

Кус-хаас үөрэ көрүлүү көттө. 

Харалдьыкка ньургуһун үүннэ, 

Хонууну, тыаны киэргэттэ, 

Кэрэ кэм кэлбитин эттэ.  

О5о аймах үөрдэ-көттө, 

Таһырдьаттан киирбэт буолла. 

Сотору кэминэн ыанньыксыттар 

Сайылыкка көһүөхтэрэ, 

Эр дьон окко бэлэмнэниэхтэрэ, 

Атырдьах, кыраабыл оңостуохтара. 

Саас кэлбититтэн үөрэбин, 

Сааһы олус таптыыбын. 

Филиппов Родмай, 5 кылаас 

 
 

Ахтар дойдум Сатађайым. 

Ахтабын дойдубун, 

Ханна да,  хаһан да буолларбын 

Син биир кэлиэђим  

Сатађайым сыһыытыгар. 

Сатађайым субуллар Суола үрэђин, 

Көђөрөн көстөр мыраанын, 

Мутукча сытынан дыргыйар айылђатын, 

Дьэдьэн сыттаах ойуурдарын 

Өлүөнэ нөңүө сытаммын 

Түүлбэр түһээн көрөбүн. 

Дойдубун ахтаммын 

Харађым уута таммалыыр, 

Сатађайбар тиийээри 

Күммүн-дьылбын аађабын... 

 

Хаһан эрэ биһиги детсад ођолоро этибит, 

Хаһан да көрсүбэттии детсадтан 

арахсыбыппыт. 

Онтон биһиги оскуола боруогун атыллаабыт 

Дьоһун дьон буолан үөрэнэ кэлбиппит. 

Оскуоланы детсакка бутуйан 

Сүүрэр-көтөр этибит, 

Мөђүллэр саңаны истэммит 

Үөһэ куотан тахсарбыт. 

Билигин номнуо алтыстарбыт 

Аны биэс сылынан 

Олох киэң аартыгар үктэнэн, 

Үлэһит дьон буолуохтаахпыт 

Лучиана Климовская, 6 кылаас 
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          Саха саллаата Семен Петрович Жирков 
Ађа дойду улуу сэриитигэр саха норуота туора туран 

хаалбакка актыыбынай кыттыыны ылбыта. Саха чулуу уолаттара 

сэрии хара сађаланыађыттан ыңырыллан тиийэн Кыайыы туһугар 

геройдуу сэриилэспиттэрэ. Мин хос эһэм, Семен Петрович Жирков, 

ол саха буойуттарыттан биирдэстэрэ.  

Хос эһэм 1915 сыллаахха Хамађаттађа төрөөбүт. Кыра о5о 

эрдэ5иттэн сытыы-хотуу, эт-хаан өттүнэн сайдыылаах эбит. 

Оскуола кэнниттэн Дьокуускайга национальнай-байыаннай 

оскуолађа үөрэнэ киирбит. Үөрэнэ сылдьан хайыһарынан 

Дьокуускайтан Хамађаттађа кэлэн дьонун көрсөн барара үһү.  

Үөрэђин бүтэрэн, сержант званиелаах Намңа военкомакка 

үлэлии олордођуна Ађа дойду сэриитэ сађаламмыт. Эһэм бэйэтэ 

бэйэтигэр бэбиэскэ сурунан биир бастакынан от ыйыгар сэриигэ 

барар. Бу уоттаах сэрии саамай ыарахан кэмигэр 1941-1943 

сылларга хос эһэм Семен Петрович саха саллаатын аатын түһэн 

биэрбэккэ сэриилэспит. Эһэм 19-с хайыһар биригээдэтигэр киирэн, Ленинград-Москва-Новгород 

хайысхатынан сылдьыбыт. Историяђа киирбит 1941 сыллаађы Москва параадын кыттыылаађа. 

1943 сыллаахха саха норуотугар саамай элбэх сүтүгү ађалбыт Ильмень күөл кыргыһыытыгар 

сылдьыбыт. Кыһыл саллааттар хайыһарынан күөлү туораан эрдэхтэринэ, фашист самолеттара 

буомбалаабыттар. Күөл мууһа алдьанан, аймалђан буолбут. Эһэм күүһүнэн түһүнэн аннараа 

биэрэги нэһииччэ булбут. Ол туһунан С. Васильев „Улуу Ильмень“ балладатыгар, Семен Аржаков 

„Ильмень күөлгэ - иэдээн“ диэн кинигэтигэр суруллубута.  

Ити курдук араас моһоллору туораан, мин эһэм Белый Бор, Старая Русса, Воронеж 

куораттары босхолоспут. Биир куоракка зоопарка урусхалланан, араас кыыллар мээнэ 

сылдьалларын көрөн соһуйбут. 

1943 сыллаахха бааһыран дойдутугар төннөн кэлбит. Эһэм сэриигэ сылдьан ылбыт 

нађараадалара: Ађа дойду сэриитин иккис степеннээх ордена, „За победу над Германией“,  „За 

отвагу“,  „За боевые заслуги“ мэтээллэр.  

Мин бу курдук уһулуччу киһи сиэнэ буоларбынан киэн туттабын, кини сырдык аатын түһэн 

биэрбэтэрбин диэн санаалаахпын. Улуу Кыайыыны уһансыбыттары умнумуохха, кинилэр 

ааттарын үйэтитиэххэ, кинилэринэн өрүү киэн туттуохха! 

Лучиана Климовская, 6 кылаас 
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Скандинавская 

ходьба. 

Ходьба с палками 

зародилась еще в 1940-х годах, и 

изначально была предназначена для 

тренировки профессиональных 

финляндских лыжников, чтобы 

поддерживать их в форме в летнее 

время. Особенно популярной 

ходьба с палками стала лишь в 

конце 90-х годов, когда ее начали 

активно продвигать спортивные 

сообщества Финляндии. Сначала 

проблема возникла с палками, так 

как стандартные лыжные были 

чересчур длинными. Однако 

финнов это не загнало в тупик, и 

весной 1997 года в спортивном 

университете были проведены 

эксперименты, в которых приняли 

участие студенты. Им надо было 

ходить с палками различной длины, 

и это позволило определить 

идеальную длину палки – она 

должна быть меньше на 15 см, чем 

лыжная. Создание таких палок было 

поручено компании Exel, 

производящей спортивное 

оборудование. К 1998 году 

производство палок наладили, и в 

Финляндии ходьба с палками стала 

особенно популярна, а затем 

распространилась в других странах, 

где ее называли Nordic Walking. 

Сегодня Международная 

ассоциация скандинавской ходьбы 

включает в себя 23 страны. В их 

числе Новая Зеландия и Южная 

Корея. Россия пока в нее не входит, 

хотя поклонников в нашей стране 

хватает. Если вы не стесняетесь 

погулять по парку с палками, но без 

лыж, то вам следует знать 

некоторые немаловажные нюансы.  

 

  Чэгиэн  Здоровье 

ЗЗдоровь

е 

http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2015-02/1424359707_1335372869_2.jpg
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      ОЛОХ ТҮГЭННЭРЭ 

                                                                         

 Бастакы сахалыы комедия. Биэс доҕордуулар 
үөрэхтэрин саҥа бүтэрэн олохторун оҥосто сатыыллар. 
Саамай ситиһиилээхтэрэ Алик ипотеканан дьиэ 
атыыласпыт. Кини Сайыына диэн олус кыраһыабай, 
үөрүнньэҥ кыыһы сөбүлүүр. Бу сериалы устарга анал 
павильон тутуллубут. Режиссер Василий Булатов маны 
таһынан “Геройдар” уонна “2053” диэн киинэлэрдээх. 

 



ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД 



 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!!! 

 

Почему у армян фамилия 

всегда заканчивается на 

"ян", "янц"?   
Армянские фамилии обычно 

заканчиваются на -ян или -

янц, что означает 

принадлежность  к  роду. В 

современном армянском 

языке суффикс -ян 

используется для 

образования прилагательных, 

например, «московъян» — 

московский, «киевъян» — 

киевский. Так, фамилия 
«Саркисян» означает 

принадлежность к роду 
Саркиса. Известные 

фамилии: А. Микаэлян, Г. 

Мартиросян. А кого вы еще 

можете назвать?  

 

 

 

ДЖУЛИЯ ВАНГ 

Одна из самых загадочных и 
неординарных участниц «Битвы 
экстрасенсов». Кто она на самом 

деле? 

О себе она говорит как о «духе 
во плоти», который помнит все 
свои предыдущие жизни. А еще 
Джулия Ванг — актриса, певица, 
парфюмер, поэт, модель, 
фотограф. Крайне творческая и 
разносторонняя личность. 

Неординарная внешность, 

скандальные выходки, 
провокации, странные, подчас 

непонятные обычным людям 
заявления и поступки. 

Экстрасенса любят и ненавидят, 

пытаются подражать и 
осуждают. Но равнодушных нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САҥА БЫРАЙЫАК 

 

“Холостяк” шоу саҥа 

геройунан  36 саастаах 

Comedy club кыттааччыта 

Тимур Батрутдинов 

буолла. Төһө да биллэр-

көстөр киһи буолбутун 

иһин, Тимур сүрэҕин 

аҥарын күн бүгүҥҥэ 

диэри көрсө илик. 

Санатан эттэххэ, кини 

иннинэ бу шоу сүрүн 

геройдарынан футболист 

Евгений Левченко уонна 

бизнесмен Максим 

Чернявскай буолбуттара.  

Кинилэр курдук, Тимур 

Батрутдинов, бу 

бырайыак көмөтүнэн 

аналын булуо диэн 

эрэнэбит. 
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«Умные» светильники Sengled 

С виду обычные лампочки 

оборудуются Wi-Fi-репитерами, 

микрофонами или камерами. 

Другими словами, они усиливают 

сигнал Wi-FI-роутера, а также 

содержат в себе устройства для 

видео- и аудиослежения за 

происходящем вокруг, не привлекая 

излишнего внимания. Таким 

образом, можно смотреть, делает ли 

ребенок уроки, а также не залез ли кто в ваш дом во время 

вашего отсутствия. Стоить новинка в розницу будет всего 50 

долларов, что по карману почти что каждому. 

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LG выпустила гнущийся 

смартфон второго поколения. 

Модель получила 13-

мегапиксельную камеру с 

оптической стабилизацией, 

яркий OLED-экран, новейший 

процессор Snapdragon 810. 

Кнопки управления смартфоном 

перенесены на заднюю панель. 

 

 

НОВИНКИ ТЕХНИКИ 
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 IOWA (произносится Айова) — белорусская музыкальная группа, 

выступающая в жанрах поп-рок и соул. Творчество группы рассчитано на 

молодёжную аудиторию. 

Название IOWA имеет отсылку к музыкальному альбому Iowa 

американской метал-группы Slipknot: на раннем этапе карьеры вокалистка 

группы Екатерина Иванчикова экспериментировала с тяжёлой музыкой и 

получила прозвище Айова в честь альбома . Также на старом сайте группы 

давалась такая интерпретация названия: I.O.W.A. (Idiots Out Wandering 

Around) — американская идиома. Перевод этой идиомы примерно означает 

- "блуждающие идиоты". Также это имеет непосредственное отношение к 

штату Айова, где живет много фермеров и все рано закрывается. И поэтому 

им ничего неостается, кроме как болтаться без дела и заниматься прочим и 

недалекими развлечениями.  
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Году литературы посвящается 

Фотовикторина “Русские поэты и писатели” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдыхаем... 

Ждем ваших ответов,  

победителей ждет приз! 

1 

11 

10 9 8 7 6 

5 4 3 2 

19 18 17 16 

15 14 13 12 

20 

Хаһыаты бэлэмнээн таһаардылар “Кулуһун” юнкорпост оҕолоро. 

Хаһыат ыйга биирдэ икки тылынан тахсар. 

Тираһа 30 

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

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

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

“Чэгиэн” – Никитина Аня  (Онуфриева А.В.) 

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

“Сынньалаңңа” Андреева Марина. 

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


