
 

1 
 

Сатаҕай орто оскуолатын оҕолорун хаһыата 

 

 

 

Балаҕан ыйа, алтынньы , 2015с. 

Бүгүңңү нүөмэргэ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

Билии күнэ, стр. 2 

Өбүгэ оонньуута, стр. 5 

Иван Мигалкин ыалдьыттаата , стр. 3 

Биһиги оскуолабытыгар 

 аэробика , стр. 5 

Хоһоон суруйарга 

холонобут, стр.4  
Ыкка сыһыан 

туһунан , стр. 10 

Психоло-

гическая 

азбука Итэђэл. Сиэр-туом. 

Үгэс 



 

2 
 

        

 

Билии күнэ. 

Балаҕан ыйын 1 күнэ – Билии күнэ үүннэ! Быйылгы 

үөрэх дьылыгар биһиги оскуолабыт боруогун 8 кырачаан 

киһи атыллаата. 

Сайыҥҥы сынньалаҥ кэнниттэн оҕолор оскуолаларын 

ахтан доҕотторун, учууталларын кытта үөрэ-көтө көрүстүлэр. 

Үөрэх дьылын арыйар үөрүүлээх чааска кыттыыны 

ыллылар: үлэ-тыыл бэтэрээннэрэ Яковлев С.С., Яковлев С.С., 

улуус администрациятыттан Пестерев А.Д., нэһилиэк баһылыга Давыдов С.Д. 

Мустубут төрөппүттэр, учууталлар, үөрэнээччилэр «Эн сулускун» республиканскай 

конкурс кыттыылааҕын Аммосова Аэлита эҕэрдэ ырыатын биһирээн иһиттилэр. 

Үөрүүлээх чаас кэнниттэн бары үөрэнээччилэргэ сэрэхтээх буолууга анаан кылаас чаастара 

буоллулар. Оҕолору Алтаннааҕы баһаарынай чаас үлэһиттэрэ кыттыыны ылан үөрэттилэр. 

 Никитина Аня, 9 кылаас. 

Балаҕан ыйа, 2015 сыл. 

 

 

 

Көмүс күһүн. 

Көмүс күһүн кэрэ көстүүтэ… Айылҕа барыта 

чуумпуга, сырдыкка сууланан турар кэмэ. От-мас 

хагдарыйан, көмүс дуйу бүрүнэн киэргэйэн, тупсан турар.   

Маннык кэмҥэ сылын аайы биһиги оскуоланан үгэс 

оҥостон тыаҕа тахсарбытын сөбүлүүбүт.  Араас 

интэриэһинэй тэрээһиннэр оҕолору, учууталлары, 

төрөппүттэри сылын аайы хабар. 

Ол курдук быйыл хамаандаларга арахсан ориентированиеҕа 4 этаптаах олус интэриэһинэй 

күрэхтэһии буолла. Хас биирдии хамаандаҕа сорудахтаах карта бэриллэн бары күргүөмнээхтик 

оскуолаттан саҕалаан бардылар. Күрэх түмүгэр Никитин Гриша хамаандата сорудаҕы барытын 

сөпкө толорон маршруту 20 мүнүүтэнэн кэлэн кыйыылааҕынан таҕыста. Бары хамаандалар 

минньигэс тордунан наҕараадаланан үөрүүлэрэ үксээтэ.  

Никитина Аня, 9 кылаас. 

Балаҕан ыйа, 2015 сыл. 
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                   Новости 
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Уолаттарга “Аман өс” күрэҕэ 

 

Төрөөбүт тылынан санааны сайа этии,  тылы билии, 

имитии, сатаан сааһылаан саҥарыы күрэҕэ алтынньы  20-21 

күннэригэр оскуола уоланнарын түмтэ. Күрэх икки 

бөлөҕүнэн ыытылынна: алын сүһүөх уолаттарыгар уонна 

орто сүһүөхтэргэ. Уолаттар сүрдээҕин бэлэмнэнэн араас 

тиэмэлэргэ араатардаан көрдүлэр, күрэс былдьастылар. Ол 

курдук, тыҥааһынаах киирсии түмүгэр алын сүһүөхтэргэ 

Филиппов Рустам, 4 кылаас (сал. Адамова Н.Т.) бастаата,  

иккис Адамов Коля, 2 кылаас (сал. Артемьева Е.В), үһүс 

миэстэни Пахомов Саша, 3 кылаас (сал. Яковлева С.А.)  

ыллылар. Орто сүһүөх уолаттарыгар Попов Толя, 8 кылаас, 

тэҥнээҕин булбата, 

киниттэн кыранан хаалан 

Яковлев Костя, 7 кылаас 

иккис уонна үһүс миэстэҕэ 

таҕыстылар. Дьүүллүүр 

сүбэ бэлиэтээбитинэн, уолаттар инникитин өссө бэлэмнэнэн тыл 

этэр маастарыстыбаларын үрдэтиэхтэрин   сөп эбит.   

 

 

КВН – хамаанданан оонньуу 

 

Көрдөөх- күлүүлээх КВН бырааһаанньыга быйыл уратылаах буолла. Ол курдук уолаттар 

уонна кыргыттар  хамаандалара  диэн күөн көрүстүлэр. Эрдэ бэриллибит сорудаҕынан бэлэмнэнэн 

хамаандалар көрөөччүлэри бэркэ сэргэхситтилэр. Ол эрээри, күрэх аата күрэх, ким эрэ кыайыан 

наада. Бу бэртээхэй күрэх түмүгүнэн уолаттар  кыайыы өрөгөйүн биллилэр. Кинилэргэ инникитин  

ситиһиилэри баҕарабыт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ийэлэргэ махтал  биэчэрдэрэ 

 

Алтынньы ый биир хатыламмат 

бырааһынньыгынан ийэлэр күннэрин бэлиэтээһин 

буолар. Биһиги оскуолаҕа сылын аайы ийэлэр күннэрин 

араастаан бэлиэтиибит. Быйыл күрэх буолла. 

Кылаастартан биирдии ийэ уонна оҕо  араас  

сорудахтары толордулар. Кыайыылааҕынан ахсыс 

кылаастан Попов Толя ийэтинээн Августина 

Анатольевналыын ааттаннылар, атын ийэлэргэ араас 

анал ааттар иҥэрилиннилэр. Бырааһынньыгы алтыс кылаас иилээн-саҕалаан, бэрт сэргэхтик 

ыытта. Кинилэр кылаастарын салайааччыта Лукина О.В. интэриэһинэй күрэхтэри ыыттылар, 

бириистэри туттардылар. 

Онтон алын сүһүөх оҕолоро ийэлэрин алтынньы 22 күнүгэр эҕэрдэлээтилэр.Тэрээһиҥҥэ 

учууталлар, ийэлэр кыттыыны ыллылар.Оҕолор ийэлэригэр анаан эҕэрдэ нүөмэрдэри 

көрдөрдүлэр. Кинилэр ийэлэрэ сылаас илиилэринэн оҥорбут араас оҥоһуктарын быыстапкатын 
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кэпсээтилэр, көрөөччүлэргэ билиһиннэрдилэр. Биэчэр бэрт тэрээһиннээхтик буолан ааста.Оҕолор 

күн күбэй ийэлэригэр махтал истиҥ тылларын тиэртилэр. 

 

“Туйаарыскай” ааҕыылар 

 

 Оҕо-аймах тапталлаах суруйааччыта Константин Туйаарыскай үбүлүөйүн бэлиэтиир 

улуустааҕы тэрээһин  кини төрөөбүт дойдутугар Сулҕаччыга буолан ааста. Икки күннээх 

литературнай бырааһынньыкка биһиги оскуолабыт үөрэнээччилэрэ баран ситиһиилээхтик кыттан 

кэллилэр. Куруһуок салайааччыта Скрябина Х.Е. туруорбут композицията лауреат үрдүк аатын 

ылла, онтон биирдиилээн  хоһоон айыытын күрэҕэр Артемьева Надя - иккис миэстэ, Попов Толя-

үһүс миэстэ, хоһоону ааҕыыга Адамова Лана, Аммосова Аэлита биһирэбил бириис ыллылар. 

Аммосова Аэлита «Бастыҥ толорооччу» анал бириис хаһаайанынан буолла. 

 

Учууталлаан көрдүлэр 

 

Алтынньы 3 күнүгэр үгэскэ кубулуйбут “Бэйэни салайыы” 

күнэ буолан ааста. Быйыл учууталлар оруолларын 11 кылаас оҕолоро 

толордулар. Кинилэр сүрдээҕин бэлэмнэнэн уруоктарын ыыттылар. 

Тэрээһиҥҥэ Аммосова Сайыына  саамай сүрүннүүр киһинэн буолла, 

кини үөрэнээччилэргэ уонна үөрэтээччилэргэ табыгастаах гына 

расписание оҥордо. Бу күн оҕолорго умнуллубат түгэннэри хаалларда. 

Адамова Дайаана, 7 кылаас үөрэнээччитэ. 

 

 

Идэни таба талыы- инникигэ эрэл 

 

     Алтынньы 8 күнүгэр 11 кылаас үөрэнээччилэрэ идэни талыыга аналлаах экскурсияҕа 

Дьокуускай - Бэстээх маршрутунан үөрэх тэрилтэлэригэр сылдьан кэллилэр. Араас специалистар, 

студеннар кэпсээннэрин иһиттилэр, сүбэлэри ыллылар. Оҕолор болҕомтолорун Бэстээхтээҕи 

тимир суол техникума тарта, манна идэни ыларга, үөрэнэргэ, олорорго барыта аныгылыы тэрээһин 

эбит. Медицинскэй коллеждка эмиэ интэриэһинэй көрсүһүүлэр буоллулар. Оҕолор өссө илин эҥэр 

баар үөрэх тэрилтэлэрин билсиэхтэрин баҕараллар. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 кылаас үөрэнээччилэрэ 
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2015 литература сыла 

 

 

 

           Иван Васильевич 1954 сыллаахха бэс ыйын 23 

күнүгэр Уус-Алдан Хорун нэhилиэгэр төрөөбүтэ. 

1967 сыллаахха Артекка буолбут Всесоюзнай слет 

делегата буолбута. Ол онно «Неуловимые мстители» 

диэн киинэ артыыстарын кытта олорбута. Ити 

кэмнэргэ хоhооннорун суруйан сађалаабыта. 1969 

сыллаахха Бүлүүтээђи Н.Г Чернышевскай аатынан 

педагогическай училищађа үөрэнэ киирбитэ уонна 

1973 сыллаахха бүтэрбитэ. Бу сылга А.М. Горькай 

аатынан литература институтугар киирбитэ. Егор Исаев, Сергей Смирнов, Николай Старшинов 

семинардарыгар үөрэммитэ. 1977-80с. сылларга аармыйаҕа сулууспалаан кэлбитэ. Брянск 

куоракка баар Офицердар Дьиэлэригэр режиссер көмөлөhөөччүтүнэн үлэлээбитэ. Аармыйа 

кэнниттэн Мүрү  орто оскуолатыгар саха тылын уонна литературатын үөрэппитэ, Саха кинигэ 

таhаарар дьиэтигэр «Эдэр коммунист», «Кыым», хаhыаттарга редакторынан уонна 

корреспонденынан үлэлээбитэ. Билигин Уус-Алдан телестудиятыгар үлэлиир. Иван 

Васильевичтан интервью ыллым. 

Хас сааскыттан литератураны интириэhиргээбиккиний?  

И.В.Мигалкин: Мин 13-пүттэн бастакы хоhооннорбун суруйан барбытым.Ол онтон тохтоло суох 

оҕолорго анаан 12 кинигэни суруйдум, остуоруйалары, кэпсээннэри. Уопсайа барыта 40-тан тахса 

кинигэни суруйдум. 

Билигин бэйэн чорботор, сөбүлүүр айымньылааххын дуо?  

И.В.Мигалкин: Итинник айымньы баар буолар. «Кустуктар куустуннар алааспын», «Сахам 

кырыгыттара» ити хоhооннор табыллыбыт хоhооннор буолаллар. 

Эhиги айымньыларгытын интернеттэн булан аађыахха сөп дуо?  

И.В.Мигалкин: Оо, ону дьэ мин билбэтим. Бэйэм оннугу сатаабаппын, мин наар илиинэн 

суруйабын. 

Айыан бађарар эдэр ыччакка тугу сүбэлиэҥ этэй? 

Айыан бађарар эдэр ыччакка, төрөөбүт тылларын, саха литературатын историятын, 

суруйаачыларын үөрэтэн,бэйэ иэйиитин уустаан-ураннаан хоhуйан хоhооннорун суруйан, элбэхтэ 

суруйан бэчээттэтэллэригэр бађарабын. 

 

 

 

                   

Гость номера 

Биһиги ыалдьыппыт 
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   Бу нүөмэргэ куонкурустарга кыайбыт хоһооннору таһаарабыт. Кыайыылаах 

оҕолорго  өссө да үрдүк ситиһиилэри баҕарабыт! Иэйии абылаҥар ылларбыт  

эдэр поэттарбытыттан хаһыаппытыгар айымньы күүтэбит... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иэйии 

Вдохновение  

Улуустааҕы хоһоон күрэҕин иккис 

степеннээх лауреата, оскуола 

иһинээҕи күрэх кыайыылааҕа 

 

Ийэбин таптыыбын 

 

Күнтэн күн аайы эбиллэн 

Күүһүрэр тапталым эйиэхэ. 

Тырымныыр харахтарың мичийэн 

Таптыыргын этэллэр миэхэ. 

 

Куруук долгуйар мин туспар 

Ийэккэм барахсан сүрэђэ. 

Мин үчүгэй буоларбар кыһанар, 

Хомолтобун тэңңэ үллэстэр. 

 

Саамай күндү киһибин - ийэбин 

Үрүң күңңэ эрэ тэңниибин. 

Ис сурэхпиттэн иэйэн этэбин: 

«Ийэккээм, мин эйигин 

таптыыбын» 

Артемьева Надя, 7 кылаас 

 

Улуустааҕы хоһоон күрэҕин 

биһирэбилин ылбыт 

 

Сайын 

 

Самаан сайын салалынна, 

Сирбит күөђунэн тэлгэннэ. 

Күммүт күүскэ-күүск этыкта, 

Үрүң түүммүт эргилиннэ. 

 

Тыа иһэ көђөрдө, чэлгийдэ. 

Мутукча сыта дыргыйда. 

Сибэкки арааһа үүннэ, 

Үрүмэччи үөрэ үөрдэ. 

 

Ођолор сөтүөлүү сүүрдүлэр, 

Сөрүүн ууга умустулар. 

Үлэбин тургэнник бүтэриэм, 

Кинилэри кытта сөтүөлүөм. 

 

Сайын диэн наһаа да үчүгэй, 

Сайын диэн олус да кэрэ! 

Сылаас, куйаас бүтүөђүн 

Мин олох ба5арбаппын! 

Адамова Лана, 7 кылаас 

 

Улуустааҕы хоһоон күрэҕин үһүс 

степеннээх лауреата 

 

 

Киһиргэс күһүн 

 

Күһүн кэлэн айылђа хагдарыйар, 

Көтөр кынаттаах үөрэ айманар, 

Көмүс сэбирдэх суйданар, 

Көтөђө сиргэ саккырыыр. 

 

Хара тыађа хаалар сордоохтор 

Арђах хастан утуйаллар, 

Аччыктаан, тонон өлүмээри 

Астарын мунньан хаһааналлар. 

 

Ити курдук аймалђаннаах, 

Көмүс дуйдаах, хаһыннаах 

Киһиргэс күһүн урут кэлэн 

Кыһын иһэрин сэрэтэр. 

Попов Толя, 8 кылаас 

Оскуола иһинээҕи хоһоон күрэҕэр 

иккис миэстэлээх 

Ийэбэр 

Кимнээҕэр да сылаас илиитинэн 

Миигин имэрийэн ылара, 

Ол кэнниттэн мин сүрэхпэр 

Сып-сылаас күн сыдьаайар. 

Күөрэгэй курдук нарын 

куоластаах, 

Сир симэҕин курдук кыраһыабай, 

Арылыйар сырдык курдук 

санаалаах, 

Курустаал таас курдук харахтаах, 

Сэргэстэһэ сытар киис хаастаах, 

Дьэдьэҥҥэ холонор уостаах 

Күн күбэй тапталлаах ийэккэм. 

 

Судинова Нарыйаана, 5 кылаас 

 

Оскуола иһинээҕи хоһоон 

күрэҕэр үһүс миэстэлээх 

 

Ийэм барахсан 

Биһигини харайар,  

Биһигини аһатар, 

Дьиэ кэргэҥҥэ тапталаах 

Ийэбит барахсан! 

 

Эйиигин биһиги  

Бырахпаппыт хаһан да, 

Үйэбит тухары 

Таптыахпыт эйиигин 

 

Күн курдук сылааскын, 

Ый курдук сырдыккын, 

Араас дьүһүнүнэн умайаҕын, 

Хаһан да умуллубаккын! 

 

Яковлев Гриша 

 

Балаһаны бэлэмнээтилэр  

Лана Адамова, Лучиана Климовская 
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Хабылык, хаамыска 

 

Балаҕан ыйын 21 күнүгэр хабылык, хаамыска күрэхтэһиитэ буолан ааста. 

Манна кыыһыттан-уолуттан тутулуга суох оонньоотулар. Түмүккэ хаамыскааҕа бастакы 

миэстэни 8 кылаас үөрэнээччитэ Захарова Марианна ылла, иккис миэстэни 7 кылаас 

үөрэнээччитэ Адамова Лана, үһүс миэстэни 5 кылаас үөрэнээччитэ Спиридонова 

Кристина ыллылар. Кыргыттарбытыгар инникитин да ситиһиилэри баҕарабыт.  

 

Өбүгэ оонньуута. 

 

Балаҕан ыйын 23 күнүгэр доруобуйа нэдиэлэтин чэрчитинэн 

биһиги оскуолабыт уолаттарын икки ардыларыгар „Өбүгэ оонньуута“ 

күрэх буолан ааспыта. Бу күрэх 6 түһүмэҕинэн ыытылынна: „Кыыһы 

эккирэтии“, „Ойбонтон уулааһын“, „Гиирэни быраҕыы“, „Үс төгүл үс“, 

хапсаҕай уонна тутум эргиирэ. Барыта алта уол кыттыыны ыллылар. 

Бастакы миэстэни 11 кылаас үөрэнээччитэ Окороков Эрчим, иккис 

миэстэни 11 кылаас үөрэнээччитэ Филиппов Толя уонна үһүс миэстэни 10 

кылаас үөрэнээччитэ Стручков Ариан ыллылар.  

Елисеева Айыына, 9 кылаас үөрэнээччитэ 

 

Футбол күрэҕэ буолан ааста. 

 

Футбол урут-уруккуттан баар оонньуу эбит, ону Стирлинг замокка турар 

уон алтыс үйэтээҕи мээчик дакаастыыр. Төһө да былыргы буоллар билиҥҥэ диэри 

эр дьон, уолаттар сөбүлээн көрөр, оонньуур дьарыктара буолар. Билиҥҥи үйэҕэ 

киһи ааҕан сиппэт элбэх сборнай, футбольнай кулууптар бааллар. Олортон 

чулуулара Реал Мадрид уонна Барселона уо.д.а. Ити футбольнай кулуупка 

Кристиану Роналду, Лионель Месси, Неймар курдук биллэр оонньооччулар 

киирэллэр.  

Биһиги оскуолабыт уолаттара бары кэриэтэ футболу интэриэһиргиир 

эбиттэр. Быйыл доруобуйа нэдиэлэтин чэрчитинэн футболга күрэхтэһии буолан 

ааста. Барыта үс хамаанда күөн көрүстүлэр. Бастакы хамаанда капитана – Никитин 

Айсен, үһүс, иккис хамаанда капитана – Филиппов Толя, бастакы, үһүс хамаанда 

капитана – Никитин Гриша, иккис буолары ситистилэр. Капитаннар инникитин да 

маннык тэрээһиннэр буола турдуннар диэн баҕа санаалаахтар уонна кустовой 

күрэхтэһиигэ хамаанда сүүмэрдээн кыттыахтарын баҕараллар.  

Маннык күрэхтэр оҕо талаанын сайыннараллар, түмсүүлээх буоларга, бодоруһарга үөрэтэллэр. 

Футбол күрэҕэ маннык сыллата ыытыллара үчүгэй дии саныыбын. 

Никитина Аня, 9 кылаас үөрэнээччитэ. 

 

Биһиги оскуолабытыгар аэробика. 

Балаҕан ыйын 21-25 күннэригэр доруобуйа нэдиэлэтэ буолан 

ааспыта. Хас күн аайы спортивнай күрэхтэһиилэр, оонньуулар 

ыытыллыбыттара. Бу нэдиэлэни түмүктүүргэ аэробика күрэҕэ буолбута. 

Манна 5-10 кылаас оҕолоро кыттыбыттара. Аэробика диэн түргэн 

хамсаныылаах үҥкүү ааттанар. Дьэ, ол курдук күрэхтэһиигэ орто уонна 

улахан бөлөхтөргө тус-туспа миэстэ тахсыбыта. Күрэҕи саҥа үҥкүү 

учуутала Сангима Васильевна, физкультура учуутала Вячеслав 

Васильевич сыаналаабыттара. Түмүккэ орто бөлөххө сэттистэр бастакы 

миэстэ, алтыстар иккис миэстэ уонна бэһистэр үһүс миэстэ буолары 

ситиспиттэрэ. Улахан бөлөххө онустар бастакы миэстэ буолан 

дьолломмуттара, тохсустар иккис уонна ахсыстар үһүс миэстэ 

буолбуттара. Оҕолор бары астыммыттара, дуоһуйбуттара. Эһиил эмиэ 

маннык күрэх буолуо диэн эрэнэбит. 

Тимофеева Юля, 9 кылаас үөрэнээччитэ 

 

  Чэгиэн  Здоровье 

ЗЗдоровь

е 
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Алтынньы  2-4 күннэригэр Мэҥэ-Хаҥалас улууһун Майа 

нэһилиэгэр Никандров А.Н. бирииһигэр Республиканскай  мас 

тардыһыытын күрэҕэ буолан ааста. Биһиги оскуолабытыттан онус кылаас 

үөрэнээччилэрэ: Онуфриев Тимур, Судинов Айсен, Елисеев Моисей, 

Слепцов Никита баран оскуолабыт чиэһин көмүскээн кэллилэр. Бастакы 

күнүгэр ыйааһыннанан баран жеребьевка буолбут, ол түмүгүнэн иккис 

күнүгэр финалга киирбэккэ туораан хаалан төттөрү кэлбиттэрэ. Күрэххэ 

барыта 200 тахса кыттааччы кэлбит эбит. Инникитин даҕаны 

уолаттарбытыгар ситиһиилэри баҕарабыт. 
 Артемьева Василина, Лукина Лиза, Судинова Айта 10 кылаас үөрэнээччилэрэ. 

 

Лапта. 

 

Лапта – нуучча норуотун хамаанданан оонньуур оонньуута эбит. Петр I кэминээҕи сылларга 

саллааттары дьарыктыыр эбиттэр. 1996 сыллаахха регионнар икки ардыларынааҕы нуучча лаптатын 

федерацията тэриллибитэ. 

Доруобуйа нэдиэлэтин чэрчитинэн бэһис кылаастан ахсыска 

диэри икки хамаандаҕа арахсан лапта күрэҕэ буолан ааста. Манна 40 

оҕону 2 хамаандаҕа арааран оонньоппуттара. 

Бастакы хамаанда хапытааннара – Попов Толя уонна 

Никитин Миша. Иккис хамаанда хапытаана – Артемьев Вадим уонна 

Яковлев Костя. Тыҥааһыннаах оонньуу түмүгүнэн бастакы миэстэ 

иккис хамаанда, иккис миэстэ бастакы хамаанда буолбуттара. Оонньуу 

бэрт бэһиэлэйдик, көхтөөхтүк ааста.  

 

 

Комплекснай спартакиада саҕаланна 

Алтынньы 23 күнүгэр комплекснай спартакиадаҕа бастакынан 

сүүрүүгэ күрэх буолан ааста. Манна барыта тоҕус оҕо кыттан кэллэ. Кыргыттарга – Лукина Лиза-60 

миэтирэҕэ, Айта Судинова-300 миэтирэҕэ, Василина Артемьева-600 миэтирэҕэ, Айыына Елисеева-1500 

миэтирэҕэ сүүрбүттэрэ. Уонна Лиза, Айта, Айыына, Заряна эстафетаҕа кыттыбыттара. Бу дистанцияҕа 

уолаттар эмиэ сүүрбүттэрэ.  Айсен Никитин-60м. иккис миэстэ, Эрчим Окороков-300м. бастакы миэстэ, 

Тимур Онуфриев-600м. бастакы миэстэ, Айсен Судинов-1500м. үһүс миэстэ буолбуттара. Эстафета 

түмүгүнэн бочуоттаах бастакы миэстэҕэ тиксэн үөрэн-көтөн кэлбиттэрэ. Уопсай түмүгүнэн кыра 

оскуолалар икки ардыларыгар үһүс миэстэни ылан кэлбиппит. Инникитин да атын көрүҥнэргэ үчүгэйдик 

дьарыктанан, ситиһиилээхтик кыттан кыайыыны ситиһэр баҕалаахпыт. 

Елисеева Айыына, 9 кылаас үөрэнээччитэ. 
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НОВИНКИ КИНО 

Пэн: Путешествие в Нетландию  

Сюжет фильма повествует 

зрителю историю мальчика-

сироты. Будучи еще младенцем 

он остался без матери - она 

была вынуждена его бросить. В 

своей записке брошенному 

сынишке она пообещала, что 

их свидания непременно 

состоится, на этом или том 

свете. 

 

 
Умеешь 

ли ты 

учиться? 

Мы 

провели 

опрос 73 

обучающих

ся  5-11 классов Сатагайской СОШ. На вопрос 



ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД 



 

 НОВОСТИ ВО ВСEМ МИРЕ 

 

На Соломоновых островах 

ученые National Geographic 

нашли морскую черепаху, 

которая светится в темноте. 

Однако специалисты 

полагают, что способностью 

излучать свет обладает не 

сама черепаха, а водоросли в 

ее панцире.  

 

Американское Агентство 

по передовым   оборонным 

разработкам DARPA 

испытало новый протез, 

дарующий пациенту не 

только способность 

управлять конечностью, но 

и возможность чувствовать 

прикосновения. 

 

 
Егор Булаткин родился 25 

июня, 1994 в годоре Пенза. 

Является автором своих песен. 

Уже в 12 лет он начинает 

писать тексты и записывать их 

на диктофон. В июле 2011 года 

по совету друзей он разместил 

свой материал на Youtube.com. 

И не ошибся: миллионные 

просмотры его дебютного видео 

«Любовь в сети» сделали 

KReeD популярным. Именно 

интернет «зажег для нас новую 

Звезду». В апреле 2012 года 

Тимати подписывает контракт с 

перспективным pop-r’n’b 

исполнителем. Первой работой 

под эгидой лейбла «Black Star» 

стала композиция «Старлетка», 

на которую весной 2012 года 

было снято видео.  

На сегодняшний день, в 

социальной сети KReeD 

выложено около 60 песен и 

видеоклипов. которые 

снимались в его родном городе 

Пенза. Помимо музыки, KReeD 

увлекается различными видами 

спорта и ведет здоровый образ 

жизни, являясь прекрасным 

примером для своих 

поклонников  

    

 

  «Эн-сулускун» интерактивнай 

ырыа күрэҕэ быйыл иккис 

төгүлүн ыытыллар.  Санатан 

эттэххэ, былырыын 3000 

тыһыынчаттан тахса 

көрөөччү куолаһын ылан, 

Айыллаана Степанова 

кыайыылааҕынан тахсыбыта. 

Долун Борисов НВК  «Саха» 

анал бирииһин ылбыта. 

Быйыл эмиэ биһиги 

оскуолабытыттан 7 кылаас 

үөрэнээччитэ Аммосова 

Аэлита кытта сылдьар. 

Киниэхэ ситиһиини 

баҕарабыт! 

А знаете ли вы… 

что в Китае свадебный 
наряд невесты красного 

цвета, потому что белый 

цвет у них траурный. 
 

 

Психоло-

гическая 

азбука 
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«Умеешь ли ты учиться?» все 73 обучающихся ответили «ДА» 

На вопрос: «Выдерживаешь ли учебную нагрузку?» 41 обучающихся 

ответили «ДА», 31 «НЕТ», 1 «НЕ ЗНАЮ»  

Наш вам первый совет:  
Не все семи пядей во лбу. Но если тебе не все равно, какое место ты занимаешь в классе по 

успеваемости, если тебе обидно, что плетешься в хвосте, не опускай руки, как бы 

тяжело ни давалось тебе учеба. Старайся, трудись!  

Не всех природа одарила талантом к наукам. Один, как говорится, берет 

умом, а другой усидчивостью. Но всем нам обязательно хоть что-то удается 

хорошо, быть может, даже лучше, чем другим: У каждого свои таланты. 

Бездарных людей не бывает. 

Спроси себя: «А что я умею делать хорошо?» Может быть, ты умеешь 

внимательно слушать? Или тебе нравится общаться с людьми? А вдруг ты 

рисуешь или красиво пишешь? А как насчет умения делать покупки? Знаю, 

ты не поверишь, но такие способности помогут тебе стать продавщицей в 

модном магазине, менеджером или дизайнером. 

Школа в принципе нацеливает ребят на получения высшего образования. 

Но если это не для тебя и ты это понимаешь, посоветуйся с учителем, он 

наверняка что-нибудь подскажет, исходя из своего жизненного опыта и твоих 

наклонностей. 

     В любом случае навыки и знания, полученные в школе, помогут тебе в будущем. 

Я не выдерживаю такого напряжения… 

Наш вам второй совет: 

Не всегда легко выдерживать школьную нагрузку. Особенно когда на тебя давят родители. Если 

они все время подстегивают тебя или хвастаются твоими успехами, скажи, что это действует тебе на нервы. 

      Что может быть хуже, если на тебя возлагают надежды, а ты терпишь неудачи? 

Родители ругают тебя, если ты получаешь плохие оценки. Поговори с ними, вероятно, они не понимают, 

как ты стараешься и как тяжело тебе слышать их упреки.                                                 

  Школьные годы - это здорово! 

А ты как считаешь? 

1.Ты опаздываешь в школу на десять минут и знаешь, что нагоняя не избежать. Как ты поступишь? 

А. Подумаешь! Вот если бы вообще не пошла, тогда другое дело. 

Б. Вернусь домой. Какой смысл идти в школу, раз все равно опоздал? 

В. Помчусь сломя голову. Когда учительница начнет меня отчитывать, уроню слезу и попрошу 

прощения. 

2. На субботнее утро назначены соревнование спортивных команд школы. Как ты поведешь себя в этой 

ситуации? 

А. Готова всем перегрызть горло, лишь бы включили в состав одной из них. 

Б. Буду вертеться возле баскетболистов – вдруг возьмут в команду. 

В. Просплю до обеда, а потом буду посмеиваться над кретинами, которые встали ни свет ни заря. 

3. Учительница английского объявляет, что весь класс едет по обмену в Англию. Что ты при этом 

чувствуешь? 

А. Ужасно доволен. Всю неделю буду лакомиться круассанами, глазеть на неотразимые 

достопримечательности , и никакой школы. 

Б. Рад, но очень волнуюсь, как все будет. 

В. Я на седьмом небе от счастья, потому что всегда мечтал увидеть Англию и пообщаться с 

англичанами. 

4. Тебе надо выбрать факультатив – географию или немецский. Что повлияет на твой выбор? 

А. Все зависит т того, какой учитель привлекательнее. 

Б. Выберу предмет, который больше люблю. 

В. Где занятия заканчиваются раньше, туда и пойду  
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5. Уроков – невпроворот, за что ни возьмешься, ничего не получается. Скорее всего, ты… 

  А. … махну на все рукой, швырну учебники в мусорное ведро и объявлю, что в школу больше не 

пойду. 

Б. … сделаю уроки по тем предметам, которые мне нравятся, а про остальные и думать забуду. 

В. … стиснув зубы, обращусь за помощью к учителям. 

6. Где ты сидишь на уроках? 

А. Где угодно, лишь бы доску было видно. 

Б. Подальше от учительницы, чтобы она не видела, что я не закрываю рта. 

В.  За чьей-нибудь широкой спиной. 

7. Какая у тебя в школе репутация? 

А. Нелицеприятная. Я и дерзкий, и недисциплинированный, - словом, одни неприятности. 

Б. В дневнике то и дело появляются замечания типа: «Учится не в полную силу, зато болтает без 

конца». 

В. Учителя довольны. В один голос говорят, что у меня блестящее будущее. 

8. Когда ты собираешься закончить образование. 

А. Как только исполнится 16 лет. 

Б. Когда получу аттестат зрелости. 

В. Пока не поступлю в университет, не успокоюсь. 

9. Что больше всего тебе нравится в школе? 

А. Школьный звонок. Особенно когда кончаются уроки и можно бежать домой. 

Б. Возможность общаться с друзьями. 

В. Любимые предметы. 

10. Как ты считаешь, сколько предметов тебе действительно пригодится в жизни? 

А. Большинство. Только в школе можно почерпнуть только знаний. 

Б. Ни один. В жизни от них никакого проку. 

В. Один или два, возможно, пригодятся, а все остальные – ерунда. 

Ключ к тесту 

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 5 10 0 0 0 10 0 0 0 10 

Б 0 5 5 10 5 0 5 5 5 0 

В 10 0 10 5 10 5 10 10 10 5 

 

Суммируй баллы своих ответов: 

0-30 
Итак, школа для тебя хуже каторги, но не сам ли ты в этом виноват? Неужели и в самом деле вся школьная 

жизнь неинтересная и унылая? Такого быть не может! Если подумаешь хорошенько, наверняка найдешь 

нишу, где проявятся твои способности. Бесталанных людей не бывает. Если ты не отличница, то это не 

повод для уныния. Кое-какие предметы запустила? Так это поправимо. Обратись к учителям за помощью. 

Безвыходных положений не существует, а дорогу, как известно, осилит лишь идущий. Не унывай и выше 

нос! 

35-70 

Я точно знаю, какое у тебя отношения в школе. Тянешь лямку, вот и все! Терпения хватает только на то, 

чтобы отсидеть на уроках. Ты не ставишь себе задачу стать одной из лучших учениц, но и оказаться в рядах 

худших не хочешь. Предметы, которые ты любишь, знаешь хорошо, а те, к которым равнодушна, учишь 

кое-как. Попробуй все же учиться ровнее. В жизни придется заниматься не слишком приятными, но 

необходимыми вещами. К этому надо себя готовить, и школа здесь как раз поможет. 

75-100 

Поздравляю тебя! Может, ты и не любишь школу, но без сомнения, стараешься извлечь из нее 

максимальную выгоду, понимая, что она дает возможность определить, что тебе больше по душе. Такой 

шанс вряд ли когда-либо представится – ты права. Ты не теряешь времени зря. Молодец! 

  

 

 

 

 

Опрос провели и подготовили материал: Захарова Марианна, Лукина Мичийэ, Елисеева Ира - 

ученицы 8 класса. 
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     Алтынньы – Хотой Айыы ыйа. 

Суолтата: Хотой күүһү,  былааһы көрдөрөр, онон кини түмэр, тэрийэр суолталаах. 

Күн-дьыл 

 Ый сиэлэн кылгааһына алтынньы, сэтинньи ыйдарга буолар. 

 Уу тоңон барар. Онуоха муус тоңуутун маннык араараллар: 

1) буһурук кэмэ – муус саңа тоңон эрэр кэмэ; 2) чарчыа – муус киһини уйар гына тоңуута. 

 Алтынньы ый 14 күнүттэн кыһын сађаланар. 

Ыкка сыһыан 

 Ыты аһаппакка хоннорор аньыы; 

 Сүөһү мэйиитин ыкка биэрэр аньыы;   

 Ыт нөңүө атыллаама; 

 Ыты миинньигинэн охсума; 

 3 ыты өлөрбүт киһи – киһини өлөрбүт тэңэ; 

 Эһэ тириитин ыкка көрдөрүмэ. 

«Кут-сүр» кыһа 

Алтынньыга төрөөбүт ођолор ааттара 

1, 2 – Хотой, Тускулаана 

3, 4 – Дархан, Айаана 

5, 6 – Боотур, Хотууна 

7, 8  – Саарын, Туймаада 

9, 10 – Албан, Туйгууна 

11, 12 – Саргын, Хаачылаана 

13, 14 – Айан, Туйаарыма 

15, 16 – Дьулусхан, Нарый 

 17, 18 – Долун, Санаайа  

19, 20 – Сулустаан, Туллуктаана 

21, 22 – Күндүмэн, Кэскилээнэ 

23, 24 – Хоһуун, Айталыына 

25, 26 – Толлуман, Күндүүнэ 

27, 28 – Ньургустаан, Алгыстаана 

29, 30 – өркөн, Харыстаана 

31        - Ньургун, Сыралыма 

 

 Өбүгэлэр ситимнэрэ быстыа суохтаах, ођолор ађаларын суолларын 

салђыахтаахтар. Ађалар ситэ оңорботохторун кинилэр оңоруохтаахтар. Олох диэн 

оннук.  

                                                                              Далан 

Саха муудараһын ытарђалара 

 өбүгэлэриң үгэстэрин өрө тут. 

 Үтүө ааккын өрө тут, киһи кэрэмэһэ буол. 

 Ыарахантан толлума, ыраахтан саллыма. 

 Бар дьон үтүөтүн умнума. 

 Үлэђин көрдөр – бэйэн да астыныађың. 

 Баары бүтэримэ, сарсыңңыгын санаа. 

 Тылы таһыма, хобу тарђатыма. 

 Кырдьађаһы ытыгылаа, эдэрдиин эйэлэс. 

 Чугас киһигин хомотума, аймаххын тэйитимэ. 

 Киһи үлэнэн дьоллонор, астынар. 

                      

К.Д. Уткин-Нүһүлгэн «Саха толкуйа» кинигэтиттэн 

 

Итэђэл. Сиэр-туом. 

Үгэс 
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Инна Онуфриева, 1 кылаас 

Лили Захарова, 1 кылаас 

Айымньы түһүлгэтэ 

Иванов Арылхан, 1 кылаас 

8 кылаас үөрэнээччилэрин куукулалара 

Адамова Диана, Артемьева 

Наташа, 6 кылаас 

Скрябина Лина, Карманова 

Алена, 11 кылаас 

Адамова Дайаана, Яковлева 

Сайыына, 7 кылаас 
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На сколько мы знаем наше государство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Особая одаренность, исключительность личности. 

2. Комплекс мер с целью формирования руководящих органов государства. 

3. Право и возможность распоряжаться кем - нибудь, чем – нибудь. 

4. Представитель населения в органах центральной или местной власти. 

5. Искусство управления государством. 

6. Лицо, которое выдвигают для избрания или назначения на какую либо должность. 

7. Это отношения, возникающие в процессе социального взаимодействия, обычно сопровождающиеся 

негативными эмоциями. 

8. Форма правления, при которой государственная власть передана одному лицу. 

9. Массовое собрание для обсуждения актуальных преимущественно политических проблем. 

10.  Синоним слова законный. 

11.  Основной закон страны. 

12.  Человек, отличенный от других присущими только ему характерными чертами.  

13.  Наука, изучающая прошлое человечества. 

Лукина Лиза, 10 кылаас  

 

 

 

 

 

 

 

Отдыхаем... 

Хаһыаты бэлэмнээн таһаардылар “Кулуһун” юнкорпост оҕолоро. 

Хаһыат ыйга биирдэ икки тылынан тахсар. 

Тираһа 30 

Балаһаларга  эппиэтинэстээхтэр: “Сонуннар” -  Адамова Дайаана, Никитина Аня (Адамова Н.Н., Никитина Нь.Б-Ц.) 

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

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

“Чэгиэн” – Никитина Аня, Елисеева Айыына, Тимофеева Юля, Апросимова Неля, Лукина Лиза, Артемьева Айта, Судинова 

Айта (Онуфриева А.В.) 

“Туох? Ханна? Хаһан?” – Скрябин Савелий  (Лукина О.В.) 

„Психологическая азбука“ – Захарова Марианна, Лукина Мичийэ, Елисеева Ира (Борисова Н.И.) 

„Итэҕэл. Сиэр-туом. Үгэс.“ –  Артемьева Надя, Попов Толя (Шишигина Г.Н.) 

“Сынньалаңңа”  - Лукина Лиза  (Иванова С.А.) 

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


