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        “Лео уонна чаҕылхай уолаттар“ 

Көрдөөх - нардаах оҕолор  куруук үөрэ 

сылдьаллар, ыралара ыраас, санаалара  

күүстээх. “Лео уонна чаҕылхай уолаттар“     хамаанда балайда 

ситиһиилээхтик КВН күрэҕэр кыттар. Кинилэр күлүүлээх, араас  

интэриэһинэй ис хоһоонноох кэпсээннэрэ, инсценировкалара дьон 

болҕомтотун куруук тардар. Региональнай күрэххэ кыттан холоно  Тааттаҕа 

баран кэллилэр.Оҕолор уһун айан диэн толлон турбакка, сып-сап хомунан, 

күрэххэ ох курдук оҥостон бардылар. Салайааччылара Никитина О.Н. 

нүөмэрдэрин чочуйан, тупсаран биэрбитэ. Күрэххэ барыта да ааттаахтар 

мустар түһүлгэлэрэ эбит! Биһиги хамаандабыт соҕотох кыыһа Апросимова 

Нелли - “Күн күлүүк” номинация хаһаайката бу да сырыыга көрөөччү 

болҕомтотун тарта. Кини  “Күн күлүүк” номинация хаһаайкатынан ааттанна. 

Оҕолорбутугар өссө үрдүк ситииһиилэри баҕарабыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонуннар 
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«Олонхо дойдутунан айан» оонньуу 

 5-8 кылаас үөрэнээччилэрэ олоҥхо нэдиэлэтин түмүктүүр биэчэригэр 3 хамаандађа арахсан 

оонньоотубут. «Үөһээ дойду», «Орто дойду», «Аллараа дойду» туһунан билиибитин тургутар 

сорудахтары толордубут. Сорудахтар олус интэриэһинэйдэр: олоңхо үс дойдутун ойуутунан пазлы 

хомуйуу, олоңхо тиэкиһин нууччалыы тылбаастааһын, айар сорудахтар. Хамаандалар бары олус 

көхтөөхтүк кытыннылар. Ол эрээри ордук тэрээһиннээх, түмсүүлээх хамаанда кыайда. 1 миэстэни 

Аммосова Аэлита, 2-ис миэстэни Артемьева Валя, 3-с миэстэни Лукина Мичийэ хамаандалара 

ылан минньигэс бириистэринэн наҕараадаланан үөрдүлэр-көттүлэр. 

                     6 кылаас үөрэнээччитэ, Родмай Филиппов. 

Саҥа дьыл алыптаах киэһэтэ. 

 

Саҥа дьылга араас дьикти, аптаах түгэннэри оҕолор бары да кэтэһэллэр.Быйыл 

оскуолаҕа Саҥа дьылы көрсө араас литературнай геройдар кэлбиттэр, кинилэр 

бырааһынньыктыы киэргэммит  саалаҕа баал тэрийэн үҥкүүлээн эргийдилэр, остуоруйа 

көрдөрдүлэр. Манна бааллар  сөбүлүүр остуоруйаларбыт персонажтара, Онегин, 

Ленскэй,Татьяна Ларина, Наташа Ростова, Андрей Болконскай, Ромео Джульетталыын, 

Красавица Чудовищалыын, Дюма мушкетердара... Литература сылын түмүктүүр 

бэртээхэй бырааһынньыгы онус кылаас коллектива иилээн-салайан ыытта. (Салайааччы 

Андреева Л.В.) Бириис, бэлэх арааһа, оонньуу- көр, сүүйүүлээх лотереялар, 

аттракционнар оҕо аймах үөрүүтүн үксэттилэр. 
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Студеннары кытта көрсүһүү. 

Идэни талыы - олоххо таба 

тайаныы. Үгүс оскуоланы бүтэрээччи 

мунаарар, сүбэҕэ наадыйар: ханна 

үөрэнэ барыахха? ким буолуохха? 

Кыһыҥҥы уһун өрөбүллэргэ  студеннар үөрэнээччилэри кытары туһалаах 

көрсүһүүнү тэрийдилэр. Биһиги выпускниктарбыт дойду араас 

муннуктарыттан түмсэн (Екатеринбург, Чита, Улан-Удэ, Дьокуускай), 

үөрэхтэрин туһунан кэпсээтилэр, үгүс ыйытыыларга хоруйдаатылар, 

туһалаах сүбэлэри биэрдилэр, олоххо дьулуурдаах, барытыгар көхтөөх, 

үөрэххэ кыһамньылаах буоларга ыҥырдылар. Эдьиийдэрин, убайдарын 

кэпсээнин, сонунун истэн, сэргээн, сэргэхсийэн оҕолор үөрэн тарҕастылар. 

Пресс-киин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Баһылык ёлката 

Ахсынньы 23 күнүгэр улуус бастыҥ үөрэнээччилэрэ баһылык 

елкатыгар муһуннулар. Быйыл сыл бастыҥ үөрэнээччилэрэ баһылыктан  

бастыҥ бэлэҕи туттулар. Ол курдук, кинилэр кыһыҥҥы өрөбүлгэ Санкт-

Петербург куоракка экскурсиялыыр путевкаларынан наҕараадаланнылар. 

Биһиги оскуолаттан 10  кылаас үөрэнээччитэ Никитина Заряна маннык 

путевканы  тутар чиэскэ тигистэ. 

Оскуола аайыттан ыҥырыллан кэлбит үөрэнээччилэр представление 

бэлэмнээн кэлэн көрү - нары көҕүлүттэн туттулар, эҕэрдэ концерт, бэлэх 

туттарыыта, дискотека буолла. Биһиги кылаас Миньоннар буоллубут, үөрэ - 

көтө мааска тиктэн, оҕо сааспыт бүтэһик Саҥа дьылын үөрүү аргыстаах 

көрүстүбүт. 

 11 кылаас үөрэнээччилэрэ 
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Бүгүн биҺиги хаҺыаппыт ыалдьыта Сатаҕай оскуолатын математика 

учуутала Терентьева Ольга Семеновна. Быйыл 2015 сылга биҺиги 

оскуолабыт Россия 100 бастыҥ оскуолатын ахсааныгар киирдэ, 

оскуолабыт директора Шишигин Егор Антонович бастыҥ директор 

аатын сүктэ. Ольга Семеновна «Общественное признание. 

Педагогическая слава I степени» бэлиэни ылла. 

   - Үтүө күнүнэн, Ольга Семенова. 

   - Үтүө күнүнэн. 

   - Эн Сатаҕай оскуолатыгар хас сыллаахха үлэлии кэлбиккиний? 

   - 1976 сыллаахха. 

   - Эн математика учууталын идэтин баҕаран туран талбытыҥ дуо? 

   - Баҕаран бөҕө! Онно эрэ үчүгэй этим диэбит курдук. 

   - Оҕолору үөрэтэр туох уустуктардааҕый? 

   - Оҕо барыта тус-туҺунан  личность буолар. Хас биирдии оҕо сайдыахтаах буоллаҕа дии. Дьоҕурун 

сайыннарыахтаах, математика сүрүн предмет буолар, кини математиканы баһылаатаҕына атын предмети 

баҺылыырыгар олох буолар. Ол иҺин бу уруок сүрүн уруок буолар. 

 - Бастакы выпускниктарыҥ кимнээҕий? Хас сыллаахха бүтэрбиттэрэй ? 

 - Бастакы выпускниктарым ити Нина Романовна, Егор Егорович, Павел Данилович  буолаллар. Нина 

Романовна манна билигин математика учууталынан үлэлии сылдьар. Иккис выпуҺум үөрэнээччитэ Лукин 

Василий Иванович эмиэ учууталлыы сылдьар. Сатаҕай орто оскуолатын бастакы выпускниктара 1994 

сыллаахха мин үҺүс выпустарым Судинов Николай Николаевич уонна Онуфриева Анна Васильевналаах 

буолаллар. 

  - Көрүдьүөс түгэннэргиттэн кылгастык тугу эмит сэҺэргээ эрэ. 

  - Учууталларга дружеские шаржи суруйааччыбын уонна ахсааҥҥа оҕолорго арааьынай көрдөөх түгэннэр 

баар буолааччылар, оҕо координата көнөтүгэр точка бэлиэтиир. Ону биир оҕо наар үөҺээтигэр бэлиэтиир. 

Ону быҺаарабын да өйдөөбөт. Онуоха мин этэбин, эн матрас үрдүгэр буолбакка иҺигэр киирэн сытаҕын 

диэбиппэр, ээ, мааҕыттан инньэ диэххиний диэбитэ. 

- Эн бу знак ылан баран туох диэн санааҕа кэллиҥ? 

- Бу знагы мин ылыам дии санаабатаҕым. Кэлбитэ наҺаа үчүгэй буоллаҕа дии. Мин манна үлэлээбитим 

түөрт уон сыл буолла. Онон мин үлэм түмүгэ дии саныыбын. Оскуолабытыгар наҕараада ылар дьоннор 

элбэхтэр. Сүүс бастыҥ оскуола диэҥҥэ эппиэттиир учууталлар бааллар, ол иҺиттэн миэхэ тигистэҕэ дии. 

- Эбии ханнык знактардааххыный? 

- Бастакы знагым „Старший учитель“ диэн, иккис отличник РФ 1993 сыллаахха, онтон 1996 сыллаахха 

стипендиат фонда  „Дети Саха – Азии“, 2010 сыллаахха Почетный работник РФ, „Учитель учителей“, 

Общественное признание уонна педагогическая слава I степени. 

- ХаҺыат ааҕааччыларыгар тугу баҕарыаҥ этэй? 

- ХаҺыат ааҕааччылара элбии турдуннар. Материаллара өссө интириэҺинэй буоллуннар. Ааҕар оҕо 

элбээтин. Ким ааҕар ол кругозордаах буолар. Сатаҕай оҕолоро атын хаҺыаттары эмиэ аахтыннар «Кэскил», 

«Юность севера», «Хатан» уо.д.а. ЭҺиэхэ өссө да элбэх ситиҺиилэри! 

  

      Биһиги ыалдьыппыт 
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  Ыалдьыттары кытта кэпсэттэ Диана Адамова, 6 кылаас. 
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               Иэйии 
 

Саҥа дьыл 

Саҥа дьыл кэрэтин! 

Саҥа дьыл харыйатын 

Араас дьүһүнүнэн  

Ойуунан киэргэтэр! 

Саҥа дьыл үчүгэйин!  

Саҥа дьыл кыраһыабайын 

Дьиэ-уот тыгарынан 

Саҥа дьыл саҕаламмытынан 

Тымныы оҕонньор 

кэлиитинэн 

Саҥа дьыллааҕы харыйа 

уотунан 

Саҥа дьыл буолуутунан 

Бука бары мустуоҕуҥ! 

Саҥа дьыл хаһан да 

ааспатын! 

         Адамов Коля, 2 кылаас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саҥа дьыл 

Саҥа дьыл, Саҥа дьыл! 

Кэтэһиилээх Саҥа дьыл! 

Сотору көрсөбүт 

Үөрэбит-көтөбүт. 

Бырааһынньык буолуоҕа 

Тымныы кырдьаҕас  

Бэлэх биэриэҕэ. 

Оскуолабыт киэргэниэ 

Оонньуохпут-көрүлүөхпүт. 

Оҕолор ыллыахтара, 

Оҕолор үҥкүүлүөхтэрэ 

Остуоруйа көрдөрүөхтэрэ. 

Саҥа дьыл-улахан 

бырааһынньык! 

                                          

Никитина Диана, 2 кылаас 

Өйдөөбөт эбиппин эрдэ мин 
биир тылы,  
Доҕор диэн олоххо биирдэ 
бэриллэрин, 
Күммүн-дьылбын 
эрэллээхтик атаарарбар 
Доҕор аттыбар өйөбүл 
буоларын. 
 
Доҕотторум аттыбар бааллар 
миигинниин,  
Бары биир санаа кынаттанан 
сылдьаллар,  
Эйиэхэ, миэхэ үтүөнү үксэтэн  
Иннин диэки эрэллээхтик 
дабайаллар. 
 
Билэбин эйиэхэ соҕотох 
сылдьаргар  
Күнүн-дьылын чуумпутук 
даҕаны ааһарын, 
Ол иһин ойон тураҥҥын 
үҥкүүлээ, 
Дьоллоох түгэммит биһиэнэ 
бүтүмэ. 
 
Өскөтүн эйиэхэ ыарахан күн 
үүннүн  
Дьиннээх доҕор күүс-көмө 
буолуоҕа 
Бэйэтин оруннаах тылларын 
этиэҕэ 
Сүбэ-ама буолуоҕа, 
сырдатыа. 

Долун Борисов, 9 кылаас 

Кырдьык даҕаны  
Кыһаллар. 

Кырдьык даҕаны  
Сүүрэр-көтөр. 
Ити барыта  

Биһиги туспутугар. 
Үөрэтэр-чочуйар 
Үөрэххэ угуйар. 

Таптыыбыт-сыаналыыбыт, 
Ытыктыыбыт-убаастыыбыт 

Күндү учууталларбытын. 
 

Климовская Лучиана, 7 
кылаас 

Сайылыкпын ахтабын 

Сайылыгым барахсан 

Сибэккилээх хонуутун,  

Түптэ сыттаах салгынын 

Ахтан-санаан кэлэбин. 

 

Кылыгырас сүүрүктээх 

Суолам ыраас уутугар 

Сөтүөлүүрбүн-суунарбын  

Ахтан-санаан кэлэбин. 

 

Маҥааччыйым ыанньыйан 

маҥырыырын, 

Оҕо-аймах көрдөөх 

күлсүүтүн, 

Дьэдьэнниир-отоннуур 

үчүгэйин 

Ахтан-санаан кэлэбин. 

Яковлева Сайыына, 7 кылаас 

 
Балаһаны бэлэмнээтилэр Лана 

Адамова, Лучиана Климовская 
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Энергетик туһунан  
                                     10 чахчы 

1. Энергетическэй утахтар („энергетиктэр“, 

„энерготониктар“) – арыгыта суох эбэтэр кыра 

арыгылаах утахтар. Киһи ньиэрбэтин систиэмэтин 

көҕүтэр аналлаах. 

2. Энергетиктэр икки көрүҥҥэ арахсаллар: 

ханныгар эрэ кофеина элбэх, ханныгар эрэ 

битэмиинэ уонна углевода элбэх.  

3. Састаабыгар кофеин (матеин, теин), теобромин, теофиллин, углевод, глюкоза, 

сахароза, адаптоген, таурин, о.д.а. эттиктэр бааллар. 

4. Биир бааҥкаҕа киһи биир сууккаҕа наадыйар битэмиинэ баар буолуон сөп. Ол 

эрээри ол битэмииннэр киһи наадыйарын барытын толуйбаттар. Биири бииринэн 

истэххэ доруобай киһи тулуктаһан сылдьыан сөп. Оттон икки, үс, онтон да элбэх 

бааҥканы истэххинэ сүрэх, тымыр үлэтэ кэһиллэр, аанньа утуйбат буолаҕын, 

этиҥ-сииниҥ сылаарҕыыр, айгырыыр.  

5. Энергетик састаабыгар баар таурин уонна глюкуронолактон хайдах дьайаллара 

билигин да биллибэт. 

6. Энергетиги пиибэни, атын да арыгыны истэххинэ хаан баттааһына күүскэ түһэн-

тахсан сүрэх тулуйуо суоҕун сөп. Улаатан эрэр обургу оҕолор (подростоктар) 

эттэрэ-сииннэрэ уларыйар кэмигэр энергетиги иһэллэрэ олус кутталлаах. 

7. Энергетиги спордунан дьарыктанан, сүүрэн-көтөн баран иһэр олоххо 

кутталлаах! 

8. Энергетик састаабыгар инозит диэн (испиир көрүҥэ) быары түргэнник үлэлэтэр 

эттик баар. Киһи уорганын үлэтин күүһүнэн үлэлэтэр тугунан диэлийэн 

тахсыаҕын толкуйдаан көр... 

9. Энергетик киһини уһуннарар, чэбдигирдэр, күүс-уох, сэниэ биэрэр дьайыылаах 

эрээри, ол – сымыйа, оҥоһуу дьайыы. 

10. Германияҕа ыччаттарын кэскилин санаан энергетиктэри оҥорору, оттон АХШ 

Вашингтон штатыгар, Францияҕа, Данияҕа, Норвегияҕа маҕаһыыҥҥа атыылыыры 

боппуттара. Оттон биһиэхэ пиибэни даҕаны бобор кыахтара суох... 

 

 

 

Саха төрүт утахтара – 

Кымыс, быыппах араастара –  

Быдан-быдан ордуктар, 

Эккэ-сииҥҥэ туһалаахтар! 
 

  Чэгиэн 
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Элвису Пресли – 80 

Королю рок-н-ролла 

в 2015году могло бы 

исполниться 80 лет. 

Эта знаменательная 

дата запомнится его 

поклонникам тем, 

что на аукционе 

будет выставлена 68 

ценных предметов, 

которые неразрывно 

связаны с 

легендарным 

Эльвисом Пресли. 

 

Кто родился в декабре? 

Иосиф Виссарионович 

Сталин, настоящая фамилия 

Джугашвили – легендарный 

советский политический, 

военный и партийный деятель 

родился 21 декабря 1879г. 

Дима Билан – известный 

российский певец. Настоящее 

имя Виктор Николаевич 

Белан. Родился 24 декабря 

1981г. 

Джуд Лоу – популярный 

британский актер. Родился 29 

декабря 1971г. 

Звезда Голливуда Бред Питт 

родился 18 декабря 1963г. 

 

“Азия оҕолоро” 

“Азия оҕолоро” VI Оонньуу 

Дьокуускай куоракка от 

ыйын 5-17кк. ыытыллыаҕа. 

152 эбийиэктэн 12-гэр – 

күрэхтэһиилэр, 22-гэр 

эрчиллиилэр буолуохтара. 

Оонньуу спортсменнара 67 

эбийиэккэ түһүөхтэрэ. 50 

сиргэ кинилэр аһыыр 

усулуобуйалара тэриллиэ.  

Тохсунньу 15к. туругунан, 

38 дойду хамаандата 

Оонньууга кыттарга 

бэлэмин биллэрдэ. Кыттар 

хамаанда өссө да эбиллэр 

чинчилээх. Санатар 

буоллахха, 2012 сыллааҕы 

Оонньууга 27 судаарыстыба 

кыттыбыта.  

Оонньууга 2 тыһыынча 

волонтер көмө-ньыма 

буолуоҕа. Аан дойду 

таһымнаах тэрээһиҥҥэ 

ыалдьыттары аэропортка 

көрсөртөн саҕалаан 

Оонньуу сабыллыытыгар 

тиийэ үлэлиэхтэрэ. 

 

Джуд Лоу – популярный 

британский актер. 
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    Психологическая Азбука 
       

 Какими дети видят себя и других 
 

Хочешь узнать себя – иди на психологию. 
 
 

Каждому Взрослому, если он хочет что-то узнать или понять в детях, наверное, можно начать с 
самого простого: поговорить с детьми.  

Мы разговаривали с детьми о самых разных вещах, задавали им самые разные вопросы … и 
получали самые неожиданные ответы. 
 
Вопрос: Кого ты считаешь самым умным на свете? 
Ответы: 
-  свою маму, потому что она учится всю жизнь. 
-  папу, потому что он покупает шоколадки, балует и умеет ругать. 
- бабушку, потому что она много прожила. 
- родителей, потому что они больше меня всего знают. 
- нашу учительницу, потому что она нас учит чтению, математике, письму. 
- Майкла Джексона, потому что он победил робота 
- психологов, потому что они знают психологию человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Опрос провели и подготовили материал к номеру: Захарова Марианна, Лукина Мичийэ, Елисеева 

Ира 

Психоло-

гическая 

азбука 

Ответы детей заставляют задуматься не только о тех критериях, которыми они пользуются в 

жизни, ориентируясь в окружающем мире. В этих ответах звучат и нотки детских обид, радостей, 

мечтаний, нереализованных  возможностей. 

 

 

Практикум для детей 
Ты робок? Изволь измениться 

Робость преодолеть трудно, потому что она, словно вечный двигатель, питает себя самое. 
Вот кто-нибудь подходит, говорит «Привет», и ты холодеешь от ужаса: ты не силен в беседах, 
потому что ТЫ РОБОК. Ту даже не можешь толком составить фразу, все слова лезут куда-то не 
туда. Ты так напряжен, что, пытаясь улыбнуться, выдаешь лишь жуткую гримасу. Иногда люди 
принимают твою робость за самомнение и холодность: «Она (он) ни с кем не разговаривает. Она 
(он) - сноб».  

Тебя терзает мысль: а нравишься ли ты людям? 
Но если ты сам себе не нравишься, почему тебя должны любить окружающие? 
Теперь давай продолжим это логическое построение: если ты научишься любить себя, так 

почему же другие не будут тебя любить? А даже если ты им и не очень-то нравишься, кого это 
волнует? Это их проблемы, не твои.  
 

Вопрос: Что тебе мешает жить? 
- взрослые, потому что ругают 
- моя неприспособленность к жизни, я еще маленькая  
- мамины ругательства 
- злые люди, они любят ворчать 
- хулиганы всякие, они плохие 
- горе и плач 
- мое желание, которое никогда не сбудется… 
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                                                                       Сэтинньи – Байанай ыйа  
 

Хотугу сахалар ох ыйа дииллэр. 

Сэтинньигэ сүрүн дьарык бултааһын этэ. Бу 

ыйга ас-үөл элбиир. Дьон идэһэлэрин 

өлөрөллөр, балык уонна кыыл этэ дэлэйэр. 

Сүүрбэһис күн диэки аска алгыһы түһэрэр 

күөсчүт алгыһа диэн оҥоһуллара. Былыр бу 

кэмңэ уруулар элбииллэрэ. Кыһыңңа 

бэлэмнэнии түбүгэ бүтэр, улахан тымныылар 

түһэ иликтэр, ас-үөл элбэх, онон ыал буоларга, 

уруу тэрийэргэ тоҕоостоох ый буолара. Ый 14 

күнүн кыһыңңы таңас күнэ дииллэр. Бу 

кэмтэн халлаан тымныйан барар. 

Сэтинньигэ төрөөбүт дьон булугас-

талыгас өйдөөхтөр, баайы-дуолу тардар 

дьођурдаахтар уонна үөрүнньэҥнэр. Кинилэри 

Байанайдаах дьон диэн ааттыыбыт. 

 

Амтан киллэрии туома 

Сэтинньи 14 күнүн эргин толоруллар 

туом. Идэһэни сииргэ оңоһуллуон сөп. Ас кыһыны быһа өңнөөх буоларын 

хааччыйарга аналлаах. Туомңа анаан 9 суол ас астанар. 

 Ыаллар остуол тула олороллор. Анал бүлүүһэђэ 9 суол ас ууруллар. Баар дьон 

9-туу суол аһы сиэхтээхтэр. Амсайар киһи бүлүүһэни 1 төгүл үөһэ көтөђөр уонна: 

«Айхал», - диир. Ол кэннэ 9 суол аһы сиир уонна: «Лох», - диир. Ити курдук бары 

амсайаллар. 
 

Сэтинньигэ төрөөбүт дьон харысхал тыллара 

Аан дойдум аһылыннын, 

Улуу дойдум оломноннун! Дом! 

 

Сэтинньи бэлиэ күнэ 

 

ЮНЕСКО – наука, үөрэх, культура боппуруостарын 

быһаарар аналлаах Аан дойдутааҕы тэрилтэ. 

2005 сыллаахха сэтинньи 25 күнүгэр ЮНЕСКО олонхону 

киһи аймах чулуу айымньытынан билиммитэ. 

Олоңхо – саха норуотун тылынан уус-уран айымньытын 

чыпчаала. Киһи, олоңхону аахтађына, кэрэтик саңарарга, олоңхо тылын 

өйдөөтөђүнэ, мындырдаан толкуйдуурга, ис хоһоонун биллэђинэ, сөптөөхтүк 

дьаһанан олорорго үөрэнэр. 

 

 

 

 

Итэђэл. Сиэр-туом. 

Үгэс 
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Олоҥхо тыла-өһө 

Ођолоор, маннык саңара үөрэниэђиң! 

Ађа – Аламай күн анныгар айан төрөппүт аар тойон ађам. 

Ийэ – Көмүс чопчу сүрэђэр күлүктээн үөскэппит күбэй хотун 

ийэм. 

Кыыс – Тахсар күн сардаңата чабырђайыгар оонньуур, киирэр 

күн килбиэнэ иэдэһигэр тыгар кыыс оҕо барахсан. 

Уол – Аан дойдуну араңаччылыырга, күн дьонун 

көмүскүүргэҮөһээ дойдуттан аналлаах уол ођо барахсан. 

 

Ахсынньы – Билгэ Хаан ыйа 

 Хотугу сахалар хараңа ый диэн ааттыыллар. Ахсынньы ый ортотуттан аан-

даан саҕаланар, ол аата улахан тымныылар түһэллэр. Дьон үксүгэр дьиэлэригэр 

олороллор. Бу кэмңэ остуол оонньуулара – хабылык, тыксаан, хаамыска, дуобат – 

дэлэйэллэр. Дьиэ иһинээђи хамсаныылаах оонньуулар эмиэбуолаллар. Оннук 

оонньуулар элбэхтэр: халбас харата, харах симсии, биһилэх уксуу о.д.а. өйү 

сайыннарар таабырыннар, чабырђахтар, остуоруйалар элбииллэр. Ый 21 күнүгэр 

дьыл ыпсыыта буолар. Бу күн Айыы намыһын удађаттарга анаан туом ыытыллар. 

Айыы намыһын удађаттар дьыл быыһыгар кэлэн айыы дьонун алђаан ааһаллар диэн 

итэђэл баар. 

 Ахсынньы ыйга төрөөбүт дьон туохха барытыгар өйдөөн-төйдөөн 

сыһыаннаһаллар, сырдык ыралаахтар,күүстэрин мунньунары сатыыллар. Кинилэри 

Билгэ Хаан таңаралаах дьон диибит. 

                             Күн-дьыл билгэтэ 

1 – бу күн хайдах буолар да, кыһын эмиэ маннык. 

9 – эһэ кытаанахтык утуйар, бөрө торђоннуур. 

12 – буурђа түстэ5инэ,, ахсынньы 19-гар диэри 7 хонуктаах силлиэ түһэр. 

19 – кыһыңңы Ньукуола. Күн кылгыырын уһуга. Бу күн тымныы буолла5ына, 

сайынын өлгөм үүнүүнү күүтэллэр. 

25 – Испирдиэнэп күнэ. Бу күнтэн са5алаан саамай күүстээх тымныы уонна тыал 

түһэр. 

26 – күн кутуйах хаамыытынан уһуур. 

29 – кыраһа түстэђинэ – ичигэс, сарсыарда улаханнык тымныйдађына – тохсунньу 

19 күнүгэр диэри тымныы турар.  

Муундаралааһын туома 

Ахсынньы ортотун диэки толоруллар. Бу туом өйү сайыннарарга аналлаах.  

 Ыал дьоро остуол тула олорор.Остуол ортотугар ыраас иһиккэ айыылары 

ыңырар бэлиэни – сиэли – уураллар.Бу сиэллээх иһити ыал бас киьитэ 3 төгүл үөһэ 

уунар, онтон миэстэтигэр уурар. Бу кэннэ бары 7 төгүл : «Муундара,» - дииллэр. 

Ахсынньыга төрөөбүт дьон харысхал тыллара 

                            Өйүм өһүллүбэтин, 

                            Билиим бэттибэтин! Дом! 
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Айымньы түһүлгэтэ 

9 кылаас кыргыттарын топиарийдара 

 

1 кылаас үөрэнээччилэрин аквариумнара 

 

10 кылаас үөрэнээччилэрин  

оҥоһуга 
 

4 кылаас үөрэнээччилэрин  

оҥоһуктара 
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                          Вкусный кроссворд на досуге 
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Вертикально: 1.Плиточный …? 2.Сладкий песок. 3. Главный десерт на дне рождения. 4. То, что 

едят с чаем. 5. Еда как пирожок, но внутри крем.  

Горизонтально: 1.Конфета, взрывающаяся внутри. 2.Сладкая, всегда любимая на любой вкус. 3. 

Напиток, сделанный с лимоном. 4. Едят после основной еды. 5. Бисквит завороченной начинкой. 

6.Похож на каравай, но не каравай. 

Адамова Диана, 6 класс. 

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” – Адамова Диана (Никитина О.Н.) 

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

“Чэгиэн” – Никитина Аня, Елисеева Айыына, Тимофеева Юля, Апросимова Неля (Онуфриева А.В.) 

“Туох? Ханна? Хаһан?” – Скрябин Савелий  (Шишигина В.П.) 

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

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

“Сынньалаңңа”  - Адамова Диана  (Иванова С.А.) 

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


