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Үөрэх маҥнайгы күнэ - Билии күнэ 
 Билии күнүгэр анаммыт  бырааһынньык «Үс хоһуун» стадиоҥҥа ыытылынна. Манна улуус алта 
оскуолатын үөрэнээччилэрэ, учууталлара мустан парадтаан киирдилэр. Тэрээһин ыалдьыттарынан 
буоллулар: үөрэх миниистирин солбуйааччы Ф.В.Габышева, Ил Түмэн депутата Ф.С.Тумусов.  
 Быйыл оскуоланы бүтэрээччилэргэ биир кэлим эксээмэннэригэр күүскэ бэлэмнэнэн, дьаныһан 
туран дьарыктаналларыгар баҕа санаа бастыҥа этилиннэ.  Үөрүүлээх тэрээһин оскуолалар концерта-
рынан түмүктэннэ.  

 Букубаар, сибэкки тутуурдаах оскуола 
боруогун  аан бастаан атыллаан киирбит 
маҥнайгы кылаас үөрэнээччилэригэр ордук 
долгутуулаах күн буолла. Бу күн кинилэр 
олохторугар маҥнайгы уруок ыытылынна. 

Үөрэх-билии биһигэ, 
Үүнүү-сайдыы кыһата, 
Оскуолабыт барахсан 
Оҕолору хомуйан 
Билии бэрдин иҥэрдиҥ!  
Үүнэн иһэр ыччаты  
Үтүө суолга угуйдуҥ! 



Дьыл оҕуһун көрсүһүү 

 Үгэскэ кубулуйбут «Дьыл оҕуһун көрсүһүү» тэрээһин балаҕан ыйын 18 күнүгэр Быйакы күөлүгэр  
буолла. Бу улахан тэрээһиҥҥэ 5 - тэн 11 кылааска дылы үөрэнээччилэр бары кытыннылар. Күһүҥҥү 
тэрээһин Николай Павлович Корякин - Уран Ньукулай алгыһынан саҕаланна. Алгысчыт саҥа кэлбит 
үөрэнээччилэргэ үөрэхтэригэр ситиһиилэри баҕаран баҕа санаатын тириэртэ. Онтон салгыы кылаастары-
нан оһуохайга күрэх ыытылынна. Түһүлгэлээн аһааһын кэнниттэн хапсаҕайга, мас  тардыһыытыгар, 
эстафетаҕа күрэхтэһии буолла. Тэрээһиҥҥэ элбэх төрөппүт кэлэн оҕолорун кылаастарыгар күүс - көмө 
буолан үөрэн - көтөн тарҕастылар.  



 
 

 «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» атыы - эргиэн дьаарбаҥката 

  «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» атыы - эргиэн дьаарбаҥката балаҕан ыйын 23 күнүгэр кы-
лаастарынан буолла. Дьаарбаҥкаҕа оҕуруот аһын арааһа, кус, балык араас көрүҥнэрэ, сир 
аһыттан барыанньа арааһа, бурдук ас арааһа атыыга таҕыста. Киирбит харчы кылаас фондаты-
гар хаалла. Оҕолор бары ас атыылыырдыы бэлэмнэнэн кэлбиттэр. Бу күн атыы - эргиэн 
күөстүү оргуйда. Бииртэн биир сонун астар, кэнсиэрбэлэммит, тууһаммыт ас арааһа атыыга 
ордук барда. Бу тэрээһинтэн оҕолор астынан, тотон тарҕастылар.  



Балаҕан ыйын 27  күнэ - Саха Республикатын күнэ 

Саҥа үйэ үөһүгэр, 
Саха омук дьылҕата, 
Самаан  сайын кэриэтэ 
Саргылана туруоҕа. 
Сахам сирэ сайдыаҕа, 
Саргы дьаалы тэнийиэ. 

 Республика күнүгэр анаан үөрүүлээх  илиниэйкэлэр, кылаас чаастара, араас тэрээһиннэр  ыытылынны-
лар. Бу күн И.Н.Бараховка анаммыт миитиҥҥэ биһиги оскуолабыт 12 үөрэнээччитэ  Харбалаахха баран 
кыттан кэллэ.    

 Саха Республикатын күнүгэр анаммыт үөрүүлээх илиниэйкэҕэ оскуола историяҕа учуутала Ильин 
Е.В. суверенитет диэн өйдөбүлү оҕолорго быһааран биэрдэ. Оскуола иитэр үлэҕэ саабыһа Абрахов Е.А. 
бу күн суолтатын уонна историяҕа хаалларбыт уратытын туһунан кэпсээтэ. Үөрүүлээх илиниэйкэлэргэ 
Саха сирин өрөгөйүн ырыатын оскуола үөрэнээччилэрэ  бары ыллаатылар. 

 Улуус депутаттарын сэбиэтин председателэ Михалев С.А. уонна депутат Филиппова М.С. кытта 
оскуола үрдүкү кылааһын үөрэнээччилэрэ көрсүстүлэр. Кинилэр Саха сирин судаарыстыбаннаһын 
төрдүгэр турбут улууканнаах дьоннорбут тустарынан сиһилии кэпсээтилэр, үөрэнээччилэр ыйытыыла-
рыгар толору эппиэттээтилэр.  

А.С.Мироновка анаммыт  миитиҥҥэ  оскуола бастыҥ үөрэнээччилэрэ сырыттылар. Манна 
Н.П.Корякин - Уран Ньукулай А.С.Мироновка анаан суруйбут анабыл хоһоонун аахта.  



Күһүҥҥү кросс 

 Балаҕан ыйын 14 күнүгэр сылын аайы ыытыллар «Кросс Наций» үрдүк 
тэрээһиннээхтик буолла. Улуус киинин оскуолаларын иккистэн уон биирис кылааска дылы 
үөрэнээччилэрэ бары сүүрдүлэр. Биһиги оскуолабыт быһый атахтаах спортсменнара кыра, 
орто, улахан бөлөхтөргө барытыгар бастаатылар. Ол курдук, Кривошапкина Оля (4 
“в”кылаас үөрэнээччитэ) - I м, Николаев Женя (4 “б”кылаас үөрэнээччитэ) - I м, Елисеев 
Арылхан (4 “в”кылаас үөрэнээччитэ) - III м, Мандаров Эльдар  (6 “б”кылаас үөрэнээччитэ) - 
I м, Колесов Роман  (8 “б”кылаас үөрэнээччитэ) - II м, Борисова Валя (9 “а”кылаас 
үөрэнээччитэ) - I м, Морфунов Коля ( 9 “б”кылаас үөрэнээччитэ) - I м, Лазарев Мичил  ( 10 
кылаас үөрэнээччитэ) - II м. буоллулар.  
 Улахан дьоҥҥо оскуола спортсменнара  полиция сотрудниктарын кытта кыттыгас ха-
маандата эмиэ II миэстэни ылары ситистэ. Саҥа үөрэх сылын оскуола спортсменнара спорт-
ка үрдүк ситиһиилээх көрүстүлэр.  



Алтынньы 5 күнэ - Учуутал күнэ 

Учуутал - ийэ, аҕа, 
Учуутал - доҕор, атас. 
Уһун сааска умнубакка, 
Учууталы ытыктыахха. 

 Учуутал күнүгэр аналлаах тэрээһин сүрдээх интэриэһинэйдик ааста. Ол курдук, учууталлары 
бырааһынньыгынан Саха көрдөрөр - иһитиннэрэр хампаанньыйа ыытааччыта биһиги биир дойдулаах-
пыт  Михаил Сергеев, саха эстрадатын пародиһа, ыытааччы Клим Федоров эҕэрдэлээтилэр, баҕа санаа 
бастыҥын анаатылар. Бырааһынньык ыытааччылара Потапов Ян, Борисов Егор, Сивцев Платон, Афа-
насьев Ян олус табыллан ыыттылар. Бу күн оҕолор анал ааттары үөрүүлээх быһыыга - майгыга туттар-
дылар.  Учууталлар ортолоругар «Саамай муударай» ааты ыллылар Бурхалей Степанович уонна Анто-
нина Денисовна,  «Саамай спортивнай»  аат  хаһаайыттарынан буоллулар Тимофей Николаевич уонна 
Дария Михайловна,  «Саамай кэрэ» ааты ыллылар Мария Марковна уонна Николай Прокопьевич,  
«Саамай муодунай» аат бэрилиннэ Анна Семеновнаҕа уонна Егор Васильевичка,  «Саамай бэһиэлэй» 
ааты ыллылар Марина Сергеевна уонна Иван Степанович,  «Саамай ирдэбиллээх» аат  
хаһаайыттарынан Евдокия Владимировна уонна Евгений Александрович буоллулар. Үөрэнээччилэр 
эҕэрдэ концертара дьон сүргэтин көтөхтө. Маннык үчүгэй тэрээһини тэрийбит үрдүкү кылаас 
үөрэнээччилэригэр учууталлар махтал тылларын эттилэр. 



Доҕордоһуу киэһэтэ 

 Алтынньы 14 күнүгэр оскуола 7 - 11 кылааһын үөрэнээччилэригэр «Доҕордоһуу 
биэчэрэ» буолла. Тэрээһини Потапов Ян уонна Борисов Егор иилээн - саҕалаан ыытты-
лар. «Сайдыы» оҕо тэрилтэтин кыттыылаахтара тэрээһиҥҥэ кэлбит оҕолору хамаанда-
ларга арааран баран оонньоттулар. Ол курдук, «Көрдөөх стартар» оонньуу алта 
түһүмэҕинэн барда. Оонньуулар сонуннук, уратытык толкуйдаммыттар. Оҕолор ооннь-
ууга олус көхтөөхтүк кытыннылар, оонньуу түһүмэхтэриттэн астыннылар. Тэрээһин уот-
таах - күөстээх дискотеканан түмүктэннэ.  

Саахымат, дуобат күрэхтэрэ 

 Алтынньы 9, 18 күннэригэр булугас өйдөөхтөргө саахымат, дуобат күрэхтэрэ буолла. Кы-
ра кылааска кыргыттар ортолоругар I м. - Кондратьева Д. ( 2 «б» кылаас үөрэнээччитэ),II м. - 
Докторова В. (4 «в» кылаас үөрэнээччитэ), III м. - Ефремова В. (4 “а” кылаас үөрэнээччитэ), 
алын сүһүөх кылааска уолаттар ортолоругар  I м. - Васильев В. (3 «б» кылаас үөрэнээччитэ), II 
м. - Васильев Д. (4 “в” кылаас үөрэнээччитэ), III м. - Иванов С. (4 “а” кылаас үөрэнээччитэ), 
улахан кылаас оҕолорун ортотугар I м. - Константинов Г. (10 кылаас үөрэнээччитэ), II м. - Соф-
ронов М. (10 кылаас үөрэнээччитэ), III м. - Колесов Роман (8 “б” кылаас үөрэнээччитэ) буоллу-
лар.  



«Тобуруокаптыы ааҕыылар» тэрээһин 

Саха норуодунай бэйиэтэ, ССРС суруйааччыларын Сойууһун чилиэнэ, сахалыы оҕо литература-
тын классига, сатира уонна юмор маастара Петр Николаевич Тобуруокап 100 сааһыгар аналлаах 
«Тобуруокаптыы ааҕыылар» тэрээһиннэр алтынньы 16 күнүттэн 21 күнүгэр дылы ыытылыннылар. 

П.Н. Тобуруокап аатын үйэтитиигэ анаммыт тэрээһиҥҥэ кылаастар анаммыт тиэмэлэринэн кы-
лаас чаастарын ыыттылар. Манна үөрэнээччилэр поэт айар үлэтиттэн дакылааттары, иһитиннэриилэри 
оҥордулар, поэт хоһооннорун ааҕан иһитиннэрдилэр, ырыаларын ыллаатылар. Поэт олоҕун, айар 
үлэтин кэпсиир альбомнары, хаһыаттары, стендэлэри оҥорон бэлэмнээтилэр. Түмүктүүр  биэчэргэ  кы-
лаастар анаммыт тиэмэлэринэн музыкальнай нүөмэрдэри туруордулар.  Ол курдук, 5 кылаастар “Поэт 
остуоруйа, чабырҕах маастара”, 6 кылаастар  «Аар тайҕа булчута», 7 кылаастар  «Ырыанньык  поэт», 8 
кылаастар  «Сээркээн сэһэнньит», 9 кылаастар  “Лирик - поэт”, 10 кылаастар   “Буойун - суруйааччы”, 
11 кылаастар  “Тобуруокап - саха саарына” диэн тиэмэлэргэ дириҥ ис хоһоонноох кылаас чаастарын 
дьүүллүүр сүбэ иннигэр көрдөрдүлэр.  



Түмүккэ, кылаас чаастарын күрэҕэр орто бөлөххө I миэстэни 7 “а” кылаас (кылаас салайааччыта 
Захарова М.М.), II миэстэни 5 кылаас (кылаас салайааччыта Львова А.П), III миэстэни 6 “б” кылаас 
(кылаас салайааччыта Спиридонов И.С.).  Улахан бөлөххө I миэстэни 10 кылаас (кылаас салайааччыта 
Егорова З.Е.), II миэстэни 11 кылаас (кылаас салайааччыта Федорова М.Н.),  III миэстэни 8 «а», 8 “б” кы-
лаастар (кылаас салайааччылара Николаева Е.В., Кокоринова М.С.) ыллылар.  

Поэт айымньыларынан кэтэхтэн викторинаҕа орто бөлөххө I миэстэни 7  “б” кылаас үөрэнээччитэ 
Григорьев Витя, II миэстэни 7“б” кылаас үөрэнээччитэ Байжан Сеня, III миэстэни 5 кылаас кыргыттарын 
бөлөҕө,   улахан бөлөххө I миэстэни 11 кылаас үөрэнээччитэ Борисов Егор,  II миэстэни  9 “б” кылаас уо-
латтара Климовскай Вася, Николаев Ваня уонна Семенов Эдик, III миэстэни 9 “а” кылаас үөрэнээччитэ 
Босикова Аня ыллылар.    

Поэт айымньыларынан үөрэнээччилэр концертара дьон болҕомтотун тарта. Биэчэр ыалдьыта Ни-
колай Павлович Корякин – Уран Ньукулай поэт олоҕун, айар үлэтин сэһэргээтэ, поэкка анаабыт анабыл 
хоһооннорун аахта. Үөрэнээччилэр П.Н.Тобуруокап хоһоонноругар айыллыбыт ырыалары ыллаатылар, 
поэт хоһооннорун аахтылар.  



Хотой Айыы ыйа 

 Алтынньы ый 2 күнүгэр 5, 6, 7 кылаастарга алтынньы ый сиэрэ - туома толорулунна. 
Ый сиэрин - туомун Уран Ньукулай уонна Мария Николаевна ыыттылар. Ый суолтатын, бу 
ыйга төрөөбүт биллиилээх дьоннор тустарынан билиһиннэрдилэр. Бу ыйга төрөөбүт 
оҕолорго алгыс иҥэрдилэр, уратыларын кэпсээтилэр. Түмүккэ, Уран Ньукулай Хотой Айыы 
ыйыгар түмсүүлээх, тэрээһиннээх буолуҥ диэн алгыс тылын эттэ.  



 Тэрээһин ыалдьыта экология киинин директора Вилюй Андреевич айылҕаҕа сылдьыы 
култууратын, киһи айылҕаҕа сыһыанын туһунан уолаттарга иһитиннэрии оҥордо. Айылҕаҕа 
харыстабыллаахтык сыһыаннаһыҥ диэн баҕа санаатын эттэ. 

Күһүҥҥү хатыы 

 Балаҕан ыйын 22 күнүгэр  5 - 7 кылаас уолаттарыгар «Күһүҥҥү хатыы» диэн тэрээһин бу-
олла. Оскуола эр дьон учууталлара Ильин Е.В, Яковлев Е.А, Абрахов Е.А, Спиридонов И.С, Пе-
стряков Н.П, Афонский А.И. биэс уон уоланы айылҕаҕа илдьэ сырыттылар. Бу күн үс алааһы эр-
гийэн, барыта уон алта километр сири сатыы хаамтылар. Өбүгэлэрбит айылҕаҕа сылдьар 
үгэстэрин үөрэттилэр, алаас үөскээһинин быһаардылар. Бөлөҕүнэн оонньоотулар, туһах, сохсо, 
чааххаан туттуллуутун көрдүлэр. Уолаттар айылҕаттан күүс ылан, үөрэн - көтөн, бүгүҥҥү сы-
рыыттан астынан дьиэлэригэр тарҕастылар.  



Улуу Өктөөп 100 сыла 

 Улуу  Өктөөп 100 сыллаах үбүлүөйүн көрсө үөрүүлээх илиниэйкэлэр Аал Луук мас 
түһүлгэтигэр ыытылыннылар. Өрөгөйдөөх тэрээһиннэр Сэбиэскэй Сойуус знамята киирэри-
нэн саҕаланнылар. Бу күн историяҕа суолтатын туһунан оскуола учууталлара Ильин Е.В, Аб-
рахов Е.А киэҥник сырдаттылар. 

 Бу күн оскуола маҥнайгы кылааһын үөрэнээччилэригэр «Үөрэнээччи буоллубут» 
диэн тэрээһин буолла. Маҥнайгы кылаас үөрэнээччилэригэр оскуола эмблемалаах анал 
значоктар туттарылыннылар. 

 Сэтинньи 7 күнүгэр улуус тэрилтэлэрин бары үлэһиттэрэ Улуу Өктөөп 100 сылыгар 
аналлаах парадка кытыннылар. Оскуола ветеран учууталларыгар Улуу Өктөөп 100 сылыгар 
анаммыт анал мэтээллэри туттардылар. Урукку кэми санатан пионерскай сбор ыытылынна. 
Икки этэрээт урукку үгэһи тутуһан рапорт биэрэн, знамя таһааран, пионердар марштарынан 
биир тэҥник хааман үөрүүлээх илиниэйкэни түмүктээтилэр.  


