
Д.С.Спиридонов аатынан Үөһээ Бүлүүтээҕи 4 №-дээх 
орто оскуола 

Балаҕан ыйын 1 күнэ - Билии күнэ 
   Быйылгы «Билии күнэ» аһаҕас кылаас чаастарыттан  саҕаланна. Манна кылаастар улуус киэн туттар 
дьонноругар анаан кылаас чаастары  ыыттылар. Ол курдук,  9 «б»  «Уолан»  кылааһа  оскуолаҕа өр сылларга 
директордаабыт Аскалон Михайлович Александровы ыҥыран, «Уол оҕо-норуот кэскилэ» кылаас чааһын; 5 
«б» кылаас суруйааччы Алексей Елисеевич Кулаковскай - Өксөкүлээх Өлөксөй оруолун толорбут артыыһы 
Дьулустаан Семеновы; 8 «б»  кылаас араас сатабыллаах Дмитрий Баппаҕайы ыҥыран олус туһалаах кылаас 
чаастары ыыттылар. 

Балаҕаммыт ыйыгар  
Бука бары мустаммыт, 
Билии-көрүү хараамар 
Биһиги эмиэ кэллибит. 
 
Уһун кыһын устата 
Уһуйуллан тахсыахпыт, 
Учууталга махталы  
Уруйдаахтыы этиэхпит 
 

2018 - 2019 үбүлүөйдээх үөрэх сылыгар 56 кырачаан үөрэнээччилэр оскуола    
боруогун аан бастаан атыллаан, билии  - көрүү аартыгар үктэннилэр.   

 Үбүлүөйдээх сылга 1 «а»   кылааска  28 кэрэ кыргыттар, кылаас салайааччыта Надежда Васильевна  
Жендринская; 1 «б»   «Уолан» кылааска 28 кырачаан уолаттар киирдилэр, кылаас салайааччыта Ноттосова 
Валентина Владимировна. Билии күнэ «Үс хоһуун» стадиоҥҥа өрө көтөҕүллүүлээхтик ааста. 



 «Дьыл оҕуһун» көрсүү тэрээһин 
 Үгэскэ кубулуйбут «Дьыл оҕуһун» көрсүү тэрээһин аһыллыытын быйыл икки түһүмэҕинэн ыыты-
лынна. Улахан кылаастарга 11, кыраларга 13 чаастан. Тэрээһин буортулаах дьаллыктан сэрэтэр, чөл олох-
тоох,  доруобай ыччат буолан үүнэн тахсалларыгар ананан ыытылынна. Онно ананар алгыһы Н.П. Коря-
кин, онтон кэс тылы иитэр үлэҕэ дириэктэри солбуйааччы  Б.С. Макаров ыыттылар.  
    «Дьыл оҕуһун» көрсүү кэннэ хапсаҕайга, мас тардыһыытыгар, эстафетаҕа, оһуохайга, саха аһын арааһы-
гар, түһүлгэни оҥостууга күрэхтэр олус көхтөөхтүк бардылар. Оҕолор олус астынан тарҕастылар.  

«Күһүҥҥү хатыы» 
    Үгэскэ кубулуйбут «Күһүҥҥү хатыыга» быйыл икки түһүмэҕинэн сырыттылар. Кыра уоланнар 5-7 кыла-
астартан 46 уол кытынна. Тэрээһин сыала уолу айылҕаҕа сыһыарыы, тулуурдаах, сатабыллаах буоларыгар 
уһуйуу. Айылҕаҕа тахсан уолаттар тааһы быраҕыыга, ууга тааһы тэлээрдиигэ, оһуохайга күрэхтэстилэр. 
Киэҥ сиринэн хааман, күһүҥҥү айылҕаҕа дуоһуйа сынньанан кэллилэр. 10км. сири хаамтылар. 

«Күһүҥҥү хатыы» 8-11 кыл. уолаттара уонна оскуола эр дьонноро кыттыылаах олус сонуннук барда. Хата-
рыыга 26 уолу илдьэ сылдьан, куобаҕы күрэтии кистэлэҥнэрин быраабылаларын, булчут суруллубатах со-
куоннарын билистилэр. Ойуур быыһынан киэҥ сиринэн тайаан 15-километр сири хаамтылар. Олус асты-
нан, халлаан хараҥарыыта дьиэлэригэр кэллилэр. 



 ‘‘Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн’’атыы-эргиэн дьаарбаҥката кыра кылаастарга Аал Луук мас түһүлгэҕэ, 
улахан кылаастарга спорт саалаҕа ыытылынна. Хаартыска күрэҕэ, уруһуй, хоһоон күрэҕэ ыытылынна. Бары 
күрэхтэргэ кыттааччы олус  элбэх. Ярмарка атыы күрэҕэр: 1-м. 3а., 2б, 5в, 8а; 2-м. 4б, 5б, 11, 1а; 3-м. 5а, 2а, 
3б, 7б, 8б;4-м. 4а, 6, 7а, 9а, 1б кылаастар ыллылар. 

                                          «Күндү киһим - эбэм» 
      4 «б» кылааска Алексеева Альбина Макаровна «Күндү киһим - эбэм» диэн ийэлэр, кырдьаҕастар 
күннэригэр анаан, олус киэн иитэр суолталаах тэрээһини ыытта. Манна эбээлэр, ийэлэр толору ыалдьыт 
буолан олордулар, кэпсээтилэр. «Бабушкин сундучок» улахан быыстапканы бэркэ кэрэхсэбиллээхтик, 
оҕолорго тиийимтиэтик кэпсээтилэр. Оҕолор күндү, көмүс киһилэригэр анаан, бэйэлэрэ суруйбут открыт-
каларын, өйтөн суруйууларын бэлэхтээтилэр. Эбээлэр сылаас, истиҥ сыһыантан, сиэннэр иһирэх тылла-
рыттан үөрэн, астынан тарҕастылар. 



      Д.С. Спиридонов аатынан орто оскуолаҕа быйыл икки үбүлүөйүнэй дааталаах үөрэх сыла саҕаланна. 
Ол курдук, бу ытык үөрэх кырдалыттан Барахов оскуола саҥа таас оскуолаҕа көһөн, 1-кы сүһүөх оскуола 
туһунан 25 сыл үлэлээбитэ. 2013 сыллаахха үс этээстээх Испирдиэнэп аатынан орто оскуола аһыллыбыта. 
Быйыл 5 сылын бэлиэтиир, онон 1-кы сүһүөх оскуола 30 сыла буолар. 

Үбүлүөйү көрсө 

  «Үтүө дьыала» акция «Айанньыт» туристар бөлөхтөрө Сата  хайатыгар Саха Республикатын күнүн 
көрсө 120 килэмиэтир  сири сатыы айаннааһыннарыттан саҕаланна. Эдэр туристар Саха сирин, оскуола бы-
лааҕын Сата хайатын чыпчаалыгар таһаардылар.  

   «Айанньыт» бөлөх оҕолоро биэс күн устата Казань уҥуор турар Матюшино диэн  дэри-
эбинэҕэ тренировочнай сборга баран кэллилэр, сатабылларын сайыннардылар, билиилэрин кэҥэтти-
лэр. Оҕолору олохтоох учуутал Ильгизар Анварович күүскэ үөрэттэ, эрчийдэ. Оҕолору  оскуола ис-
торияҕа уонна географияҕа учуутала Егор Васильевич Ильин иилээн - салайан уһун, интэриэһинэй  
айаҥҥа илдьэ сырытта, саҥа сирдэри көрдөрдө, дойду тэбэр сүрэҕэр Москуба куоракка сырытын-
нарда.  



     «Эбэм уонна мин» тэрээһин  алтынньы 24 күнүгэр Аал Луук Мас түһүлгэтигэр ыытылынна. Күрэх 
сэттэ түһүмэҕинэн барда. Түөрт эбээ сиэннэрин кытта кытыннылар: 5а; 6 кыл; 8а; 10б. Күрэх олус 
көхтөөхтүк барда. Түһүмэхтэр араас хайысхалаахтар. Бэйэни билиһиннэрии, өс хоһоонун ситэрии, ас 
«астааһына», мясорубка хомуйуу, эбээлэр баттах өрүүлэрэ, сатабылы көрдөрүү.  
 Түмүккэ эбээлэргэ анал ааттар иҥэриннилэр, бэлэхтэр туттарылыннылар. Салгыы үс маастардар 
маастар кылааһы кыргыттарга көрдөрдүлэр. Инна Радомировна торт киэргэтиитин, Зоя Васильевна 
кус түүтүнэн брошка оҥоруу, Мария Аркадьевна халадаай быһыытын үөрэттилэр.  

     «Эбэм уонна мин»  



 

    Үбүлүөйдээх үөрэх сылын көрсө биһиги үөрэнээччилэрбит Кондратьева  Саяника (3б кылаас) Аан Дойду 
күрэҕэр шахматка чемпион үрдүк аатын, Эрсан Максимов тустууга 1-кы, Кэскил Васильев 2-ис миэстэлэри 
Владивосток куоракка ыланнар оскуолаларыгар, учууталларыгар улахан үөрүүнү бэлэхтээтилэр.  

Үбүлүөйү көрсө спортсмен оҕолорбут ситиһиилэрэ 

    Республикаҕа хотугу многоборьеҕа турнир алтынньы ый 11-14 күннэригэр буолла.  
    Биэс көрүҥҥэ Мандаров Эльдар 3-миэстэ, Морфунов Коля-3-м, абсолютнайга Валя Борисова 3-м., Валя 2 
км. сүүрүүгэ 1-м., Павлова Инесса наарта ойуутугар 3-м. ыллылар. Онон Саха сирин сборнай хамаандатыгар 
биһиги оскуолаттан Валя Борисова, Инесса Павлова, Коля Морфунов киирдилэр.  

    Хотой Айыы ыйыгар аналлаах оскуола оһуохайа  алтынньы 26-27 күннэригэр ыытылынна. Күрэх түмүгэ 
кылаас иһигэр бастыҥ этээччини булууга ананна. Бастаабыттар үбүлүөй чэрчитинэн барар оһуохайга кыт-
тыыны ылыахтара. 

Үбүлүөйү көрсө оһуохай күрэҕэ 



Саха  киинэтин  декадата 

 Оскуола өрөгөйүн көрсүү тэрээһиннэриттэн биирдэстэринэн «Саха киинэтин декадата» буолар. Бу со-
нун суолталаах тэрээһини Бурхалей Степанович Макаров үрдүкү кылаас уолаттарын кытта  ыыттылар. Күн 
аайы 17 чаастан Аал Луук мас түһүлгэтигэр киинэ көрүүтүн тэрийдилэр. Декада түмүгэ ахсынньы 7 күнүгэр 
буолуоҕа. Манна ыалдьыттарынан «Сахафильм» продюсера Савина Сардаана Револьевна, режиссёр Борисова 
Любовь Пантелеймоновна, «Тойон кыыл» киинэ сүрүн дьоруойа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх артыыһа 
Петров Степан Дмитриевич буолуохтара. Түмүккэ «Тойон кыыл» киинэнэи оскуолаҕа көрөн ырытыһыы буо-
луоҕа. Оҕолор бу киэн туттар дьоммутун кытта көрсөн, чугастан илэ көрөн, кэпсэтэн ааһыахтара. 

Методхолбоһуктар бырайыактара 

 «Үчүгэй оскуола диэн тугуй?» диэн барылы оскуола методхолбоһуктара көмүскээтилэр. Норуот учу-
утала М.А.Алексеев кинигэтин ааҕан, билиҥҥи кэмҥэ сөптөөх, бэйэ үлэтигэр туһалаах бырайыактары иһит-
тибит. Оскуола сэттэ холбоһуга сонун көрүүлэрин эттилэр. Түмүккэ 1 миэстэни нуучча тылларын учуутал-
ларын холбоһуга, 2 миэстэни саха тылын уонна история учууталларын холбоһуга, 3 миэстэни иитэр үлэ учу-
уталларын бөлөҕө ылла.  

 Сингапур методикатынан семинар улуус элбэх учууталларын түмтэ. Киирии тылы педнаука кандидата 
Филиппов Олег Егорович эттэ. Учууталлар аһаҕас уруоктары, маастар - кылаастары, үөрэтии сонун ньыма-
ларын табыллан көрдөрдүлэр.  



Алын сүһүөх оскуола учууталларыгар педагогическай ааҕыылар 

 Үбүлүөйүнэй декада аһыллыытын бастакы сүһүөх кылаастар учууталлара астылар. Ол курдук, алын 
сүһүөх учууталларыгар  улуустааҕы педагогическай ааҕыы ахсынньы 1 күнүгэр олус сэргэхтик ыытылын-
на. Умнуллубут үгэһи сөргүтэн ыытыллыбыт ааҕыыга 7 оскуолаттан 13 учуутал кэлэн кытынна. Учуутал-
лар үгүс сылларга муспут матырыйаалларын көрдөрдүлэр, баай уопуттарын кэпсээтилэр, үөрэтиигэ - иити-
игэ санааларын үллэһиннилэр. Ааҕыылар учууталы сайыннарыыга биир сүҥкэн үлэ көрүҥүттэн би-
ирдэстэрэ буоларын ыйдылар. 
 Дьүүллүүр сүбэҕэ үгүс көлүөнэни үөрэппит уопуттаах учууталлар Алексеева Альбина Макаровна, 
Егорова Маргарита Сергеевна, Акимова Розалия Николаевна, Борисова Валентина Андреевна, Иванова 
Светлана Ивановна, Корякина Аяна Афанасьевна  икки секциянан дакылаат иһиттилэр, үлэлэри сыанала-
атылар. 
 

 Учуутал методическай үлэтин сырдатар секцияҕа кыайыылааҕынан Быракаантан Осипова Зоя Алек-
сеевна таҕыста, 2-с миэстэни Чуручанова Наталья Васильевна, Александрова Мария Тимофеевна,3-с Миро-
нова Галина Николаевна, Кэнтиктэн Чыбыкова Марина Федотовна ыллылар. Кылаас таһынан үлэни сырда-
тар секцияҕа кыайыылаахтарынан  Сантаева Надежда Ивановна, Андреева Анастасия Ивановна аатанны-
лар. 2 миэстэҕэ Васильева Лидия Алексеевна, 3 миэстэҕэ Архипова Надежда Аскалоновна, Данилова Тама-
ра Афанасьевна, Андреева Саргылаана Григорьевна  таҕыстылар. Бу тэрээһини тэрийэн, иилээн - саҕалаан 
алын сүһүөх кылаастар саабыстара Надежда Васильевна Жендринская уонна методическай холбоһук са-
лайааччыта Сардаана Яковлевна Александрова ыыттылар. 



 Оскуола коллектива «30 үтүө дьыаланы» бары бииргэ,  көхтөөхтүк оҥорон көрүстэ. Оскуола кэрэ 
аҥаардара оскуола үс этээһин истиэнэтин барытын кырааскалаабыттара. Эр дьоннор, аҕалар түмсүүлэрин кы-
тта 120 маһы түөрэн аҕалан оскуолабыт тэлгэһэтигэр олортулар. 21 кылаас биирдии, методическай холбоһук-
тар, биирдиилээн ветеран учууталлар, бөлөхтөр, төрөппүттэр «30 үтүө дьыаланы» оҥорон отчуоттаатылар.  
Алын сүһүөхтэр уонна омук тылларын методическай холбоһуктарын учууталлара методист учуутал 
Н.В.Егоров пааматынньыгын тутуутугар биирдии тыһыынчалыыны  көмөлөстүлэр. Ааҕар муннукка кинигэ 
полкатын атыылаһан  Александрова Мария Тимофеевна, Борисова Валентина Андреевна, Мегежекская Ма-
рия Аркадьевна., Архипова Надежда Аскалоновна, Иванов Аркадий Степанович, Иванова Дария Михайлов-
на, Александрова Розалия Васильевна «Үтүө дьыала» хамсааһыҥҥа кыттыстылар.  
 Фёдорова Мария Николаевна салайар 5 «в» кылааһын коллектива, үөрэнээччилэрэ уонна төрөппүттэрэ, 
оскуола ааҕар хоһугар 22 устуука кинигэни уонна дьэрэкээн ойуулаах  көбүөрү бэлэх ууннулар. 6 кылаастар 
2 «б» кылаас үөрэнээччилэригэр оһуохай күрэҕэр кытталларыгар бэлэмнээтилэр. Жендринская Надежда Ва-
сильевна салайар 1 «а» кылааһа Дүллүкү эдэр ыалыгар харчынан көмөнү оҥордо. Алексеева Альбина Мака-
ровна салайар 4 «б» кылааһын үөрэнээччилэрэ «Бэллэкэ» маҕаһыыҥҥа «Үтүө санаа» долбууругар бородуукта 
арааһын уурдулар. Иванова Наталья Николаевна салайар 4 «а» кылааһын оҕолоро «Теремок» уонна «Сказка» 
уһуйааннарга концерт көрдөрдүлэр. 2 “а”, 3  «а», 3 «б», 8 “а”, 10 “а”, 11 кылаастар  приют оҕолоругар 
үөрэнэр малынан, таҥаһынан көмөнү, 5 «а» кылаас икки Николаевтар дьиэ кэргэттэригэр анаан тус көмөнү, 
онтон 9 «б», 10 “б” кылаас уолаттара тимуровскай көмөнү оҥордулар.  «Күн сардаҥата» үҥкүүһүттэр 
бөлөхтөрө Үөдүгэй нэһилиэгэ тэрийбит «Аһымал» концердыгар кыттыыны ылла.  
 

«Үтүө дьыала» хамсааһын 

«Үтүө дьыала» чэрчитинэн «Сомоҕо» оҕо 
хамсааһына биһиги оскуолаҕа кэлэн дору-
обуйаларынан хааччахтаах оҕолорго анаан 
интэриэһинэй, сонун тэрээһини ыытан, 
оҕолору сэргэхситэн  бардылар. Манна вик-
торина ыыттылар, атах тэпсэн олорон ирэ - 
хоро  кэпсэттилэр. Түмүккэ хас биирдии 
оҕоҕо сэмэй бэлэхтэри, төрөөбүт күннээх 
оҕоҕо, күрэх кыайыылааҕар Богдаҥҥа оҕо 
хамсааһына дьаралыктаах өйдөбүнньүк 
бэлэҕи туттардылар.   



 Сэтинньи 24 күнүгэр  «Инникигэ хардыы» улуустааҕы научнай - практическай конференцияҕа биһиги оску-
олаттан 29 үөрэнээччи кытынна. Уопсай түмүккэ үөрэнээччилэрбит ситиһиилэрэ маннык буолла: 1 миэстэ 3 
үөрэнээччи, 2 миэстэ 2 үөрэнээччи, 3 миэстэ  6 үөрэнээччи. Барыта 16 бириистээх миэстэҕэ тигистилэр. Саха 
филологиятын секциятыгар «Николай Якутскай "Төлкө"айымньытын мэтириэттэрэ мин харахпынан»  8 «а» 
кылаас үөрэнээччилэрэ Егорова Оля, Николаева Мария 1 миэстэ; 7 «а» кылаас үөрэнээччитэ Тюкянова Фая 3 
миэстэ; 9 «а» кылаас үөрэнээччитэ Иванова Вилена 1 миэстэ; омук тылын секциятыгар 7 «а» кылаас 
үөрэнээччилэрэИльина Вероника, Обоева Лена  1 миэстэ; нуучча филологиятын секциятыгар 8 «а» кылаас 
үөрэнээччитэ Адамова Розанна 2 миэстэ; 5 «в» кылаас үөрэнээччилэрэ Алексеев Рафик, Варламов Саша  3 
миэстэ; культура уонна искусство секциятыгар 7 «а» кылаас үөрэнээччилэрэ Дмитриева Санаайа, Корякина 
Милена 2 миэстэ;  история секциятыгар 7 “б” кылаас үөрэнээччитэ Николаев Игорь 3 миэстэ; медицина сек-
циятыгар 10 кылаас үөрэнээччитэ  Филиппова Анжелика 3 миэстэ; педагогика секциятыгар 9 “а” кылаас  
үөрэнээччитэ Барчахова Далира 3 миэстэ; физика секциятыгар 10 “б” кылаас үөрэнээччилэрэ Дегтярев Ари-
ан, Иванов Ян 3 миэстэ буоллулар. 

Улуустааҕы «Инникигэ хардыы» конференция түмүгэ 

Өрөспүүбүлүкэтээҕи «Бэлэм буол+» хаһыат суруналыыһын кытта көрсүһүү 

Олохтоох музейга поход 



 “Өрөгөй Куубага” успуорт дьоро түһүлгэтэ сэтинньи 27, 28 күннэригэр “Үс Хоһуун”  киэҥ-куоҥ саала-
тыгар, онтон иккис киирсиилээх – эрийсиилээх түһүмэҕэ оскуола «Эрчил» саалатыгар ахсынньы 1 күнүгэр 
буолла.  

“Өрөгөй Куубага”  

 Иккис түһүмэххэ 2 уонна 4 кылаастарга 1 миэстэни 3 “а” (кылаас салайааччыта Васильева Л.А.), 2 
миэстэни 2 “б” ( кылаас салайааччыта Архипова Н.А.), 3 миэстэни 4 “а” (кылаас салайааччыта Иванова 
Н.Н.), 5 уонна 7 кылаастарга  1 миэстэни 6 (кылаас салайааччыта Львова А.П.), 2 миэстэни 7 “б” уолаттар 
кылаастара (кылаас салайааччыта Спиридонов И.С.), 3 миэстэни 5 “а” кыргыттар кылаастара (кылаас са-
лайааччыта Иванова М.С.), 8 уонна 11 кылаастарга 1 миэстэни 8 “б” уолаттар кылаастара (кылаас салай-
ааччыта Воронкина М.А.), 2 миэстэни 10 “б” кылаас (кылаас салайааччыта Дмитриева И.Р.), 3 миэстэни 
11 кылаас (кылаас салайааччыта Егорова З.Е.) кыайыы өрөгөйүн биллилэр. Кыайбыт кылаастар харчынан 
сертификаттары туттулар.  

Үһүс түмүктүүр түһүмэххэ бөлөхтөртөн бастаабыт саамай күүстээх хамаандалар  “Билиини тургутуу” интел-
лектуальнай оонньууга «Өрөгөй куубагын” ылар иһин билиилэрин тургутуһуохтара.  



«Көрдөөх ыстаартар» күрэхтэн фоторепортаж 


