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

 Билии күнүн көрсөр тэрээһин 1-кы эрэ кылаастарга анаан ыытылынна. Тэрээһин Аал Луук мас 
түһүлгэтигэр 11 чаастан кыргыттарга, 12 чаастан уолаттарга анаан ыытылынна. 2020 - 2021 үөрэх сылыгар 
26 кыыс, 24 уол маҥнайгы кылааска киирдилэр. «Кыыс Куо» кылаас салайааччытынан Сардаана Яковлев-
на, «Бэргэн» кылаас салайааччытынан Лидия Алексеевна буоллулар. Билии күнүнэн алгыһы Макаров Б.С. 
оҥордо. Улуус баһылыга Поскачин В.С., үөрэх салаатын начальнига Борбуев С.О. маҥнайгы кылаас 
үөрэнээччилэрин эҕэрдэлээтилэр. Кырачааннары Бэргэн уол эҕэрдэлээтэ. Республика Дархан оһуохайдьыта 
Семенова В.В. тойугунан тэрээһини түмүктээтэ. Билии күнүн тэрээһинэ үрдүк таһымҥа ыытылынна.  

Балаҕан ыйын 1 күнэ - Билии күнэ 
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«Көмүс күһүн» хамсааһын 
 «Көмүс күһүн» хамсааһын декадата кэмигэр оскуолабыт тэлгэһэтин тупсарар сыаллаах мас олордуута 
барда.Ол курдук оскуоланы бүтэрээччилэр 26 маһы, оскуола боруогун саҥа атыыллааччылар 1а –26 
маһы, 1б-23 маһы олортулар. 
«Бэргэн» кылаас уолаттара аҕаларын кытта оскуола тула мас олордон үөрдүлэр - көттүлэр. 

Чөл олох - доруобуйа төрдө 
 Доруобай, чөл туруктаах сылдьарга аналлаах кылаас чаастарын  1 - 9 кылаастарга кылаас салайаач-
чылара тэрийэн ыыттылар. Ол курдук, 1-кы кылааска «Ыарыы кэмигэр бэйэни көрүнүү», 2-с кылаастарга 
«Короновирустан харыстаныы» тиэмэтигэр аналлаах кылаас чаастара буоллулар. Итини таһынан, икки 
күн устата медиктэр кэлэн үөрэнээччилэр туруктарын көрдүлэр, гриппол прививкэтин туруордулар.  

Балаҕан ыйын 21 - 27 күннэригэр Суверенитет күнүн көрсө ыытыллыбыт тэрээһиннэр 

 1990 сыл балаҕан ыйын 27 күнүгэр биһиги  өрөспүүбүлүкэбитигэр  судаарыстыбаннай суверенитет 
туһунан Декларация ылыныллыбыта.  Декларация өрөспүүбүлүкэбит Россия Федерациятын тэҥ бырааптаах 
субъега буоларын биллэрбитэ. Саха сирэ бэйэтин социальнай - экономическай сайдыытын, нэһилиэнньэ 
олоҕун - дьаһаҕын тупсарыы сүрүн хайысхаларын быһаарынар кыахтаммыта.  

21.09 - «Мин төрөөбүт дойдум» кылаас чаастара, эппиэтинэстээх - кылаас салайааччылара. 
21.09. - 26.09. - «Сахам сирэ сайдар» - эпп. история учуутала Федотов Т.Н. 
21.09. - 26.09. - «Үөһээ Бүлүүм кэскилэ» - оскуола өрөгөйө, «Сахам былааҕа» - эпп. Федорова З.В. 
25.09. - «Сахам сирэ барахсан» - истиэндэ,  эпп. Александрова Р.В. 
26.09. - “Мин сахабынан киэн туттабын” - хоһоон, эпп. Иванова Н.Н. 
26.09. - «Сахам сирин таптыыбын» уруһуй күрэҕэ, эпп. Спиридонов И.С. 
25.09. - 26.09. - «Сахам сирэ үүнэр, сайдар» араадьыйанан биэрии, ыытааччылар 9 «б» кылааһын 
үөрэнээччилэрэ Ян Афанасьев, Платон Сивцев.  



 Оскуола төрөппүттэрин уопсай мунньаҕа алтынньы 2 күнүгэр буолла. Хааччахтааһын кэмин 
ирдэбиллэрин тутуһан, кылаастан иккилии төрөппүтү ыҥыран, Аал Луук Мас түһүлгэҕэ оскуола 
төрөппүттэрин уопсай мунньаҕа ыытылынна. Мунньахха 2020-21 үөрэх сылын тэрээһин боппуруостара 
көрүлүннэ. Төрөппүттэр мунньахха көхтөөхтүк кытыннылар. Барыта 48 төрөппүт кэллэ. Мунньаҕы  
иитэр үлэ саабыһа Макаров Бурхалей Степанович  салайан ыытта. Саҥа үөрэх сылыгар уларыйыылары, 
ааспыт үөрэх сылын түмүктэрин, үөрэх саабыһа Федотов Терентий Николаевич билиһиннэрдэ.Итии 
аһылык туругун социальнай педагог Акимова Розалия Николаевна  кэпсээтэ. Оскуола директора Кына-
тов Юрий Васильевич  мунньаҕы түмүктээтэ. 

Асханаҕа  үлэ тэрээһиннээхтик барар 
 Асханаҕа үлэ график быһыытынан, ирдэбили тутуһан, сынньалаҥ аайы 50-нуу оҕонон аһатан үл-
элиир. Хамсык кэмигэр оҕолору  иҥэмтэлээх,  итии аһылыгынан асхана  үлэһиттэрэ кыһаллан туран 
хааччыйаллар. Оҕолор тото-хана астына аһыыллар.Дьуһуурунай  учууталлар хонтуруоллаан, сыана 
туруораллар. Асхана салайааччытынан Баянаева Надежда Куприяновна үлэлиир. Биһиги повардарбыт 
олус минньигэс астаахтар. Күн аайы эрдэ туран, үлэлэригэр  эрдэ кэлэннэр араас аһы 
астыыллар.Оҕолор астына аһаан  үөрэллэр, остолобуой үлэһиттэригэр махтаналлар. 

Оскуола төрөппүттэрин уопсай мунньаҕа 

Үөрүүлээх сонуннар 

 Оскуолабыт баай уопуттаах учуутала, өр сылларга алын 
сүһүөх кылаас учууталынан эрчимнээхтик үлэлээбит, үгүс  көлүөнэ 
ыччаты сырдыкка сирдээбит, биһиги дириҥник ытыктыыр уонна 
убаастыыр учууталбыт   Александрова Мария Тимофеевнаҕа «Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин Бочуоттаах бэтэрээнэ» үрдүк аат 
туттарылынна. Ити ааты туоһулуур докумуону оскуола профкомун 
үлэһиттэрэ үөрүүлээх быһыыга - майгыга дьиэтигэр илдьэн туттар-
дылар.  

 Улуус күүстээх дуобатчыта, чэпчэки атлетикаҕа Саха сирин спордун 
маастара, оскуола бэтэрээнэ, өр сылларга үтүө суобастаахтык уонна бэри-
ниилээхтик үлэлээбит Иванов Аркадий Степанович үбүлүөйүнэн оскуола 
профкома эҕэрдэ суругу уонна өйдөбүнньүк бэлэҕи туттарда.  

 Алтынньы 9 күнүгэр өр сылларга 
үтүө суобастаахтык үлэлээбит, оскуолаҕа 
ырааһы хааччыйбыт Зинаида Афанасьев-
на күн сирин көрбүтэ 60 сыла буолла. 
Оскуола профкомун үлэһиттэрэ бу 
үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэлээн, дьиэтигэр 
сибэкки дьөрбөтүн илдьэн туттардылар, 
онон үөрүүтүн үксэттилэр.  

 Профком маннык үтүө үгэһи үүннээн - тэһииннээн кэлтэ 
үөрүүлээх, маннык тэрээһиннэр үгэскэ кубулуйан эдэрдэргэ холобур 
буоллуннар. Кэллэктиип хас биирдии үлэһитигэр болҕомто ууран, эп-
пиэтинэһин үрдэтии, истиҥ, эйэлээх сыһыаны тэрийии - бу үлэ үтүө 
көрүҥэ буолар. 



   Учуутал күнэ Аал Луук Мас түһүлгэтигэр ирдэбили тутуһан ыытылынна. Тэрээһин видео эҕэрдэлэри 
көрүүнэн  саҕаланна. Оҕолор иҥэрбит анал ааттарын учууталларга туттарыы буолла. Бастыҥ үлэлээх 
учууталларга анал бэлиэлэри оскуола директора Кынатов Ю.В. туттарда. Алын сүһүөх оскуолаҕа өр 
сылларга саабыһынан үлэлээбит Антонина Платоновна Варламова аатынан анал бэлиэни,  «Творческий 
учитель» ааты оскуола библиотекарыгар Розалия Васильевна Александроваҕа туттардылар. Бэлиэни 
Антонина Платоновна кийиитэ Варламова Прасковья Ильинична  үөрүүлээх  быһыыга - майгыга тут-
тарда.                                                                                                                                        

Учуутал күнэ 



 Улуус оскуолаларын организатордарыгар зуумунан сүбэ мунньах алтынньы 7 күнүгэр ыытылынна. 
Мунньаҕы Саргы Лукинична салайан  ыытта. Сүбэҕэ ааспыт нэдиэлэҕэ туох үлэлэр ыытыллыбыттарын 
кэпсэттилэр. Ийэҕэ аналлаах нэдиэлэ былаана ырытылынна, сүбэлэһии барда. Иитэр үлэҕэ директоры 
солбуйааччыларга Н.А.Платонов зуумунан  конференцияны салайан ыытта. Конференцияҕа оскуола 
төрөппүттэрин салайааччылара, үөрэх салаатын салайар  Борбуев С.О., Чиряев  аатынан музей салайаач-
чыта Васильева Р.А. кыттан, үлэ былаанын билиһиннэрдилэр. Буола турар быһыыга, ирдэбиллэри ту-
туһан туран, тэрээһиннэри ыытыы ирдэнэрин, оҕолор итии аһынан сөптөөхтүк хааччыллыахтаахтарын 
тоһоҕолоон бэлиэтээтилэр. 

 Ийэҕэ аналлаах ыйга кылаастар олус көхтөөхтүк кытыннылар. Ол курдук, уруһуй күрэҕэр: I миэстэ - 
Варварикова Женя (1 “а”), II миэстэ - Никифорова Юлиана (1 “а”),  III миэстэ - Иванова Виктория (1 “а”). 
Улахан кылаастарга: I миэстэ - Иванова Надя (9 “а”), II миэстэ - Вересова Саша (7 “в”), Николаева Н. (5 
“а”), III миэстэ - Кынатова Динара (7 “в”), Егорова Таня (6 “а”). Өйтөн айар үлэҕэ I миэстэ Владимиров 
Денис, II миэстэ - Корякин Андрей,  III миэстэ - Иванов Алёша. Хоһооҥҥо Варфоломеева Даяна (2 «а»). 
Фотоколлаж күрэҕэр I миэстэ Казакова Сайнаара (2 “а”), II миэстэ - Казаков Алёша (1 “б”), III миэстэ - 
Баскаров Кирилл (1 “б”).  

 Алтынньы ый ортотугар оскуола Дарханын талар быыбар буолла. Дархаҥҥа кандидатынан 10 «а» 
кылаастан Егорова Оля уонна Павлова Диана турдулар. Тэрийээччилэр быыбары билиҥҥи кэм ирдэби-
лигэр сөп түбэһиннэрэн ыыттылар. Сынньалаҥ аайы оҕолор көхтөөхтүк быыбардаатылар. «Сайдыы» 
оҕо тэрилтэтэ бэрт тэрээһиннээхтик түмсэн, быыбары үрдүк таһымҥа ыытта. Манна кылаастар 
бөлөҕүнэн арахсан, үгүс аймалҕана суох, бэрээдэктээхтик быыбардаатылар. Түмүккэ, куолас түмүгүнэн 
кыайыылаах үрдүк аатын Павлова Диана ылла уонна Дархан үрдүк аатын сүктэ. Диана Дархан эппи-
этинэстээх эбээһинэһин толоруо диэн эрэнэбит.  

Алтынньы ый сонуннара 

Ийэҕэ аналлаах ый түмүктэрэ 

Алтынньы 16 күнэ - оскуола Дарханын талыы быыбара 



 

Учуутал күнүгэр дьоһуннаах бэлэх 
Үтүөҕэ-кэрэҕэ угуйар оскуола барахсан хас биирдии киһиэхэ ураты миэстэни ылар. Муударай, 

дьоҕурдаах учууталларбыт чиҥ билиини иҥэрэллэр, сырдыкка сирдииллэр, үрдүккэ кынаттыыллар, 
үтүөҕэ үөрэтэллэр.  

Үөһээ Бүлүү килбэйэр киинигэр, Д.С.Спиридонов аатын сүгэр орто оскуола тиэргэнигэр, урут 
И.Н.Барахов аатынан оскуола баара. Манна тыһыынчанан оҕо-аймах үөрэнэн ааспыта, сүүһүнэн ахсаан-
наах араас көлүөнэ учууталлар үгүс ыччаты билиигэ сирдээбиттэрэ, олоххо бэлэмнээбиттэрэ. Бу ытык 
сир тиэргэнигэр, алтынньы 3 күнүгэр, ураты тэрээһин буолла. И.Н.Барахов аатынан орто оскуоланы 1980 
сыллаахха бүтэрбит выпускниктар оскуолаҕа анаан дьоһуннаах бэлэх оҥордулар. Үөрэммит кыһалара 
турбут сиригэр оҕолор, учууталлар сынньаналларыгар аналлаах үрүттээх кыра тутууну, бэртээхэй 
оҥоһуулаах  беседканы Учуутал күнүгэр анаан бэлэх ууннулар. Бу тутууну оскуола выпускниктара Ми-
хайлов Анатолий Николаевич, Анисимов Егор Алексеевич, Захаров Анатолий Петрович, Салгынов Васи-
лий Анемподистович, Семёнов Леонид Иванович сүрэхтэрин сылааһын иҥэрэн туран кичэйэн туппуттар. 
Сырдык лаампалардаах банаардары Саха гимназиятын директора Софронеева Валентина Васильевна ту-
руортарда. 

Үөрэммит сылларын туһунан Валентина Васильевна манныгы ахтар: «1980 сыллаахха, Москваҕа 
олимпиада буолбут сылыгар, үс кылаас тэҥинэн бүтэрбиппит. Кылаас салайааччыларынан 10 «а» кыла-
аска нуучча тылын уонна литературатын учуутала Багдасаева В.А.,10 «б» кылааска немец тылын учуута-
ла Перетолчина Н.Т, 10 «в» кылааска английскай тыл учуутала Богданова А.Н  хорутуулаахтык үл-
элээбиттэрэ. Директорынан Спиридонов Д.С. бэрт таһаарыылаахтык улахан коллективы үлэлэппитэ. 
Үөрэммит оскуолаларбыт суохтарыттан хараастабыт, ол иһин сүбэлэһэн баран, сүүрбүт-көппүт тиэргэм-
митигэр  биһигини  түмэр сиринэн беседка буоллун диэн санааҕа кэлбиппит уонна бу үйэлээх тутууну ис 
сүрэхтэн бэлэхтиибит. Күндү учууталларбыт албан ааттара туруо, эһиэхэ махтана-сүгүрүйэ, эдэр 
көлүөнэҕэ мэлдьи киэн тутта кэпсии туруохпут. Онтон биһиги ахтар-саныыр оскуолабыт тиэргэнигэр 
өрүү кэлэ туруохпут, оҕо сааспыт биир кэрэ миэстэтин сүрэхпитигэр илдьэ сылдьыахпыт».  

Чуораан лыҥкынас тыаһынан бу тэрээһин кыттыылаахтара 50 сыл анараа өттүгэр маҥнайгы кыла-
аска киирбиттэрин, оскуоланы бүтэрбиттэрэ төгүрүк сыл буолбутун долгуйа аҕыннылар. Кинилэр орто-
лоругар бааллар: 10 «а» кылаас комсора, Ю.Н.Прокопьев аатынан орто оскуола алын сүһүөх кылааһын 
учуутала Андреева Саргылана Григорьевна, улуус администрациятын тутаах специалиһа Иванова Фаина 
Евстафьевна, үөрэх салаатын специалиһа Алексеева Любовь Николаевна, оҕо дьиэтин соцпедагога Цой 
Маргарита Герасимовна, киин библиотека үлэһитэ Дярикова Люлия Юрьевна, тутуу үлэһитэ Анисимов 
Егор Алексеевич, “Үрүйэчээн”  оҕо уһуйаанын үлэһитэ Михайлов Анатолий Николаевич.  

Билигин 1980 сыл – олимпийскай сыл выпускниктара өрөспүүбүлүкэ араас салааларыгар бэрт 
таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Бу үтүө дьыалаҕа куоракка олорор бииргэ үөрэммит 
оҕолоро бары көмөлөстүлэр, күүс – көмө буоллулар. 

Бэртээхэй бэлэҕи оҥорбут оскуола выпускниктарыгар махтал тылын оскуола директора Россия 
үөрэҕириитин Бочуоттаах үлэһитэ Кынатов Юрий Васильевич эттэ. Оскуоланы бүтэрэн баран түөрт уон 
сылы быһа тутуспутунан сылдьыы – бу үчүгэй холобур буоларын тоһоҕолоон бэлиэтээтэ. 

 Оскуола бары үөрэнээччилэрэ, үлэһиттэрэ бу бэртээхэй бэлэххитигэр ис сүрэхпититтэн 1980 сыл 
выпускниктарыгар истиҥник махтанабыт. “Үлэҕитигэр ситиһии эҥээрдэстин, олоххутугар дьол – соргу 
тосхойдун, түбүктээх үлэҕит үтүө түмүктээх буоллун!”- диэн баҕа санаа бастыҥын аныыбыт. 

Ыстатыйаны бэлэмнээтэ Яковлева Марина Сергеевна 



 Былаан быһыытынан бастакы чиэппэргэ “Удьор утум” бырайыакка кэпсиир паапканы 1-кы кыла-
астар туттараллар. «Удьор утум» паапкатын 1 “а”  кылаастар оҥорбуттарын көрүү ыытылынна. Ирдэбил 
быһыытынан 11-н итэҕэһэ суох лиистээх паапка, сылын аайы эбэн, салҕаан иһэрдии оҥоһуллуохтаах. 
Оскуоланы бүтэрэллэригэр сылын аайы кэҥээн иһэр тиэмэлэрдээх «Удьор утум» паапката буолан тах 
сыахтаах. 1-кы кылаастар «Мин аатым» диэн тиэмэни арыйар ис хоһоонноох паапканы оҥоруохтаахтар. 
Маннык паапканы 14 үөрэнээччи туттарда. Саамай үчүгэйдик уонна ирдэбилгэ эппиэттиир гына Ивано-
ва Альяна оҥорбут. Сорохтор паапката суох, биирдии лиискэ оҥорбуттарын итэҕэс үлэ быһыытынан 
ыйылынна.  

«Удьуор утум» паапкаларын кэтэхтэн көрүү 

Дьиэ кэргэни кытта үлэ 

 «Дьиэ кэргэн оҕону иитиигэ бастыҥ уопута» альбом оҥоруутугар кыт-
ыннылар: 6 “б” кылаастан Егоровтар дьиэ кэргэттэрэ, 11 кылаастан Конова-
ловтар дьиэ кэргэттэрэ, 3 “б” кылаастан Ильиннэр дьиэ кэргэттэрэ, 7 “в” кы-
лаастан Донскойдар дьиэ кэргэттэрэ, 2 “а” кылаастан Семёновтар дьиэ 
кэргэттэрэ. 
 «Холумтан сылааһа» улуустааҕы Чиряевскай кыргыттар ааҕыыларыгар 
барыта 37 оҕо кытынна. Биһиги оскуолаттан 10 «а»  кылаас үөрэнээччитэ 
Егорова Оля II миэстэни ылан грамотанан, тыһыынча суумалаах сертифика-
тынан наҕараадаланна. 5 «а» кылаас үөрэнээччитэ Васильева Вилена биһир-
эбил грамота ылла. IV-с «Холумтан сылааһа» ааҕыы Улуу Кыайыы 75 сылы-
гар, Үөһээ Бүлүү улууһа төрүттэммитэ 85 сылыгар ананна.  

 «Лермонтовскай ааҕыы» интернет күрэххэ 2 «а» кылаас 
үөрэнээччилэрэ Власьева Люция, Афанасьева Аиша, Седалищева 
Аэлита сүрдээх үчүгэйдик кытыннылар.  
Ийэ күнүгэр аналлаах улуустааҕы хоһоон ааҕыытын күрэҕэр Ге-
расимова Мичийэ 3 миэстэ буолла. Кэтэхтэн хоһоон ааҕыытын 
күрэҕэр Антонов Эрсан (5 “б”) - 1 миэстэ, Прокопьева Сандаара 
(5 “а”) - 1 миэстэ, Афанасьев  Ян (9 “б”), Сивцев Платон (9 “б”) - 
1 миэстэ.  

Үөрэнээччилэр ситиһиилэрэ 

«Удьуор утумҥа» бастыҥ паапкалаах 2 «б» кылаас, кылаас 
салайааччыта Иванова Наталья Николаевна. 

Дьиэ кэргэнинэн күрэххэ кыттыы 

 «Ребёнок + родитель = мы сила» күрэххэ оҕо төрөппүтүн кытта бииргэ 
анньыммытын ахсаанынан түмүк таҕыста. Бу күрэҕи «Школа бокса» тэрийэн 
ыытта. Күрэх ыраахтан куйаар ситимин нөҥүө ыытылынна. Биһиги оскуолат-
тан 1 «б», 2 “б”, 3 “а”, 6 “б” кылаас дьиэ кэргэттэрэ кыттаннар бары миэстэ-
лэстилэр. 3 “а” кылаастан ийэ кытынна, атын кылаастартан аҕалар уолаттары-
наан күрэхтэстилэр.  



Улуустааҕы олимпиада түмүгэ: 
Омук тыла: Малычехоров Серёжа (7 в) - 1 - 2 миэстэ, Кардашевская Аня (10 а) - 2 - 3 миэстэ, Павлова Диа-
на (10 а) - 2 - 3 миэстэ. 
Искусство (МХК): Ильина Вероника (9 а) - 1 миэстэ, Инокентьева Люба (9 а) - 3 миэстэ, Адамова Розанна   
(10 а) - 1 миэстэ, Иванова Сайыына (10 а) - 2 миэстэ, Данилова Алина (11) - 2 миэстэ. 
Нуучча тыла: Алексеев Айсен (6 б) - 2 миэстэ, Иванова Вилена (11) - 1 миэстэ. 
Нуучча литературата: Иванова Лилия (10 а) - 1 миэстэ. 
Технология: Сивцева Николь (10 а) - 3 миэстэ. 
Обществознание: Чаприна Настя (7 в) - 2 миэстэ, Андреев Олег (7 в) - 2 миэстэ, Игнатьева Настя (8) -  
3 миэстэ, Ильина Вероника (9 а) - 3 миэстэ, Павлова Диана (10 а) - 2 миэстэ. 
История: Малычехоров Сергей (7 в) - 1 миэстэ, Иванова Дайаана (7 в) - 2 миэстэ, Иванова Сайыына (10 а) 
- 1 миэстэ, Яковлев Эрчимэн (10 б) - 2 миэстэ, Алексеева Настя (11) - 2 миэстэ.  
Химия: Гаврильева Влада (8) - 1 миэстэ, Егорова Валерия (8) - 2 миэстэ, Кривошапкина Олеся (8) - 2 миэс-
тэ, Семёнова Марина (9 а) - 3 миэстэ, Кардашевская Аня (10 а) - 1 миэстэ. 
Право: Иванова Дайаана (7 в) - 2 миэстэ, Чаприна Настя (7 в) - 3 миэстэ, Гаврильева Влада (8) - 1 миэстэ, 
Ильина Вероника (9 а) - 1 миэстэ, Яковлев Эрчимэн (10 б) - 3 миэстэ. 
Физика: Андреев Олег (7 в) - 3 миэстэ. 
Физкультура: Николаев Женя (7 б) - 1 миэстэ, Егорова Валерия (8) - 2 миэстэ, Иванова Лилиана (8) - 3 ми-
эстэ, Ксенофонтов Сеня (10 б) - 1 миэстэ, Сибирякова Нарыйа (11) - 3 миэстэ. 
Саха литературата: Павлова Диана (10 а) - 2 миэстэ, Иванова Сайыына (10 а) - 3 миэстэ. 
Педагогика, психология: Фёдорова Иванна (10 а) - 1 миэстэ, Васильева Виолетта (10 а) - 2 миэстэ. 
Экология: Чаприна Настя (7 в) - 2 миэстэ. География: Чаприна Настя (7 в) - 3 миэстэ. 
 
 

Үлэ хааччахтааһын кэмигэр тохтоон турбат, олохтоммут ирдэбили тутуһан ыытылла турар. Ол кур-

дук, быйылгы үөрэх сылыгар  “Байанай оонньуулара” биир нэдиэлэ устата үрдүк тэрээһиннээхтик ыытыл-

лыбыта.  Онно “Аҕам уонна мин” фотоколлаж күрэҕэ, “Туйгун” элбэх биэс сыананы ылыыга уолаттарга 

күрэх, «Эр киһи сэһэнэ» аҕалар, эһэлэр, убайдар  булт туһунан сэһэннэрэ ыытылынна. Оҕолор  байанай 

ыйыгар аналлаах “Көрдөөх күрэхтэрэ” физкультура уруогун кэмигэр буоллулар.  «Үөрэнээччи буоллубут» 

тэрээһин маҥнайгы кылаастарга, «Биһиги бэһистэрбит» тэрээһин Аал Луук мас түһүлгэтигэр ирдэбили ту-

туһан ыытылынна. Оскуола тэрээһинин уолаттар салайан ыыталлара үтүө үгэскэ кубулуйда. Быйылгы 

тэрээһиннэри орто уонна үрдүкү кылаас уолаттара ыыппыттара ордук сэргэх буолла.  

 5 «а» кыргыттар кылаастарыгар «Биһиги 
бэһистэрбит» тэрээһини оскуола Дархана Павлова 
Диана уонна «Сайдыы» лидерэ Егорова Валерия 
иилээн - саҕалаан ыыттылар.  
 Уолаттар кылаастарыгар тэрээһини 6-с уонна 
9-с кылаас уолаттара бэрт сэргэхтик ыыттылар. 
Тэрээһин саҕаланыытын Алексеев Эльдиар уонна 
Петров Борис, онтон түмүгүн Афанасьев Ян уонна 
Сивцев Платон өрө көтөҕүллүүлээхтик тэрийдилэр. 
6-с кылаас уолаттара «Чэйиҥ, чэйдэ иһиэҕиҥ» 
ырыалара тэрээһини ордук киэргэттэ.  

Үгэскэ кубулуйбут тэрээһиннэр 



Баһылык бэлэҕин көрсүү 
 Ахсынньы 24 күнүгэр Саҥа Дьылы көрсө Баһылык Харыйатыгар бэлэҕи  оҕолорго туттарыы 
тэрээһинэ оскуола тэлгэһэтигэр буолла. Бэлэҕи улуус үөрэҕин салалтата автобуһунан кэрийэ сылдьан 
туттарда. Тымныы оҕонньор Хаарчаана сиэнинээн оскуола үөрэнээччилэрин эҕэрдэлээн туран 
үөрүүлээх быһыыга - майгыга туттарда.  

Оскуолабыт тиэргэнэ 
Оҕолору үөрдээри, 
Оҕус сылын көрсөргө 
Оҥоһуллар, киэркэйэр. 
Дьикти уоттаах уруһуй 
Дьиримнээтэ ыраахтан. 
Көрбүт киһи барыта 
Күллэ - үөрдэ астынан! 

 Ахсынньы 28 күнүгэр Саҥа Дьыллааҕы утренниктар кылаастарынан бары ирдэбиллэри тутуһан 
туран ыытылыннылар. Саҥа Дьылы көрсө элбэх күрэхтэр ыытылыннылар. Үөрэнээччилэр илиинэн 
оҥоһуктарыгар 113 үлэ киирэн, улахан быыстапка тэрилиннэ. Ырыа – хоһоон күрэҕэр видеоҕа уһуллан 
48 үөрэнээччи кыттыыны ылла. Бастыҥ толорооччулар оскуола телевизорын нөҥүө үөрэнээччилэри 
уонна үлэһиттэри эҕэрдэлээтилэр. Дьиэ кэргэнинэн барбыт  “Бастыҥ тиэргэн” уонна “Бастыҥ дьиэ 
харыйата” күрэххэ 58 ыал кытынна. Бастыҥнар махтал суруктарынан, өйдөбүнньүк бириистэринэн 
наҕараадаланнылар. Оҕолор чулуу үлэлэрэ талыллан оскуола ветераннарыгар бэлэх быһыытынан 
туттарылынна.  



Оскуола  «10 чулуу спортсменнара» 

 Ахсынньы 26 күнүгэр Аал Луук мас түһүлгэтигэр «10 чулуу спортсменнары» чиэс-
тээһин ыытылынна. Тэрээһини иитэр үлэ саабыһа Макаров Бурхалей Степанович, физкуль-
тура учуутала Васильев Василий Валерьевич тэрийдилэр. Чулууларга алгыс тылы этэн ту-
ран, анал бэлиэлэр туттарылыннылар. Быйыл оскуола үөрэнээччилэрэ спартакиадаҕа  улуус-
ка 3-с миэстэни ылары ситистилэр. Манна бу оҕолор кылааттара, өҥөлөрө олус улахан. Онон 
оскуола «10 чулуу спортсменнарынан»: Ксенофонтов Сеня, Литвинов Эрсан, Аммосов Айа-
ан, Максимов Эрсан, Николаев Женя, Иванов Дамир, Терентьева Люция, Иванова Лилия, 
Егорова Валерия, Кириллин Эдик ааттаннылар. Итини таһынан, улуус бастыҥ спортсменна-
рынан Аммосов Айаан уонна Максимов Эрсан буоллулар. 



Ахсынньы 22 күнэ - Николай Павлович Корякин -  Уран Ньукулай 80 сааһа 

 Ахсынньы ый 22 күнүгэр ытыктыыр, убаастыыр сүбэһиппит Николай Павлович Корякин – Уран 
Ньукулай 80 сааһын бэлиэтээтэ. Бу күҥҥэ анаан оскуола иһигэр киэҥ ис хоһоонноох быыстапка тэри-
линнэ. Николай Павлович үлэтин – хамнаһын, олоҕун көрдөрөр улуустааҕы анал биэриини 8-10 кылаас 
оҕолоро Аал Луук мас түһүлгэҕэ олорон, зуум нөҥүө  көрдүлэр. Оскуола ахсыс сылын Уран Ньукулай  
уонна Бурхалей Степанович оҥорбут “Удьуор утум” бырагыраамаларынан үлэлиир. Бу бырагыраама 
сүрүн хайысхатынан барбыт үлэлэринэн альбом оҥоһулунна уонна Николай Павловичка бэлэх 
быһыытынан бэрилиннэ.  

Бу күн Николай Павловичка анаан араас тойук, элбэх эҕэрдэ, үтүө тыллар этилиннилэр. 
Үөрэппит оҕолоро, бииргэ үлэлээбит коллегалара махтал бастыҥын анаатылар. 
Д.С.Спиридонов аатынан оскуола үөрэнээччилэрэ, учууталлара истиҥ эҕэрдэлэрин 
тириэртилэр. Оҕолор олоҥхолоотулар, туойдулар уонна оһуохай тылын таһаардылар.  

Сынньалаҥ кэмигэр доруобуйаларынан хааччахтаах оҕолорго аналлаах тэрээһиннэр 

 Доруобуйаларынан хааччахтаах 
оҕолорго анаан каникул кэмигэр былаан 
быһыытынан уруһуйга, хоһоон, кэпсээн 
айыытыгар улуустааҕы күрэх ыытылынна. 
Күрэх тиэмэтэ «кыһын». Түмүккэ биһиги 
оскуолаттан 8 кылаас үөрэнээччитэ Потапов 
Богдан хоһоон суруйуутугар миэстэлэстэ, 5 
кылаас үөрэнээччитэ Корякин Алёша уруһуй 
күрэҕэр, 4 кылаас үөрэнээччитэ Докторова 
Рада кумаахынан оҥоһукка миэстэлэстилэр.  



Ахсынньы 26 күнүгэр Аал Луук мас түһүлгэтигэр сылын аайы ыытыллар «Сыл үөрэнээччитин» 

чиэстиир тэрээһин 17 чаастан саҕаланна. Ыалдьыппыт, урбаанньыт Люция Петровна Спиридонова, 

кэргэнин Спиридонов Виталий Петрович – Бэллэкэ аатынан анал бириэмийэни оскуола бастыҥ 11 кы-

лааһын үөрэнээччитигэр Денис Коноваловка туттарда. Лауреаттарынан 11 кылаас үөрэнээччитэ Ивано-

ва Вилена, 10 кылаас үөрэнээччилэрэ Кардашевская Аня, Ксенофонтов Сеня, 9 кылаас үөрэнээччитэ 

Ильина Вероника буоллулар. Виталий Петрович – Бэллэкэ сырдык аатын үйэтитэр бириэмийэни Люция 

Петровна алтыс сылын аныыр. Бу тэрээһин үтүө үгэскэ кубулуйда. Люция Петровнаҕа махтал суругу 

уонна илии оҥоһугун махтал тылларын этэн туран Бурхалей Степанович үөрүүлээх быһыыга – майгыга 

туттарда. Оскуола үлэтин өйүүр күндү киһибитигэр кытаанах доруобуйаны, күүстээх санааны баҕара-

быт.   

Тохсунньу 14 күнүгэр сылын аайы ыытыллар улуустааҕы  “Улуус Аҕа баһылыгын харыйатыгар” 

оскуолабыт бастыҥ 36 оҕото кыттыыны ылла. Улуус уон бастыҥ спортсменнарыгар биһиги оскуолаттан 7  

“б” кылаас үөрэнээччилэрэ  Айаан Аммосов, Эрсан Максимов киирдилэр, 9  “б” кылаас үөрэнээччитэ   Сив-

цев Платон “Бастыҥ общественник” буолан Баһылык анал бириэмийэтин ылла, 11 кылаас үөрэнээччитэ Се-

менов Павел туйгун үөрэҕинэн Баһылыктан үрүҥ көмүс чаһыыны бэлэх тутта.  

«Сыл үөрэнээччитэ» тэрээһин 


