
«Букубаар, баһыыба!» маҥнайгы кылаас үөрэнээччилэригэр тэрээһин 

 Олунньу 5 күнүгэр Аал Луук мас түһүлгэҕэ 1 «а» уонна 1 “б” кылаастарга «Букубаар, 
баһыыба!»маҥнайгы кылаас үөрэнээччилэригэр аналлаах тэрээһин ыытылынна. Иитэр үлэ 
саабыһа Макаров Б.С. эҕэрдэ маанытын, алгыс тылын тириэртэ.  
 Алын сүһүөх кылаас учууталлара Сардаана Яковлевна уонна Лидия Алексеевна 
үөрэнээччилэрэ тугу билбиттэрин көрдөрдүлэр, ырыа ыллаан иһитиннэрдилэр. Кырачаан-
нары 10 кылаас үөрэнээччитэ Готовцев Филипп ырыанан эҕэрдэлээтэ. Тэрээһин Семенова 
В.В. оһуохайынан түмүктэннэ. 

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

25.03.2021, 



Одун Хаан ыйыгар аналлаах туом 

 Одун Хаан ыйыгар аналлаах туом 6-11 кылаастарга барыларыгар буолла. Тэрээһини икки 
бөлөҕүнэн ыытылынна. Семенова В.В. салайааччылаах бастакы бөлөх учууталлара Данилова Т.А., 
Александрова Р.В. кыргыттар кылаастарыгар сырыттылар. Макаров Б.С. салайааччылаах иккис бөлөх 
учууталлара Акимова Р.Н., Свинобоева С.С. уолаттар кылаастарыгар киирэн сэргэх бэсиэдэлэри оҥор-
дулар. Тэрээһиҥҥэ ый бэлиэ түгэннэрэ, халлаан, ый алтыһыытын, суолтата кэпсэннэ. Таабырын, үһүйэ-
эн истиитэ, ырытыыта барда. Оһуохай, алгыс туһата кэпсэннэ. Түмүккэ оһуохай эттилэр, алгыс ыллы-
лар. Ийэ тыл күнүгэр анаан тойук, оһуохай бэлэмэ саҕаланна.  



“Т.О.К.” тобуллаҕас өй күрэҕэ  

 “Т.О.К.” тобуллаҕас өй күрэҕэр 5 - 6 кылаастарга 1 миэстэ 5 “а”, 2 миэстэ 6 “а”, 3 миэстэ 
6 “б”, 7 - 8 кылаастарга 1 миэстэ 7 “б”, 2 миэстэ 7 “а”, 3 миэстэ 8 кылаастар, онтон үрдүкү кы-
лаастарга 1 миэстэ 10 «б», 2 миэстэ 10 “а” кылаас бастакы хамаандата, 3 миэстэ 10 “а” иккис 
хамаандата ааттаннылар. Күрэххэ тылга, литератураҕа, үбүлүөйдээх суруйааччыларга 
сыһыаннаах киһини толкуйдатар сорудахтар бааллар. Оҕолор хамаандаларын туһугар кыһал-
лан туран оонньоотулар.  

“Аман өс” тыл этээччилэр күрэхтэрэ  

 «Аман өс» тыл этээччилэргэ 
орто бөлөх түмүгэ:1 м. - Колесова Сарыада (5а), 2 м. - Михайлов Арсентий (5б), 3 м. - Алексеев 
Эльдиард (6б). Улахан бөлөххө 1 м. - Андреев Олег (7в),  2 м. - Егорова Оля (10а), 3 м. - Андре-
ева Аина (10а). Улуустааҕы «Аман өс» тыл этээччилэр күрэхтэригэр Егорова Оля, Андреева 
Аина, Андреев Олег кытыннылар. Егорова Оля бу күрэххэ  3-с миэстэни ылары ситистэ. 



Байыаннай хаамыы күрэҕэ 

 Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр аналлаах байыаннай хаамыы күрэҕэ олунньу 16, 17, 18 
күннэригэр өрө көтөҕүллүүлээхтик ыытылынна. Хамандыырдар ортолоругар 1 миэстэни Васильев Дамир, 
Егорова Оля, 2 миэстэни Спиридонов Петя, Егорова Валерия, 3 миэстэни Романова Аглая, Афанасьева 
Аиша ыллылар. Кылаастарынан түмүк бөлөҕүнэн маннык таҕыста: 1 миэстэ - 3 «б», 6 “а”, 10 “а” кыла-
астар; 2 миэстэ - 4 “б”, 5 “б”, 8 кылаастар; 3 миэстэ - 4 “а”, 6 “б”, 7 “б”. Дьүүллүүр сүбэҕэ Бойлохов А.Н., 
Кардашевскай С.Н., Макаров Б.С., Федотов Т.Н. үлэлээтилэр. Күрэҕи Егоров В.Е., Васильев В.В. салайан 
ыыттылар.  



«Кыыс Куо» күрэх 

 Кулун тутар 5 күнүгэр «Кыыс Куо» күрэх буолла. Күрэх алта түһүмэҕинэн ыытылынна. «Бэйэни би-
лиһиннэрии», «саха маанылаах аһа», “өс хоһоонун салҕаа», “ийэҕэ эҕэрдэ суруйуу», “хоруоҥка тиһии», 
“ураты тигиилээх таҥас» түһүмэхтэргэ кыргыттар күөн көрүстүлэр. Түмүккэ 1 миэстэни Протопопова Сияра 
(5а), 2 миэстэни Егорова Оля (10), 3 миэстэни Михайлова Даряна (7а) ыллылар. 

Боотурдар кубоктара 

 Үгэскэ кубулуйбут «Боотурдар кубоктарын» 11 кылаас үөрэнээч-
чилэрэ бэһис сылын  тэрийэн ыыттылар. Күрэххэ 3 «б» уонна 4 «б» уол-
аннара хамаанда тэринэн кытыннылар. Тэрээһини кырачаан моряктар 2 
«б» кылаас уоланнара эҕэрдэ ырыанан астылар.   Түһүмэхтэр олус 
кичэллээхтик толкуйдаммыттар. Түмүккэ кубок хоппут кылааска  4 «б» 
кылааска туттарылынна.   



Волонтердар көмөлөрө 

 8 «б» кылаас уолаттара 
оскуола ветеран учууталыгар 
Никифорова Н.В. тиийэн га-
раһын хаарын ыраастаан, ти-
эргэнин хаарын таһан улахан 
көмөнү оҥордулар.   

 Муус устар 11 күнүгэр «Үөһээ Бүлүү» хаһыат бирииһигэр үгэскэ кубулуйбут сааскы эстафета үрдүк 
тэрээһиннээхтик ыытылынна. Манна биһиги оскуолабыт бастакы бөлөҕүн хамаандата 3-с бириистээх миэс-
тэҕэ тигистэ. 1 этапка 1 миэстэни 9 б кылаас үөрэнээччитэ Алексеев Дархан ылла.  



Неделя русского языка 

  С 5 по 10 апреля была проведена неделя русского языка и литературы. В течение недели были прове-
дены различные конкурсы по возрастным группам. Так, для учащихся 5 –6 классов организована игра по 
станциям, для 8 и 10 классов - квест игра, для 7 классов - «Своя игра». Все участники были награждены 
грамотами и призами. Во вторник все учащиеся  с 5 по 10 класса приняли участие в конкурсе каллиграфии 
«Час чистописания». В среднем звене 1  место заняла Ларионова Валерия (5а), 2 м. - Павлов Слава (6б), 3 
м. - Алексеев Эльдиард (6б). В старшем звене 1 м. - Егорова Оля (10а), 2 м. - Ксенофонтов Сеня (10б), 3 м. - 
Готовцев Филипп (10б). Среди учащихся начальных классов провели конкурс чтецов «Читаем Пушкина». 
Всего приняли участие 20 учеников. 1 м. - Афанасьева Аиша (2а), 2 м. - Адамова Алина (3а), 3 м. - Спири-
донов Петя (3б). Номинантами стали  Софронов Евсей (1б), Шабалина Лида (3а), Герасимов Антон (2б). 
Все участники награждены грамотами и сертификатами.  

«Аҕам туһунан уонна аҕабар анаан» хоһоон ааҕыытын күрэҕэ алын 
сүһүөх үөрэнээччилэригэр оҕо библиотекатыгар муус устар 2 күнүгэр 
бэрт сэргэхтик буолан ааста. Барыта 14 хоһоон ааҕааччы кытынна. 



Сааһы көрсө оһуохай күрэҕэ 

 Сааһы көрсөр оһуохай түмүгэ: 1 миэстэ - 1 «б», 4 “б”, 7 “а”, 10 “а”; 2 миэстэ - 1 “а”, 4 
“а”, 6 “а”, 10 “б”; 3 миэстэ - 2 “а”, 3 “б”, 6 “б”, 8 кылаастар. «Түмсүүлээх кылаас» аатын 3 
«б» кылаас, онтон «Бастыҥ оһуохайдьыт» кылаас аатын 2 «б», 3 “а” кылаастар ыллылар. 



Итоги конкурса «Spellinq Bee» 

 Среди 5-х классов: 1 м. - Иванова Джамилия (5а), 2 м. - Тарасова Уйгулаана (5а), 3 м. - 
Протопопова Сияна (5а), Среди 6-х классов: 1 м. - Фёдорова Туймаада (6а), Алексеев Айсен 
(6б), 3 м. - Михайлова Валерия (6а). Среди 7-х классов: 1 м. - Кынатова Динара (7в), 2 м. - 
Малычехоров Серёжа (7в), 3 м. - Кардашевский Кирилл (7в).  

В течении недели проведён 
конкурс рисунков «Город 
моей мечты», состоялся по-
каз мультфильмов  и презен-
таций о писателях, достопри-
мечательностях городов. 



Хааччах кэм ирдэбилин тутуһан бэлиэ күннэринэн эҕэрдэ  тэрээһин зуум нөҥүө ыыты-

лынна. Бу тэрээһиҥҥэ кылаастар төрөппүттэрэ, үөрэнээччилэр көхтөөхтүк кытын-

нылар. Өрөспүүбүлүкэ күнүн көрсөр эҕэрдэни директоры иитэр үлэҕэ солбуйааччы 

Макаров Бурхалей Степанович арыйда. 3 «б» кылаас эһэтэ Николай Николаевич 

Ильин «Эн сахаҕын» ырыанан эҕэрдэтин тириэртэ. Кыра кылаастар эҕэрдэ 

нүөмэрдэрэ көһүннэ. Өрөспүүбүлүкэ күнүн көрсө оскуола тойуксут оҕолоро уонна 

учууталлара сахалыы тойугу туойан күргүөмүнэн тойуктаатылар. Салайааччылара 

Семенова Валентина Владимировна такайыытынан тойугу биир тыынынан ылла-

атылар, дьон дьүүлүгэр таһаардылар.  

Ыам ыйын 1 күнүн «Үлэ, эйэ, маай» бырааһынньыгынан эҕэрдэтин директоры үөрэх 

салаатыгар солбуйааччы Семенов Семен Николаевич эттэ. Орто сүһүөх кылаастар 

үөрэнээччилэрэ эҕэрдэлээтилэр. Эҕэрдэ кэнсиэри 7«а» кылаас төрөппүтэ Саввинова 

Изабелла Петровна «Алгыс ырыата» ырыанан арыйда.  7 “в” кылаас үөрэнээччитэ 

Иванова Дайаана домбраҕа оонньоон көрөөччүлэри сэргэхситтэ. Баяҥҥа 9 «б» уол-

аттара Афанасьев Аян уонна Иванов Гриша оонньоон тыыннаах дорҕоону иһитин-

нэрдилэр.  

Кыайыы күнүн көрсө эҕэрдэ тылы директоры үөрэх салаатыгар солбуйааччы Федотов 

Терентий Николаевич эттэ. Манна орто уонна улахан кылаас үөрэнээччилэрэ 

ырыанан, үҥкүүнэн эҕэрдэлээтилэр. Кыайыыны уһансыбыт ытык кырдьаҕастарга, 

тыыл бэтэрээннэригэр анаан махтал тылларын эттилэр. «Кыайыы түннүгэ» акцияҕа, 

Кыайыыга аналлаах уруһуй күрэҕэр кылаастар көхтөөхтүк кытыннылар.  

Бэлиэ күннэринэн эҕэрдэ 



Чемпионат учительских клубов 

26-29 апреля в г.Ульяновске прошел 5-й межрегинальный конкурс «Чемпионат учительских 
клубов», в котором я участвовал в качестве члена жюри. Победил клуб Рязанской области, 
второе место у Хабаровска, третье у Перми. Также были разыграны места в 5 конкурсных но-
минациях. В номинации «Образовательный проект» третье место заняла команда Якутии, ко-
торую представляла команда Нюрбинского улуса. Это наивысшее достижение якутских ко-
манд, за все время участия в них. Как всегда, прошло много полезных знакомств, обсуждались 
идеи и перспективы. Надеюсь, наши команды еще не раз приедут в Ульяновск. 

Директор ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова Кынатов Ю.В. 

Творческий проект "САТАБЫЛ" - детище МО начальных классов школы № 4. 

 Не зря мы назвали наш проект "Сатабыл", т.к. во всякой работе требуется умение и смекалка. Творческая работа играет важ-
ную роль в приобщении детей к искусству. В начальных классах у детей активно развиваются творческие способности. В каждом 
ребёнке учитель должен видеть творца, с его неизведанными способностями. Вот поэтому мы запустили в 2018 году впервые твор-
ческий проект для учащихся 3 - 4 классов на улусном уровне. Многих заинтересовал наш проект, и с каждым годом количество 
участников увеличивается. В связи с пандемией в этом году проводился через современные средства видеосвязи. Принимало уча-
стие 121 ученик из 13 школ улуса по направлениям: 1).Творческое конструирование. 2).Скульптурное художество. 3).Живопись.4). 
Художественное фотографирование. Выявлены победители и призёры. Они будут награждены грамотами и призами. Участие в 
таких проектах даёт детям возможность проявить самостоятельность творчества, самоутвердиться, реализовать свой потенциал, 
что повысит их уверенность, способствует развитию художественного вкуса, творческой инициативы. Жюри оценило и подвело 
итоги творческой онлайн-площадки "Сатабыл" в секции «Живопись». Вы все знаете русскую народную сказку "Гуси-лебеди". По 
мотивам этой сказки вы должны были показать свои художественные умения. 
В интернете очень много подобных рисунков, а мы выбрали именно те рисунки, в которых есть свое АВТОРСКОЕ ВИДЕНИЕ кон-
курсанта! Итак, поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НОМИНАНТОВ!!! 
4 класс:1 место - Федорова Женя МБОУ "ВВССОШ им. Ю.Н.Прокопьева" (рук. Христофорова Э.Э). 2  место - Махарова Амелия 
МБОУ "Намская СОШ  им..Н. Тобурокова" (рук. Герасимова Л.Д). 2 место - Эппэхова Уйгулана МБОУ "ВВССОШ им. 
Ю.Н.Прокопьева" (рук. Христофорова Э.Э). 3 место - Кардашевский Игорь МБОУ "ВВСОШ N1 им И.Н.Барахова (рук. Миронова 
Г.Н., Васильева Н.М.). 3  место - Чыбыкова Ира Харбалахская СОШ (рук. Носова З.Д). Номинация "Яркая иллюстрация"* к сказке 
"Гуси -лебеди" Алексеева Ганна Хомустахская ООШ (рук. Ильина Н.С). 3 класс: 1 место - Яковлева Айсена Балаганнахская ООШ 
(рук. Андреева Т.С). 2 место - Иванова Сахаяна МБОУ "ВВСОШ N2 им.М.Т.Егорова" (рук.Евдокимова М.Н). 2 место - Саввинова 
Валя МБОУ "ВВСОШ N 4 им.Д.С.Спирдонова" (рук. Жендринская Н.В). 3  место - Николаева Айхаана МБОУ "ВВССОШ 
им.Ю.Н.Прокопьева" (Андреева С.Г.). Итоги секции «ФОТОГРАФИРОВАНИЕ» на тему "Красота весны": 1 место - Ильина Ариша 
- ВВСОШ #4, Николаева Кира - ВВСОШ #4. 2 место Игнатьева Кристина - ВВССОШ им.Ю.Прокопьева, Николаева Сайаана - 
ВВСОШ #1. 3  место - Ушницкий Давид – Кэнтик СОШ, Семенова Алия - ВВСОШ #4. Номинация «ПЕРСПЕКТИВА» Семенова 
Сайыына – Далыр СОШ. Номинация "ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!" Петров Антон - ВВССОШ им.Ю.Прокопьева.  (Учитель 
начальных классов ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова Ноттосова В.В.) 



 7-с төгүлүн ыытыллар М.И.Шамаева аатынан улу-
устааҕы лингвистика олимпиадата 100-тэн тахса оҕону 12 
оскуолаттан түмтэ. Ону таһынан, Айыы Кыһата, 26, Амма 
лицейэ, М.А.Алексеев аатынан лицей-интернат үөрэнээччил-
эрэ кытыннылар. Гран-При үрдүк ааты Балаҕаннаах ситэтэ 
суох орто оскуола 8-с кылааһын үөрэнээччитэ Мухоплева 
Вера ылла. Биһиги оскуолаттан 7 «а» кылаас үөрэнээччитэ 
Тарасова Диана 1-кы, онтон 8 кылаас үөрэнээччитэ Арбыки-
на Маргарита 3-с миэстэ буоллулар.  

Лингвистика 7-с олимпиадата 

 "Бэллэкэ" маҕаһыыҥҥа маҕаһыын хаһаайката Люция Петровна иде-
ятынан "Үтүө санаа полката" диэн баар буолбута хаһыс да сыла. Манна 
Люция Петровна бэйэтэ продукта уурарын таһынан үтүө санаалаах дьон 
биирдиилээн эмиэ продукта ууран көмөлөһөллөр. Ону таһынан булт, 
оҕуруот, сир аһын эмиэ аҕалаллар эбит. Бу барыта тыыл бэтэрээннэригэр, 
элбэх оҕолоох ыалга, тиийиммэт-түгэммэт ыалга түҥэтиллэр эбит. Мин бу 
идеяны өйөөн акцияҕа сылга биирдэ кыттыахха диэн ыҥырыы таһаарабын. 
Коллегаларбар эппиппэр эмиэ сөбүлэһэн алын кылаас учууталларын бу ак-
ция5а бары кыттыахпыт диэн былаанныыбыт. Манна кылаас төрөппүттэрэ 
оҕолорун кытта кэлэн сылга биирдэ "Үтүө санаа полкатыгар" продукта уу-
рар. Сууммата ким төһөнү уурарынан. Баҕар, эн биир килиэби, биир эмэ 
чэй даҕаны уурдаххына тустаах дьоҥҥо көмө буолуо этэ. "Норуот күүһэ - 
көмүөл күүһэ". 

Алын сүһүөх кылаас учуутала Алексеева А.М. 

 В рамках акции "Добрая зима РДШ" приуроченной "Году здоровья РС (Я)" 
ученики и родители 4"б" класса МБОУ "ВВСОШ № 4 им. Д. С. Спиридонова» ока-
зали адресную помощь детям инвалидам и детям находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации - подарили игрушки, канцелярские принадлежности, а также средства 
гигиены для ребенка инвалида оставшегося без попечения родителей. 
Учитель начальных классов ВВСОШ № 4 им. Д.С.Спиридонова Архипова Н.А. 

Норуот күүһэ - көмүөл күүһэ 


