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

Сэтинньи ый - Байанай ыйа 

 Үгэскэ кубулуйбут Байанай ыйын туома Аал 
Луук мас түһүлгэтигэр сэтинньи 13 күнүгэр ыыты-
лынна. Ол курдук, тэрээһин үс түһүмэҕинэн барда: 
1 - 4 кылаастар 5 уруогунан, 5 - 7 кылаастар 6 уруо-
гунан, 8 - 11 кылаастар 7 уруогунан Байанай ый 
уратытын иһиттилэр.  

 Сэтинньи 20 күнүгэр «Байанай ыйа» диэн ааттаах аһаҕас кылаас чаастара оскуола маҥнайгы 
кылаастарыгар буоллулар. I “а” кылааска барыта 27 оҕо үөрэнэр. Учуутал Корякина А.А. үөрэппит 
оҕолоро бу кылааска киирэн ыалдьыттаатылар, кылаас чааһын ыыттылар. Онтон I “б” кылааска 
барыта 28 оҕо үөрэнэр. Учуутал Архипова Н.А. үөрэппит оҕолоро Фёдорова Кэскилээнэ уонна Ше-
стакова Валя олус бэлэмнээх кылаас чааһын ыытан оҕолору үөртүлэр. Бу кылаас оҕолоро махтанан 
ытыс таһыннылар.   

 Сэтинньи 22 - 24 күннэригэр Уран Ньукулай бирииһигэр  кылаас иһинэн оһуохай күрэҕэ буолла. 
Күрэҕи Уран Ньукулай бэйэтэ иилээн - саҕалаан ыытта. Кыра кылаастар күн түһүлгэтигэр сүрдээх 
тэрээһиннээхтик оһуохайдаатылар. Онтон улахаттар Аал Луук мас түһүлгэтигэр күрэхтэстилэр. Оһуохай 
түһүлгэтигэр оҕолор бары сахалыы таҥастарын, симэхтэрин кэтэн, тылларын - өстөрүн чочуйан, ох кур-
дук бэлэмнэнэн кэлбиттэр. Оһуохай тылын этээччилэргэ уолаттар элбээбиттэрэ күрэхтэһиини ордук сы-
тыырҕатта. Бу күрэххэ кылаас оҕото барыта кытынна. Бастыҥ этээччилэр Уран Ньукулайтан бэлэхтэри, 
өйдөбүнньүк суруктары туттулар. 
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«Байанай оонньуулара» күрэх  

 Сэтинньи 25 күнүгэр үгэскэ кубулуйбут «Байанай оонньуулара» Аал Луук мас түһүлгэтигэр ыыты-
лынна. Тэрээһиҥҥэ кылаастан үстүү уол, үстүү аҕа кытынна. Барыта аҕыс хамаанда күөн көрүстэ. Күрэ-
хтэһии алта түһүмэҕинэн буолла. Ол курдук, 1  түһүмэх «Билии», 2 түһүмэх “Балыктааһын”, 3  түһүмэх 
“Сыал быраҕыы”,  4 түһүмэх “Маамыкта”,  5 түһүмэх “Компьютернай кустааһын”,  6 түһүмэх “Көрдөөх 
эстафета”. Түмүккэ 1 миэстэни кыра кылаастарга  4 “а”, 2 миэстэни 1 кылаас, 3 миэстэни 3 кылаас, 4 миэс-
тэни 2 кылаас, онтон улахан кылаастарга 1 миэстэни 9-с, 2 миэстэни 8-с, 3 миэстэни 5-с, 4 миэстэни 6-с 
кылаас уолаттарын хамаандата ылла. Тэрээһини оһуохайынан түмүктээтилэр.  

 Социальнай эйгэ тэрилтэтин үлэһитэ Семенова Валентина Владимировна  «Оҕо быраа-
ба уонна эбээһинэһэ» диэн тиэмэҕэ улахан кылаас оҕолоругар бэсиэдэ оҥордо. Үөрэх управлени-
ятын юриһа Павлов Павел Павлович сокуон туһунан кэпсээтэ, оҕолор ыйытыыларыгар сокуон ха-
раҕынан хоруйдаата, сүбэ биэрдэ.  



 Оҕо библиотеката 
ыыппыт улуустааҕы «Мин бы-
раабым уонна эбээһинэһим» 
күрэххэ оскуола оҕолорун ха-
маандата 1 миэстэни ылла.  

 Улууспут ураты дьоҕурдаах, барыны бары 
тэрийэр талааннаах оҕолоругар аналлаах  «Лидер - 
2017» күрэх үһүс төгүлүн ыытылынна. Бу күрэххэ улу-
ус араас оскуолаларыттан уон чулуу оҕо кытынна. Күр-
эх түөрт түһүмэҕинэн барда. Биһиги оскуолаттан 9 «б» 
кылаас үөрэнээччитэ Дегтярев Ариан уонна 11 кылаас 
үөрэнээччитэ Борисов Егор  ситиһиилээхтик кытынны-
лар.  
 Ахсынньы ыйга оскуола бастыҥ лидерэ Борисов 
Егор  Ил Дархан харыйатыгар кыттар чиэскэ тиксэн, 
умнуллубат тэрээһиҥҥэ кыттан кэллэ. 

  Киэҥ билиилээх, тобуллаҕас толкуйдаах, үлэҕэ, үөрэххэ бастыҥ  оҕолорго анаан оскуола-
бытыгар быйылгы үөрэх сылыттан Виталий Петрович Спиридонов аатынан «Сыл үөрэнээччитэ» 
диэн ааттаах Грант олохтонно. Ол курдук, быйылгы үөрэх сылыгар «Сыл үөрэнээччитэ» диэн 
ааты оскуолабыт 11 кылааһын үөрэнээччитэ Дмитриева Дайаана ылла.  «Оскуола эрэлэ» аатын 
оскуолабыт 10 кылааһын үөрэнээччитэ Петрова Ньургуйаана, «Оскуола киэн туттуута» анал 
ааты оскуолабыт 11 кылааһын үөрэнээччитэ Алексеева Люба ыллылар. Үөрэххэ, успуорка, 
научнай хайысхаҕа ситиһиилээх оҕолор сылын аайы маннык анал ааттарга тиксиэхтэрэ.  

Афанасьев Ян (6 «б»), Иванов Вася (8 “б”), Алексеева 
Таня (9 “а”), Борисов Егор  (11), Дмитриева Дайаана 
(11), Кухотов Вася (9 “б”) - «Саха КВН» кыттыылаах-
тара. Биһиги оҕолорбут 14 хамаандаттан 6-с буоллу-
лар.  

 Түмүккэ Гран При үрдүк аатын И.Н.Барахов аатынан 1 №-дээх орто оскуола үөрэнээччитэ Нянико-
ва Настя, I миэстэни Хоро орто оскуолатын үөрэнээччитэ Константинов Рудик, II миэстэни 
Д.С.Спиридонов аатынан 4 №-дээх орто оскуола 11 кылааһын үөрэнээччитэ Борисов Егор, III  миэстэни 
Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай лицей-интернат үөрэнээччитэ Яковлев Күндэлэй ыллылар.  

Бастыҥ оҕолорбут 

Оскуола үөрэнээччилэрин  ситиһиилэрэ 



«Инникигэ хардыы» научнай - практическай конференция түмүктэрэ 

 Республикатааҕы «Инникигэ хардыы» научнай - практическай конференция Дьокуускай 
куоракка тохсунньу 8 - 10 күннэригэр буолла. Биһиги оскуолабыт биэс бастыҥ үөрэнээччитэ рес-
публика өркөн өйдөөхтөрүн кытта күөн көрүстэ. Эдэр чинчийээччилэр күрэхтэригэр Иванова Хо-
тууна педагогика уонна психология секциятыгар, Алексеева Люба нуучча филологиятын секция-
тыгар ситиһиилээхтик кытыннылар. Морфунов Коля успуорт уонна чөл олох секциятыгар  III ис-
тиэпэннээх дипломант, Иванова Агаша уонна Потапов Ян медицина секциятыгар III истиэпэн-
нээх дипломант, Иванова Алёна научнай үлэтинэн III истиэпэннээх дипломант аатын ылан 
кыайыы өрөгөйүн биллилэр. Иванова Алёна  бу ситиһиитинэн быйыл от ыйыгар Дьокуускай куо-
ракка ыытыллыахтаах аан дойдутааҕы интеллектуальнай оонньууга, онтон Иванова Агаша уонна 
Потапов Ян бу ситиһиилэринэн аны Казань куоракка баран кыттар чиэскэ тигистилэр.  
 Оҕолор салайааччыларын Инна Радомировнаны уонна Антонина Денисовнаны үөрэнээччи-
лэрин ситиһиилэринэн ис сүрэхпититтэн эҕэрдэлиибит. Улахан таһымнаах күрэхтэргэ чиҥ били-
илээх, киэҥ көрүүлээх оҕолору  күүскэ бэлэмнииллэригэр ситиһиини  баҕарыаҕыҥ! Саҥаттан 
саҥа ситиһии, сонунтан сонун арыйыы сүргэҕитин көтөхтүн, санааҕытын кынаттаатын, үрдүктэн 
үрдүккэ көтүттүн диэн баҕа санаа бастыҥын Эһиэхэ этэбит! 

 Сэтинньи 15 күнүгэр «Инникигэ хардыы» улуустааҕы научнай - практическай конференция 
буолан ааста. Биһиги оскуолаттан бу тэрээһиҥҥэ 22 үөрэнээччи кытынна. Олортон I миэстэни 
Христофорова Ивалина (6 «а»), Иванова Хотууна (8 “а”), Иванова Вилена (8 “а”), Алексеева Лю-
ба (11), II миэстэни Дмитриева Дайаана (11),  III миэстэни Иванова Алёна (11), Иванова Агаша 
(11), Потапов Ян (11) кылаас үөрэнээччилэрэ  ыллылар.  

 Улуустааҕы конференцияҕа миэстэлэспит оҕолорбут регионнааҕы тэрээһиҥҥэ ситиһиил-
ээхтик кытыннылар. Ол курдук, ахсынньы 16 күнүгэр «Инникигэ хардыы» регионнааҕы  науч-
най - практическай конференция Бүлүү куоратыгар буолла. Манна биһиги оскуолабыт аҕыс 
үөрэнээччитэ кытынна. Дмитриева Дайаана, Иванова Алёна I истиэпэннээх, Алексеева Люба II 
истиэпэннээх,   Иванова Агаша уонна Потапов Ян III истиэпэннээх дипломант аатын ылан үөрүү 
- көтүү үктэллээх кэллилэр. Морфунов Коля республика конференциятыгар кыттарга рекоменда-
ция ылла. 



 Нуучча, саха уонна омук тылын баһылаабыт оҕолорго аналлаах «ЯРА» диэн ааттаах 
бастакы республиканскай лингвистическэй турнир ахсынньы 15 - 16 күннэригэр Дьокуускай 
куоракка буолла. Бу тэрээһин С.Н. Донской - II аатынан учууталлар идэлэрин үрдэтэр инсти-
тут көҕүлээһининэн буолла. Улуус бастыҥ оҕолорун түмэн, күүстээх хамаанда тэрийэн биһи-
ги оскуолабыт учуутала Поскачина Антонина Денисовна илдьэ сырытта. Биһиги оскуолабы-
тыттан  10 кылаас үөрэнээччитэ Петрова Ньургуйаана уонна 8 «б» кылаас үөрэнээччитэ Се-
мёнов Павел кытыннылар. Сонун тэрээһиҥҥэ илин эҥэр, киин  уонна куорат оскуолаларын 
күүстээх хамаандалара кытыннылар. Барыта аҕыс хамаанда кытынна. Устар ууну сомоҕолу-
ур уус - уран тыллаах үс тылы баһылаабыт оҕолор хас да түһүмэхтээх оонньууга күөн 
көрүстүлэр. Биһиги оҕолорбут «Знатоки фразеологизмов», «Индивидуальный стиль и не-
стандартный подход» анал номинация кыайыылаахтарынан буоллулар. 

«ЯРА» - лингвистическэй турнир 

 «Өркөн өй» улу-
устааҕы интеллектуаль-
най күрэххэ биһиги оску-
олабыт хамаандата Гран - 
При үрдүк аатын ылла 
(салайааччы Александро-
ва Р.В.).  

 Сунтаар  Элгээйитигэр ыытыллыбыт рес-
публикатааҕы научнай - практическай конферен-
цияҕа биһиги оскуолабыт 9 «б» кылааһын уолат-
тара ситиһиилээхтик кытыннылар. Ол курдук, 
Иванов Ян, Спиридонов Айтал I, Дегтярев Ариан, 
Мандаров Костя III миэстэ буолан үөрэн - көтөн 
кэллилэр.  



 Ахсынньы 5 күнүгэр саҥа талыллыбыт оскуола Дарханын сүрэхтэниитэ буолла. Куола-
стааһын түмүгүнэн оскуола Дарханынан 9 «б» кылааһын үөрэнээччитэ Кухотов Василий талы-
лынна. Бу күн Василий Кухотов андаҕарын иһиттибит. Тэрээһиҥҥэ мустубут үөрэнээччилэри би-
эс хамаандаҕа арааран станциянан оонньууну «Сайдыы» оҕо тэрилтэтин оҕолоро оонньоттулар. 
Хамаандалар сэттэ түһүмэҕинэн оонньоотулар. Түмүккэ бастыҥ лидердэргэ өйдөбүнньүк бэлиэл-
эр туттарылыннылар.  

Ахсынньы 5 күнэ - оҕо хамсааһынын күнэ 



Спорт сонуннара 

 Ахсынньы 23 күннэригэр кыра кылаас уолаттарыгар хапсаҕай күрэҕэ буолан ааста. Бу күрэххэ 
оскуола хамаандата бастакы миэстэни ылла. Ол курдук, I миэстэни Николаев Вова (2 “а”), Софронов Ва-
ся (2 “а”), Максимов Эрсан (4 “б”), Еттянов Владик (4 “в”), Алексеев Эльдар (3),II миэстэни Чердонов 
Эрик (1 “а”), Егоров Артём (2 “б”), Николаев Стасик (3 “а”),  III миэстэни Кириллин Эдик (1 “б”), Павлов 
Коля (2 “б”), Степанов Айаал (4 “б”) ыллылар.  

 Сэтинньи ыйга оскуола уолаттарыгар Н.С. Софронов аатынан бокса күрэхтэһиитэ буолла. Бу күрэ-
хтэһиигэ оскуолабыт уолаттара ситиһиилээхтик кытыннылар. Ол курдук, Афанасьев Ян (6 “б”) - I, Нико-
лаев Игорь (6 “б”) - II, Иванов Вадим (5 кылаас) - II миэстэ буолан кыайыы өрөгөйүн биллилэр. 
«Кэскиллээх боксёр»  диэн  анал аат хаһаайынынан 6 «б» кылаас үөрэнээччитэ  Афанасьев Ян буолла. 

 Тохсунньу ыйга ыытыллыбыт нуучча 
дуобатын күрэхтэһиитигэр оскуолабыт III «а» 
кылааһын үөрэнээччитэ Николаев Тимофей 
ситиһиилээхтик  кыттан кэллэ.  
 Ол курдук, сүүс харахтаах дуобакка 
күрэхтэһэн, республика 10 күүстээх оҕолорун 
ахсааннарыгар киирдэ, III-с спортивнай раз-
ряды толордо.   

 Тохсунньу 16 - 17 күннэригэр оскуола 
иһигэр баскетбол күрэхтэһиитэ буолла. Ба-
стыҥ баскетболистар улууска оскуола чиэһин 
көмүскээтилэр. Ол курдук, уолаттар хамаанда-
лара улууска I миэстэни ылла. Хамаанданан 
уопсай түмүккэ оскуола  хамаандата III - с ми-
эстэ буолла. 

 Дуобакка спорт маастарыгар кандидат биһиги оскуолабыт 7 «а» кылааһын үөрэнээччитэ Кондрать-
ева Дайаана  Орёл куоракка ыытыллыбыт Европа чемпионатыгар Аан дойду, Европа күүстээх 
дуобатчыттарын хотон Европаҕа IV миэстэ буолла. Бу күрэххэ «Классическай оонньуу» көрүҥэр V - с, 
«Түргэн оонньууга» VII - с миэстэ буолбута.  
 Былырыын күһүн атырдьах ыйыгар Болгария Кранево диэн куоратыгар Аан дойду күрэҕэр си-
тиһиилээхтик кыттыбыта. Манна аан дойду күүстээх дуобатчыттарын кытта киирсэн «Түргэн оонньуу-
га»  VIII - c, «Классическай оонньууга»  VI-с, «Блиц» оонньууга VII - c миэстэ буолан кыайан - хотон 
кэлбитэ.  
 Бастакы спорт маастара Николаев С.С. бирииһигэр Ньурба куоратыгар  ыытыллыбыт дуобат 
күрэҕэр I миэстэ буолбута.  
 Олунньу 24 - 25 күннэригэр Ньурба куоратыгар дуобакка аан дойдутааҕы гроссмейстердар 
Г.Г.Колесов, И.А.Токусаров, С.Е.Кириллина бириистэригэр республиканскай турнир буолан ааста. Бу 
турнирга биһиги оскуолабыт оҕолоро ситиһиилээхтик кытыннылар. Ол курдук,  улахан дьоҥҥо Кондра-
тьева Дайаана (7 “а”) I миэстэ, оҕолорго Кондратьева Саяника (2 «б») I миэстэ уонна Терентьева Люция 
(3 “б”) I миэстэ буолан кыайыы  көтөллөөх кэллилэр.  



Үрдүк  Дабаан 

«Серебряный пеликан» 

 «Учитель года Западной Якутии» күрэхтэн кынат анньынан Үөһээ Бүлүү улууһуттан үөскээбит 
«Серебряный пеликан»  учууталлар күрэхтэрэ олунньу 5 уонна 8 күннэригэр Нам улууһун гимназияты-
гар буолла. Бу тэрээһин  тэрийээччитинэн «Сыл Учуутала» күрэх кыайыылаахтарын кулууба буолар. 
Күрэх Ил Түмэн депутата, «Алмаасэргиэнбаан» бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлэ, Саха сирин 
тыатын хаһаайыстыбатын Үтүөлээх үлэһитэ Александр Степанович Миронов  кэриэһигэр ананар. 
Быйылгы алтыс күрэх атын улууска ыытыллан хабар сирэ кэҥээтэ. 
 Күрэх сылын аайы кыттааччылара элбээн иһэр. Ол курдук, бу күрэххэ 12 улуустан  21 кыттааччы 
кэлбит. Биһиги оскуолабытыттан эдэр, кэскиллээх математика учуутала Кокоринова Марианна Семе-
новна кытыыны ылла. Россия бастыҥ учууталлара  Денис Игоревич Рочев, Максим Петрович Рыжов, 
Алексей Сергеевич Граков, «Учитель года России - 2017» абсолютнай кыайыылааҕа Илья Сергеевич 
Демаков дьүүллүүр сүбэҕэ үлэлээтилэр. Кэлбит ыалдьыттар, Россия бастыҥ учууталлара маастар кыла-
астары уонна аһаҕас уруоктары ыытан баай уопуттарын үллэһиннилэр. 
 Хас да түһүмэхтээх күрэх кыайыылаахтарынан буоллулар: Өймөкөөн улууһуттан Матрена Ана-
тольевна Петрова, Нам улууһуттан Алина Алексеевна Гаврильева, Сунтар улууһуттан Сардаана Кон-
стантиновна Никитина.  

 «Үрдүк Дабаан» региональнай 
күрэххэ 25 эдэр учуутал күөн 
көрүстэ. Биһиги оскуолабытыттан 
икки эдэр учууталларбыт ситиһиил-
ээхтик кытыннылар. Ол курдук, 
омук тылын учуутала Антонина 
Афанасьевна Касьянова  «Хомоҕой 
тыллаах учуутал», алын сүһүөх кы-
лаастар учууталлараВалентина Ива-
новна Николаева  «Дэгиттэр сата-
быллаах учуутал» анал аатттары 
ылары ситистилэр.   



 Улуус общественноһын, олохтоохторун кыттыылаах улахан тэрээһин ахсынньы 15 күнүгэр 
оройуоннааҕы култуура дьиэтигэр буолан ааста. Манна С.Т.Руфов оҕолоро кэлэн күндү ыалдьыт 
буоллулар. Ыалдьыттарга хоһоон ааҕыытын кыайыылаахтара бэйиэт хоһооннорун ааҕан иһитиннэр-
дилэр. Биһиги оскуолабыт хоһоон ааҕааччылара Холдёков Толя, Мандаров Костя, Иванов Ян, Семё-
нов Эдик (9 «б»), Адамов Вова, Григорьев Саша, Васильев Айтал (8 “б”) III миэстэни ылан үөрдүлэр - 
көттүлэр, махтал суругунан, сертификатынан наҕараадаланнылар. Киин библиотека ыыппыт уруһуй 
күрэҕэр 9 «а» кылаас үөрэнээччитэ Сыроватская Нюрбина II-c, 6 «а» кылаас үөрэнээччитэ Дмитриева  
Санаайа I миэстэ буоллулар.  

 Ахсынньы 14 күнүгэр саха норуодунай поэта Семён Титович Руфов 90 сааһыгар аналлаах «Тыл - 
доҕордоһуу далаһата» диэн научнай - практическай конференция төрөөбүт нэһилиэгэр Тамалакааҥҥа 
буолла. Улуус араас нэһилиэктэриттэн кэлбит оҕолор бэйиэт айар үлэтигэр, айымньыларыгар дириҥ 
ис хоһоонноох дакылааттары оҥордулар. Дакылаат күрэҕэр биһиги оскуолабыт 6 «а» кылааһын 
үөрэнээччитэ Тюкянова Фаина I миэстэ буолла. Уруһуй күрэҕэр 9 «а» кылаас үөрэнээччитэ Сыроват-
ская Нюрбина II-c, 6 «а» кылаас үөрэнээччитэ Дмитриева  Санаайа III миэстэ буоллулар.  

Саха норуодунай бэйиэтэ Семён Титович Руфов 90 сааһа 

Улууска доруобуйаларынан хаач-
чахтаах оҕолорго аналлаах «Мин 
санаам күүстээх» күрэх ахсынньы 
12 күнүгэр буолла. Биһиги оскуо-
лабыт үөрэнээччитэ Потапов Бог-
дан хоһоон күрэҕэр III миэстэни 
ылары ситистэ.  

 Ахсынньы 9 күнүгэр ыытыллыбыт улуус хор-
дарын күрэҕэр 4 «а» кылаас коллектива ситиһиил-
ээхтик кытынна.  «Оҕо саас» уонна  «Ардах» диэн 
ырыаларынан  III истиэпэннээх дипломант аатын ыл-
лылар.  

4 «а» кылаас 
үөрэнээччитэ Капи-
тонова Күннэй 
“Саҥа ааттар” рес-
публикатааҕы күрэ-
ххэ I истиэпэннээх 
лауреат үрдүк 
аатын ылла.  

 Улуустааҕы «Аман өс» тыл этээч-
чилэр күрэхтэригэр 11 кылаас үөрэнээч-
читэ Борисов Егор II-с, 7 “а” кылаас 
үөрэнээччитэ Иванова Сайыына III-с 
миэстэ буоллулар. Диктант суру-
йуутугар оҕолорго Иванова Сайыына 
миэстэлэстэ. 



Саҥа дьыл бырааһынньыга 
 Ахсынньы 26 уонна 27 күннэригэр Саҥа дьыллааҕы утрен-
никтар үрдүк тэрээһиннээхтик ыытылыннылар. Бырааһынньык 
норуоттар доҕордоһууларын көрдөрөр үҥкүүлэринэн барда. Ол 
курдук, Аал Луук мас түһүлгэтигэр испанкалар, индиянкалар, 
индеецтэр, мексиканецтар, нуучча ньургун уолаттара уонна да 
араас омуктар киирэн доҕордоһуу үҥкүүтүн көрөөччүлэргэ 
бэлэх ууннулар. Бииртэн биир кыраһыабай нүөмэрдэр тахсан 
истилэр. Кылаастар бары сүрдээх үчүгэйдик бэлэмнэнэн туох 
баар күрэхтэһиигэ, көргө - нарга барытыгар кытыннылар. Күрэ-
хтэһии түмүгүнэн кылаастар бары Саҥа дьыллааҕы бэлэхтэри 
Эһээ Дьылтан туттулар.  

Баһылык харыйата 

 Тохсунньу 12 күнүгэр үгэскэ кубулуйбут Баһылык харыйата биһиги оскуолабытыгар үрдүк 
тэрээһиннээхтик буолла. Улуус бастыҥ үөрэнээччилэрэ кэлэн үөрдүлэр - көттүлэр, эҕэрдэ тыллары иһит-
тилэр. Бу күн 350 үөрэнээччи Баһылыктан бэлэх тутта. Чулууттан чулуу 12 үөрэнээччигэ Владимир Се-
мёнович Поскачин анал ааттары туттарда. Анал аат хаһаайынынан биһиги оскуолаттан 11 кылаас 
үөрэнээччитэ Потапов Ян, 8 «б»  кылаас үөрэнээччитэ Семёнов Павел буоллулар.  
 Эстрада ырыаһыттара Лэгэнтэй, виртуоз - хомусчут Айсен Амосов тэрээһин ыалдьыттарынан   
буоллулар. Бу күн соһуччу көрсүһүүлэр, үҥкүү - битии буолла.  



«Аҕа - эрэл, тирэх күүс, кыах» 

 «Аҕа - эрэл, тирэх күүс, кыах» диэн тиэмэҕэ иитии тула кэпсэтии олунньу ый 17 күнүгэр буо-
лан ааста. “Сэһэргэһии остуола» үс чаастан саҕаланна. Сэһэргэһиини оскуола директора Юрий Ва-
сильевич Кынатов арыйда. Уол оҕо сайдыытын уратыларын туһунан Макаров Бурхалей Степано-
вич киэҥник ырытан кэпсээтэ. «Удьуор утум» барыл ааптара Николай Павлович Корякин - Уран 
Ньукулай сэһэргэһии остуолун түмүктээтэ.  

 «Сэһэргэһии остуолугар» 43 аҕа кэлэн кытынна. Аҕалар «Төрөппүт оскуолатын» тэрийэн 
уолу иитиигэ күүс - көмө буоларга бэлэмнэрин биллэрдилэр. Кэлбит аҕалар “Көрдөөх стартар” 
оонньууга кытыннылар. Үс хамаанда биэс түһүмэҕинэн күрэхтэстилэр.  «Аҕалар түмсүүлэрин» 
тэрийэргэ сүбэлэһэн тарҕастылар. 



Байыаннай  хаамыы  күрэҕэ 

 Дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр аналлаах байыаннай хаамыы күрэҕэ Аал Луук 
мас түһүлгэтигэр буолла. Кыра кылаастарга I - 2 «а», II - 2 “б”,  I -II - 4 “а”, 4 “б”,  III - 3 
“б”, 4 “б” кылаастар, орто кылаастарга I - 7 “а”,  II - 5,  III - 7 “б” кылаастар буоллулар. 
Улахан кылаастарга I - 10, II - 8 “а”,  III - 8 “б” кылаастар кыайыылаах аатын ыллылар.  


