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04.10 ―Байанай үөрэҕэ‖ диэн ааттаан тохсус кылаас уолаттара уонна эр дьон учууталлар ―Бырыдьылаан‖ сылгы баазатыгар баран хонон-өрөөн 

кэллилэр.  

 05.10 Учуутал күнүгэр аналлаах тэрээһиннэр ыытылыннылар.  

06.10 ―Үөрэнээччим уонна мин‖ диэн ааттаах Учуутал күнүгэр аналлаах куонкурус буолан ааста.  

09.05 ―Доброе сердце‖ диэн ааттаах акция нэдиэлэ устата ыытылынна. Барыта 22 кырдьаҕас дьоҥҥо оскуола оҕолоро дьиэлэригэр баран 

тимуровскай көмө оҥордулар. 

17.10 Тэрилтэлэр икки ардыларыгар спорт араас көрүҥнэригэр күрэхтэһиилэр саҕаланнылар. Бу күн дуобакка уонна саахымакка күрэхтэһии 

буолан ааста. Дуобаккка оскуола хамаандата – бастакы миэстэни (Прокопьев Л.П., Васильева Т.Л.), онтон саахымакка иккис миэстэни 

(Николаев Н.С., Иванова С.Е.) ыллыбыт. 

22.10 Ийэлэр күннэригэр аналлаах тэрээһиннэр ыытылыннылар. Ол курдук нпачальнай кылаас үөрэнээччилэрэ ийэлэргэ анаан концерт 

туруордулар, кыргыттарга, эдэр ийэлэргэ маастар-кылаастар буоллулар.  

24.10 Тэрилтэлэр икки ардыларыгар хабылыкка, хаамыскаҕа, бильярдка күрэхтэһиилэр буоллулар. Оскуола хамаандата остуол 

оонньууларыгар – иккис (Горохов С.А., Хобусаров С.Р., Семенова А.В., Гаврильева М.В.) буолла. Бильярдка бастакы миэстэни 

ыллыбыт (Яковлев Д.В.). 
 

 

 

 

 

 

 

ҮС КУТ – ҮС СЭРГЭ 

Балаҕан ыйын 25 күнүгэр Хоро орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ Өксөкүлээх Өлөксөй сэргэ туруоран ааспыт Онхой нэһилиэгин Аһыкай диэн 

ытык сиригэр үгэскэ кубулуйбут ―Үс кут – Үс сэргэ‖ диэн айар куттаах оҕолор ааҕыыларын региональнай тэрээһинигэр сылдьан кэллилэр. Бу сир 

Оҥхойтон тэйиччи сытар эбит. Айан бэйэтэ туспа, ураты буолла. Бырысыаптаах тыраахтырга олорсон биир чаастан ордук айаннаан тиийдибит.  

Мааны айылҕалаах, күһүҥҥү биир чуумпу, нуурал сылаас күн турда. Онхой СК директора Алексеева М.Н., Оҥхой оскуолатын директора 

Константинов В.М. көҕүлээһиннэринэн оҕолорго анаан кэс тыл, айар тыл аҕата Өксөкүлээх Өлөксөй туруоран хаалларбыт сэргэлэрин историятын 

сиһилии кэпсээн, оҕолор айбыт хоһооннорун аахтаран иһиттилэр.  

Бу кэмҥэ кутааҕа миин өрдүлэр, арыылаах алаадьынан аал уоту аһаттылар, алгыстаах санааны санаатылар. Манна мустубут оҕолор алааска 

дуоһуйа оонньоотулар, хаартыскаҕа түстүлэр, доҕор-атас сылаас сыһыанын ―далаһатын түһэрдилэр‖. Уус-уран ааҕыы түмүгэр биһиги оҕолорбут: 

Мичийэ Михайлова - 1 м, Хобусаров Сайаан – 3м, Явловская Аня – 1м, Герасимова Инна, Афанасьева Розана, Бястинов Павел анал аат хаһаайыттара 

буоллулар.  Кэккэ ситиһиилээх, хайҕал сурук, сэмэй бэлэх тутан үөрүүлэрэ үксээтэ.  

Назарова А.Е., саха тылын учуутала 
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Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн 
! 

Хоро орто оскуолата 2014 сылтан агрошкола статуһун ылан, үлэлии-хамсыы сылдьабыт. Быйыл 2018-2019 үөрэх сылыгар ―Оҕус өлбүт‖ 9 га 

сиргэ ыһыллыбыт бурдуктан 33,8 туонна бурдугу ыллыбыт. Киэҥ Маарга 5 гаалаах оттуур сиргэ 9 тонна оту оттоотубут. Туора Элгээҥҥэ 3 гаалаах 

бааһынаттан 4,8 тонна хортуосканы хостоотубут. Ону таһынан, оскуолабыт таһыгар баар кыра сиртэн 500 киилэ моркуобу, 200 киилэ сүбүөкүлэни, 60 

киилэ кабачогу ону таһынан теплицабытыгар оҕурсу, помидор олортубут. Сайыны быһа ―ГРИИН‖ лааҕыр уонна ―Тэтим‖ мобильнай этэрээт оҕолоро 

оҕуруоту көрдүлэр-харайдылар.  

Араас культурнай үүнээйилэри олортубут, холобура: патисон, арбуз, баклажан, укроп, салат арааһа, декоративнай хаппыысталары, сладкай 

переһи, чилини.  Ол курдук, хас сайын аайы оскуолабыт территориятыгар араас дьэрэкээн сибэккилэри үүннэрэбит. Сылын аайы ыытыллар 

агрооскуолалар икки ардыларыгар ыытыллар тэрээһиннэргэ ситиһиилээхтик кыттабыт.  

Дьаарбаҥкаҕа бэйэбит үүннэрбит үүнээйилэрбитин кэнсиэрбэлээн уонна моркуоп, сүбүөкүлэ, оҕурсу, хортуоска атыылаабыппыт. Күһүҥҥү 

практикаҕа 5-8 кылаас оҕолоро  моркуоп, сүбүөкүлэ хостооһунугар сылдьыбыттара, 9-11 кылаас оҕолоро бурдукка , окко, хортуоска хостооһунугар 

сырыттылар. Кыра кылаастар дөлүһүөн, отон үргээбиттэрэ.  

 Хас сылын аайы үгэскэ кубулуйбут оскуола иһинэн ыытыллар ―Урожай-2018‖ быыстапка-дьаарбаҥкаҕа хас биирдии кылаас көхтөөхтук кыттар, 

оҕуруот  аһыттан араас бүлүүдэлэри, күһүҥҥү сэбирдэхтэртэн, айылҕа матырыйаалларыттан панно арааһын оҥорбуттара. Сылын аайы көҕөрдүү үлэтэ 

ыытыллар. Быйыл нэһилиэккэ ыһыахтыыр сирбит тула уонна оскуолабыт территориятыгар кылаастар биирдии мас олортулар. 

Бары ыытыллыбыт сааскы, сайыҥҥы, күһүҥҥү үлэҕэ учууталлар, техүлэһиттэр кыһамньылаах сыһыаннарынан оҕолору иилээн-саҕалаан, 

үөрэтэн-такайан, сүбэлээн-амалаан үлэлэттилэр.    

С.П. Петрова, производственнай үөрэхтээһин маастара 
 

   

КЫРДЬАҔАСТАРГА КӨМӨЛӨСТҮБҮТ 
Быйылгы үөрэх дьылыгар интернакка 13 саҥа оҕо кэлбитэ. Сэбиэдиссэйинэн Руфов Д.П. ананан үлэтин саҕалаата. Алтынньы 14 күнүгэр, 

өрөбүлгэ, интернат оҕолоро икки биригээдэҕэ хайдан нэһилиэк кырдьаҕастарыгар көмөлөһө тахса сырыттыбыт 

 Бастакы биригээдэ Попов Гермоген Васильевичтаахха баран мас саһааннаатыбыт, уу тастыбыт. 

 Иккис биригээдэ Никифорова Нина Алексеевнаҕа тахсан бааһынаҕа кумах таспыттара, мас саһааннаабыттара уонна мас сыыһын хомуйбуттара. 

Кырдьаҕастар өссө да саас көмөлөһө кэлээриҥ диэн махтана хаалбыттара. 

Саня Титова 
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Оҥхой нэһилиэгэ төрүттэммитэ 100 сыла 
 

Алтынньы ый саҕаланыыта Оҥхой нэһилиэгэ төрүттэммитэ 100 сылын туолла. Бастакы күн оскуола 

оҕолоругар аналлаах төрөөбүт дойдуларын историятын туһунан кылаас чаастара ыытыллыбыттара. «Төрүт дойдум – 

Оҥхойум» диэн саҥа буруолуу сылдьар кинигэ презентацията буолбута. Анал бириистэри, өйдөбүнньүк суруктары 

туттартаабыттара.  Нэһилиэкпит 100 сааһын туолбутугар 100 араас өҥнөөх шаригы халлааҥҥа ыыппыппыт. Кэлбит 

ыалдьыттары, олохтоохтору минньигэс аһынан күндүлээбиттэрэ. Киэһэ бырааһынньыктааҕы кэнсиэрт тэрилтэлэр 

көмөлөрүнэн тэрээһиннээхтик ааспыта. Уоттаах-күөстээх салютунан түмүктэммитэ. Сарсыныгар  көлүөнэр 

көрсүһүүлэрэ буолта.  

1918 сыллаахха Оҥхой нэһилиэгэ Марха улууһун Үөдэйиттэн арахсан туспа нэһииэк буолар.  ол туһунан Саха 

Республикатын государственнай архыыбыгар харалла сытар докумуоҥҥа бу курдук этиллэр: ―Оглашается доклад 

Вилюйской уездной земской управы и единогласно утверждается выделение из Одейского наслега Онхойский род в 

самостоятельный Онхойский наслег‖.  Ааспыт үйэ 50-с сылларыгар холбоһуктааһын кэмигэр Аһыкай, Чиллэ 

нэһилиэктэрэ Оҥхойунан, Хоронон тарҕаспыттара. Быйыл Оҥхой нэһилиэгэ төрүттэмитэ 100 сыла буолан ааста. 1918 

с. Оҥхой учаастага Үөдэй нэһилиэгиттэн арахсан туспа нэһилиэк буолбута. Ону архыып докумуоннара 

кэрэһэлииллэр.  

Оҥхой түҥ былыргытын туһунан үһүйээннэртэн билиэххэ сөп. Ол курдук, Оҥхой кырдьаҕастара кэпсииллэринэн, былыр Улахан Уу 

улаҕатыттан төрүттээх Хонор эмээхсин сири-дойдуну уларытаары, аҕа ууһун улуу ойуунуттан ааттаһан көрүү көрүүлэппит. Ойуун хотугулуу-арҕаа 

хайысхаҕа элбэх өрүстэрдээх, үчүгэй сири көрөн биэрбит. Хонор биэлээх тыйын үүрэн барбыт уонна этиллибит сир диэки айаннаабыт. Эмээхсин ол 

сиргэ тиийбэккэ эрэ от үрэхтээх киэҥ соҕус мас кытыытыгар олохсуйар. Ол олордоҕуна биэлээх тыйа куотан хаалаллар, ону көрдүү сылдьан, Сээҥээби 

эбэҕэ кэлэр. Ол эбэҕэ ини-биилэр олорбуттар. Сылгылара онно мэччийэ сылдьар буолаллар. Ол эбэ били ойуун ыйбыт сирэ буолар, эмээхсин онно 

олохсуйа хаалар.  Биир уоллара Сээҥээби диэн ааттааҕа, ол эбэ кини аатынан ааттаммыта буолуо диэн сэрэйэллэр. Хаҥалас эбэтиттэн төрүттээх 

Сээҥээби икки, Хонор эмээхсин икки сыдьаанарыттан хааннаахпыт, быһыыта, диэн сэрэйэллэр. Онтон кустукка көппүт кыыс туһунан эмиэ дьикти 

номох баар. Үөһээ Дьааҥыттан Үөһээ Бүлүү улууһугар көтөн тиийбит Оҥхой кыыһын туһунан.  Бу түбэлтэ нуучча кэлиэн иннинэ буолбут буолуохтаах 

диэн сэрэйэллэр. Ол  маннык кэпсэнэр. Былыр Үөһээ Дьааҥы Оҥхой сиригэр, Омохто хайатыгар сайын от саҕана дьэрэкээн кустук түспүт. Оҕолор ону 

көрөн кустукка сүүрбүттэр. 13 саастаах эдьиийдэрэ бастаан тиийэн, кустукка киирбит. Тыа кэтэҕэр тиийэн сүтэн хаалбыт. Оҕолор ытыы 

олордохторуна, дьонноро кэлэн кыыстарын сураспыттар, сайыны быһа дьону мунньан көрдөөбүттэр да булбатахтар. Холорук илдьэ барбыт дии 

санаабыттар. Онтон кэлин Үөһээ Бүлүүттэн дьикти сурук кэлбит. Били сүппүт кыыстара Үөһээ Бүлүү Оҥхой нэһилиэгэр кустуктан булчут үүтээнин 

таһыгар түспүтүн суруйбуттар. Ол кыыс кэлин улаатан, олохтоох киһини кытта ыал буолан, туспа ийэ ууһун үөскэппит. 

Ону тэҥэ Саха Республикатын уонна Российскай Федерация үтүөлээх артыыһа, ССРС Государственнай бириэмийэтин лауреата С.П. Федотов 

үтүө аатын үйэтитэр «Сүдү талаан сыдьаайа» диэн ааттаах кинигэ сүрэхтэниитэ улуустааҕы Киин библиотекаҕа буолан ааста.  

Биһиги биир дойулаахпыт Федотов Симон петрович СР уонна РФ үтүөлээх артыыһа. Симон 1939с. муус устар 1 күнүгэр Үөһээ Бүлүү 

оройуонугар Оҥхой нэһилиэгэр, Орто Сир диэн түбэҕэ төрөөбүтэ. 1960 с. Дьокуускайдааҕы культпросвет училищеҕа үөрэнэ сылдьан Щепкин аатынан 

Москватааҕы театральнай училищеҕа актерскай факультекка, саха студиятыгар үөрэнэ барбыта. Симон Петрович артыыс быһыытынан сүүһүнэн 

уобараһы айбыта. Биир саамай улахан уобараһа Саха театрын үрдүк чыпчаалынан, аан дойдуга биллибит Чингиз Айтманов айымньытынан 

туруоруллубут «Хаарыан хампа күөх кытылым» испэктээкилгэ Арҕаан оруола буолар. Бу уобараһы айыыта кини үрдүк өрөгөйө, дириҥ ситиһиитэ, 

дьоло буолар. 

Наташа Константинова 

 

ҮӨРЭНЭЭЧЧИМ УОННА МИН 
                        Учуутал, эн - 

                        Маҥнайгы чугдаарар чуораанныын 

                        Мындыр өй суолугар сирдиигин, 

                        Саҕахтан сапсынар сарыаллыын 

                        Сандаарар сырдыкка илдьэҕин! 

                        Оҕо саас умсулҕан иэйиитин 

                        Оhуордаах олугун уураҕын, 

                        Төрөөбут дойдубут кэскилин 

                        Төлкөлөөх түөрэҕин түстүүгүн. 

Биhиги оскуолабытыгар учуутал күнүн бэлиэтээтибит. 11 кылаас оҕолоро учууталлары эҕэрдэлээн концерт көрдөрдүлэр, сэмэй бэлэх 

туттардылар. Кинилэр ыллаан-туойан учууталлар бырааһынньыктарын киэргэттилэр.  Алтынньы 7 күнүгэр 11 кылаас оҕолоро учууталларын солбуйан 

уруок ыыттылар. Онтон киэһэ Хоро сынньалаҥ киинигэр ―Үөрэнээччим уонна мин‖ диэн куонкурус ыытылынна. Уопсайа холбоон 5 хамаанда 

кытынна. 5 түһүмэхтээх, бэрт эрийсиилээх куонкурус түмүгэр бастакы миэстэни Хобусаров С.Р. уонна Саша Николаев (9 кылаас) ыллылар, иккис 

миэстэҕэ Еремеева Т.Д. уонна Аиза Семенова таҕыстылар, онтон үһүс миэстэни Назарова А.Е. уонна Туяра Кириллина ыллылар. 

Бу курдук учуутал кунэ биhиги оскуолабытыгар, нэһилиэкпитигэр олус тэрээhиннээхтик ыытылынна 

Алина Павлова 

  
  

ЧУГАС ЫАЛЛАРБЫТ 



  

 Эдэр сааскар үөрэммэтэххинэ – олоххун сүтэриэҥ 

Алтынньы  25 күнэ, 2018 ЧУГДААР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧУУТАЛ – ӨРҮҮ УЧУУТАЛ 
 

Учуутал, эйиэхэ 

Эҕэрдэ этэбит, 

Киэн тутта, махтана, 

Сибэкки уунабыт. 

Быйыл сайын бэс ыйыгар Далыр орто оскуолатын 50 сыл анараа өттүгэр бүтэрбит выпускниктар көрсүстүлэр. Үөрэппит учууталларывн анаан-

минээн ыҥыран ааспыт оскуолатааҕы сылларын ахтан-санаан аастылар.  

Куорат киинигэр турар Учууталга анаммыт пааматынньык аттыгар үөрэнээччилэр сүгүрүйэр, ытыктыыр учууталларын ыҥыран көрсөллөрө үтүө 

үгэскэ кубулуйан эрэр. Күндү ыалдьыт быһыытынан үөрэппит учууталлара Нина Алексеевна Никифорова бара сырытта. Үөрэнээччилэрэ 

ыҥырыыларын ылынан, айан ырааҕыттан толлубакка ыалдьыттаан, барыларын олус долгутта. Бу туһунан Нина Алексеевна олус үөрэн-көтөн, астынан 

туран кэпсиир: 

— Бу кылаас оҕолоро уруккаттан да олус көхтөөх, иллээх этилэр. Билигин да үгүстүк көрсөн, ситимнэрин быспаттар эбит диэн үөрэбин. Олох 

сүүрээнэ түргэнэ сүрдээх. Кэм-кэрдии ааспыта барыбытын соһутар. Мин оҕону иитиигэ-үөрэтиигэ олохпун анаан, үтүө суобастаахтык үлэлээн билигин 

бочуоттаах сынньалаҥҥа олоробун. Үөрэппит оҕолорум соһуччу  бэлэх оҥорон соһуттулар да, үөртүлэр да. Кылааһынан ахтыыларын суруйан кинигэ 

бэчээттэтэн дьоһуннаах бэлэх оҥордулар. Аныгы ыччат  идэҕэ бэриниилээх буоларыгар баҕарабын.  
 

   

 

 

Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыыллар 5 ―а‖ кылаас уолаттара. Бэйэлэрэ айарга холонон суруйбут, айбыт чабырҕахтарын эһиги дьүүлгүтүгэр таһаарабыт. 

АХСААН ЧАБЫРҔАХТАР 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – биир, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – икки,  

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – үс, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – түөрт, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – биэс, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – алта, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата –сэттэ, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – аҕыс, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – тоҕус, 

Төгүрүкчээн-биһикчээн 

Чыычаах уйата – уон. 

Сергеев Яша 
 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – биир, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – икки, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – үс, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – түөрт, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – биэс, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – алта, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – сэттэ, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – аҕыс, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – тоҕус, 

Унаарыйар-тунаарыйар 

Ыал буруота – уон. 

Иванов Айан 

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – биир,  

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – икки, 

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – үс, 

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – түөрт, 

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – биэс, 

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – алта, 

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – сэттэ,  

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – аҕыс,  

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – тоҕус, 

Ынаҕаркаан-бээгэйкээн 

Ыанар ынах – уон.  

Афанасьев Айастаан 
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Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  

Биһиги аадырыспыт: 678233,  Хоро н., Октябрьскай уул, 5 
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