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26.02 Уолу кыыһы арааран үөрэтиигэ аналлаах Күннэр буолан аастылар. Улуус оскуолаларыттан учууталлар кэлэн оскуола ити хайысхаҕа 

хайдах үлэлии олорорун билсэн бардылар. Аһаҕас уруоктарга, маастар-кылаастарга сырыттылар. 

06.03 ―Эйэҕэс мин эбэм барахсан‖ хоһооҥҥо конкурс биллэриллибитэ. Кыайыылааҕынан 9 кылаас үөрэнээччитэ Васильева Вероника буолла. 

05.03 Улууска ―Мисс Образование-2019‖ конкурс буолан ааста. Биһиги оскуолаттан Наталья Александровна ―II Вице-Мисс‖, онтон Елена 

Николаевна ―Мисс Интернет‖ номинация кыайыылааҕынан буоллулар. 

12.03 Улуус Баһылыга В.С. Поскачин үөрэнээччилэргэ уонна төрөппүттэргэ анаан ―Кубок Главы‖ интеллектуальнай квест-оонньуута 

ыытылынна. Биһиги оскуола хамаандата 6-с миэстэни ылла.  

15.03 Республиканскай ―Сулусчаан‖ конкурска ситиһиилээхтик кытынныбыт.  

20.02 ―Ырыа буолан эргиллиэм‖ диэн ааттаах мелодист, СР культуратын туйгуна А.Д. Филиппов 65 сааһыгар аналлаах ахтыы киэһэтэ буолла. 

21.03 Ньурба  улууһун Антоновкатыгар регионаллнай  ―Чугуновскай  ааҕыылар‖ ыытылыннылар. Николаев Саша ситиһиилээхтик кыттан 2-с 

миэстэни ылла. 

21.03 Балаҕаннаах оскуолатыгар СР сылгыһыт күнүгэр аналлаах научнай-практическай конференция буолан ааста. ―Хоро сылгыһыттара‖ 

дакылаатынан кыттан Герасимова Инна уонна Иванов Клим 1 миэстэни ыллылар. 

21.03 ―Моя профессия - IT‖ конкурс буолан ааста. Кочнев Данил, Николашкин Коля, Никитин Алик бу күрэххэ ситиһиилээхтик кытыннылар.  

21.03 ―Чороон‖ математическай олимпиадаҕа сылын аайы биһиги оҕолорбут ситиһиилээхтик кытталлар. Ол курдук быйылгы олимпиадаҕа 

Егоров Эрик (8 кылаас) – 3-с миэстэни, хамаанданан (Дяриков Володя, Григорьева Каролина – 5 кылаастар, Николаев Олег – 6 кылаас, 

Иванов Эрсан, Егорова Айаана – 7 кылаас, Егоров Эрик, Иванов Клим – 8 кылаас ) математическай эстафетаҕа 2-3 миэстэлэри ылары 

ситистилэр.  

22.03 Үөһээ Бүлүү улууһугар саха аһын-үөлүн күннэрэ буолан аастылар. Никитин Герман ―Тарбаахаптыы астыахха‖ региональнай күрэххэ 

кыттан ―Бэргэн асчыт‖ номинацияҕа тигистэ.   

22.03 Хайыһарга үөрэнээччилэр комплекснай спартакиадалара ыытылынна. Биһиги оскуола хамаандата 3 миэстэни ылла. 

23.03 СР Агрооскуолаларын  Сойуустарын председателин солбуйааччы  Дягилев Петр Андреевич ыалдьыттаата. Хоро оскуолатын 

коллективын кытта көрүстэ, оскуола үлэтин-хамнаһын билсистэ.  

25.03 Биһиги оскуолабыт базатыгар сааскы каникулярнай оскуола үлэтин саҕалаата. 

 

 

 

 

 
Проект “Школьный автобус” в действии 

Программа «Школьный автобус»  была поддержана 

«Единой Россией», и реализация программы  находится под 

партийным контролем. Она может дать большой толчок для 

развития российского образования в малых городах и сельской 

местности.  

Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий 

Медведев поддержал инициативу продолжить совместный 

с регионами проект "Школьный автобус". 

"У нас действительно страна огромная, красивая, но не 

всегда поэтому школы удается строить так, чтобы дети могли 

дойти до школы пешком, особенно в сельской местности. Именно 

поэтому, напомню, мы запустили федеральную программу 

"Школьный автобус". Как председатель партии, поддерживаю 

новую инициативу продолжить совместно с регионами этот 

проект, и уже летом в регионы пойдут новые школьные 

автобусы", — поделился еще летом Д. Медведев.  

 

В рамках реализации этой программы, в нашу школу 

прибыл новый школьный автобус. 
 

ҮӨРҮҮЛЭЭХ СОНУН 

СОНУННАР 
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Кулун тутар 2 күнүгэр Үөһээ Бүлүү улууһун Хоро нэһилиэгэр А.Д. Филиппов аатынан санньалаҥ киинигэр "СААСКЫ МИЧЭЭРДЭР" диэн Бүлү 

бөлөх улуустарын икки ардыларыгар ыытыллар көр-күлү III фестивала буолан  ааста. Бу улахан тэрээһиҥҥэ уопсайа  14 хамаанда:  Сунтаар, Ньурба, 

Бүлүү, Эдьигээн уонна Үөһээ Бүлүү улуустарыттан муһуннулар. Фестиваль арыллыытыгар биһиги ыалдьыттарбыт – Култуура уонна духуобунай 

сайдыы министерствотыттан Брызгалова С.С., П.А. Ойуунускай аатынан Саха театр кылаабынай режиссера Тараховскай Р.И. уонна ОЛОҤХО театрын 

толорооччу дириэктирэ Турантаева М.В. бэйэлэрин эҕэрдэлэрин эттилэр уонна бастаабыт хамаанданы Саха Театр үрдүк сыанатыгар кэнсиэртииригэр 

ыҥырдылар. 

Фестиваль кэмигэр ыытыллыбыт "Дьээбэ-хообо" - хаартыска күрэҕэр II миэстэ - Назарова А.Е. (Хоро), I миэстэ - Ушницкая М.З. (Кэнтик) 

ыллылар. 

"Бастыҥ дьахтар оруола" – Алексеева М.Н. ("Күллээринньик", Оҥхой нэһ.), "Бастыҥ эр киһи оруола" – Николаев В.Н. ("Муокас", Нам нэһ.) "Бастыҥ 

монолог" – Тарасова Р.П. ("Муокас" Нам нэһ.) ааттаннылар. Фестиваль түмүгүнэн кыайыылаахтар ааттаннылар. Ол курдук: 

III степеннээх дипломант - "Дьиибэ Дьээбэ дьүөгэлэр" (Илимниир нэһ. Сунтаар).  

II   степеннээх дипломант - "Аахай Маахай" (Тамалакаан нэһ., Үөһээ Бүлүү).   

I степеннээх дипломант - "Дьэрэлэс"  (Тыымпы нэһ., Бүлүү).  

III степеннээх лауреат - "Дьиибэ-дьээбэ уолаттар" (Күндэйэ нэһ., Сунтаар). Бириистэрэ – иистэнэр массыына. 

II степеннээх лауреат - " Айуу, чэ" (Антоновка нэһ.,, Ньурба). Бириистэрэ –таҥас сууйар массыына. 

I степеннээх лауреат - "Чолигда"  - Эдьигээн улууһа. Бириистэрэ – холодильник.  

ГРАН-ПРИ - Далыр нэһилиэгин сынньалаҥ киинэ. Сүрүн бириис – морозильник. 

"Көрөөччү биһирэбилэ"  - "Чолигда", Эдьигээн улууһа – мультиварка. 

  Махтаныа этибит фестиваль спонсордарыгар: "Хоро нэьилиэгэ" МТ дьаһалтата (Чиряев С.Н), А.Д. Филиппов аатынан сынньалаҥ тэрилтэтэ 

(Семенова Т.Е.), Үөһээ Бүлүү улууһун култуураҕа уонна духуобунаска сайдыытын департамена (Петрова С.С.), "Хоро" ХЭТ (Яковлев А.П.), "Хоросо"  

көр-күлүү театра (Касьянов И.В.) уонна Касьянова Т.В. 

Иван Касьянов, “Хоросо” көр-күлүү театрын режиссера 
   

 

 

Иннокентий Тарбахов открыл в Верхневилюйске Дни якутской кухни 
21-22  марта проходили Дни якутской кухни в Верхневилюйском. Праздничные мероприятия открыл классный час учащихся старших классов 

Верхневилюйской гимназии с шеф-поваром. Встреча прошла в доброжелательной, непринужденной обстановке, ребят интересовало многое: причины, 

побудившие юбиляра выбрать именно эту профессию, а также будущее якутской кухни, каким его видят жители республики и ее гости . 

Воспользовались шансом встретиться с маэстро и получить мастер-класс и его коллеги — повара предприятий общественного питания не только 

Верхневилюйского, но и соседних с ним Вилюйского, Сунтарского и Нюрбинского улусов. Они из первых уст узнали тонкости приготовления и 

разработки сразу пяти авторских блюд Иннокентия Тарбахова, начиная от пирожков сандалы, заканчивая колбасой из субпродуктов и якутским 

вариантом азербайджанского шах-плова. В рамках этих дней в селе Нам прошел зональный этап детского кулинарного фестиваля «Тарбаахаптыы 

астыахха». В этом конкурсе принял участие ученик 10 класса Никитин Герман. Строгое жюри во главе с именитым Иннокентием Тарбаховым оценило 

кулинарное творчество участников. Наш Герман удостоен номинации ―Бэргэн асчыт‖.  

   

СААСКЫ МИЧЭЭРДЭР 

ИДЭЛЭЭХ БУОЛУУ 
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“Мисс Образование-2019” 

Кулун тутар 5 күнүгэр улууска ―Мисс Образование-2019‖ конкурс буолан ааста. Кэлэн иһэр сааскы маҥнайгы бырааһынньыгы көрсө олус үчүгэй 

тэрээһиннээх күрэх буолан ааста. Биһиги оскуолаттан Наталья Александровна ―II Вице-Мисс‖, онтон Елена Николаевна ―Мисс Интернет‖ номинация 

кыайыылааҕынан буоллулар. Конкурска кыттар кыргыттарбытыгар өйөбүл буолбут ―Хоро‖ ПО (председатель Саввинов И.И.), ―Дьулуур‖ ыччат 

түмсүүтүгэр (салайааччы Чурукова Н.И.) барҕа махталбытын тиэрдэбит.  

 

 

“Мисс Очарование” – Радмила Ильина, Оҥхой оскуолата  

“Мисс Дружба” – Мария Павлова, ―Күнчээн‖ оҕо уһуйаана  

“Мисс Грация” – Зоя Михалева,  Далыр оскуолата 

“Мисс Интеллект” – Саргылана  Иванова Кэнтик, оҕо 

уһуйаана  

“Мисс Профессиональное мастерство” – Евдокия Чыбыкова,  

―Сардаана‖ оҕо уһуйаана 

“Мисс Талант” –  Елена Тумусова Харбалаах оскуолата 

“Мисс Фото” – Лана Корякина,  Ороһу, оҕо уһуйаана  

“Мисс Интернет” –  Елена Аммосова, Хоро оскуолата 

“Мисс Доброе сердце”  – Галина Васильева ―Ньургуһун‖ оҕо 

уһуйаана  

“Мисс Зрительских симпатий” –  Розалина Бурнашева,  3№-

дээх оскуола  

II Вице-мисс – Наталья Петрова Хоро оскуолата  

I Вице-мисс–  Фаина Залалова,  ―Кэнчээри‖ оҕо уһуйаана 

“Мисс Образование” – Александра Иванова, Харбалаах 

оскуолата 
 

   

Александр Филиппов 65 сааһа 

Саха сиригэр киэҥник биллэр мелодист, ырыаһыт, баянист, СР Культуратын туйгуна Александр Дмитриевич Филиппов 65 сааһын бэлиэтиибит. 

Александр Филиппов сырдык кэриэһигэр аналлаах аһаҕас уруогу бүгүн РФ үөрэҕириитин Бочуоттаах үлэһитэ Наталья Дмитриевна Алексеева 2 кылаас 

кыргыттарыгар ыытта. Аһаҕас уруокка күндү ыалдьыт быһыытынан А. Филиппов кэргэнэ, төрөппүт кыргыттара, ырыаҕа үөрэппит үөрэнээччилэрэ 

кыттыыны ыллылар. Наталья Дмитриевна А. Филиппов ырыаларын киэҥ эйгэҕэ таһаарааччы, кинилиин өр сылларга айымньылаахтык үлэлээбиттэрэ. 

Бу киэһэ Хоро сынньалаҥ киинигэр Александр Филипповка аналлаах ахтыы-кэнсиэр киэһэтэ буолла. Кулууп дьиэҕэ толору мустубут дьон Сааска 

ырыаларын дуоһуйа иһиттилэр, ахтан-санаан аастылар. Биһиги Сааскабыт айбыт ырыалара күн бүгүн оҕотуттан улахан киһитигэр тиийэ ыллана 

тураллар, кини аатын үйэтитэн сүрэхтэри үөрдэллэр.  

   

Биики Домоххо кыттыс 

Төрөөбүт төрүт тылынан суруллар Саха Бикипиэдьийэ биир саҥа, сонун салаата Биики Домох диэн баар буолла. 

Бу тугуй, сыала-соруга туохханый? Биики Домоххо саха өһүн хоһоонноро, сомоҕо домохторо, бэргэн этиилэр, 

биллиилээх дьон эппит этиилэрэ, уус-уран айымньылартан быһа тардыылар о.д.а. булан ааҕыахха, туһаныахха сөп. Бу 

саҥа бырайыакка оскуола оҕолоро көхтөөхтүк кытталлара биһирэнэр. Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнүгэр саҥа 

саҕалааччыларга Саха Бикипиэдьийэ кинигэ бэлэхтэрин уонна Махтал суруктарын туттартаабыта. Айан Иванов, 

Дяриков Андрей, Николаев Саша, Гаврильев Сеня бастакы хардыыларын оҥорбуттара. Манна даҕатан эттэххэ, 

Дьокуускай куоракка саҥа тутуллубут Айыы Кыһата оскуолаҕа Биики-Киин үлэтин саҕалаата. 

Аҕыйах хонуктааҕыта Саха Бикипиэдьийэ дьаһабыла Биики Домоххо ыстатыйа суруйуутугар күрэс биллэрбитэ. 

Саҥа саҕалааччыларга уонна уруккуттан суруйар дьоҥҥо диэн. Бу күрэскэ биһиги оскуолаттан Николаев Саша (9 

кылаас), Иванов Айан (5 кылаас) уонна Хобусаров С.Р. кытыннылар. Саҥа саҕалааччыларга 5 кылаас үөрэнээччитэ Айан Иванов бастакы миэстэни 

ылан ГЧИ туруорбут анал бирииһин – саха тылын быһаарыылаах улахан тылдьыт XIV томун илиитигэр тутуоҕа. 

 

“МИСС ОБРАЗОВАНИЕ-2019” 

АҺАҔАС УРУОК 



  

 Эдэр сааскар үөрэммэтэххинэ – олоххун сүтэриэҥ 

Кулун тутар  25 күнэ, 2019 ЧУГДААР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Үөрэҕинэн өссө үөһэ дабайыахха, Үөһээ Бүлүүм ыччата!” 

 

Кулун тутар 12 күнүгэр Үөһээ 

Бүлүүгэ Нам оскуолатын базатыгар 

квест-оонньууга «Баһылык 

олимпиадата» буолан ааста. 6, 7, 8 

кылаастартан алталыы үөрэнээччи уонна 

иккилии төрөппүт кытыннылар. Квест-

оонньууга «спортивнай», «математика»,  

«экспериментаниум», «география», 

«история», «аман өс» уонна робофутбол 

станциялар үлэлииллэр. Тэрээһин 

арыллыытыгар улуус баһылыга Владимир 

Поскачин кыттыыны ылла, ситиһиилэри 

баҕарда. 

Улуус 23 оскуолатыттан 

кытыннылар. Хамаанда састаабыгар 

Хобусаров Сайаан, Софронова Джулина (6 

кылаастар), Егорова Айаана (7 кылаас), 

Егоров Эрик, Докторова Женя, Иванов 

Эрсан (8 кылаастар) уонна төрөппүт 

быһыытынан Софронов Роберт Егорович, 

Хобусаров Софрон Романович бааллар.  

Барыта сэттэ түһүмэхтээх оонньууга Үөһээ 

Бүлүүтээҕи М.А. Алексеев аатынан лицей-

интернат хамаандата кыайыыцлааҕынан 

тахсан 

 

  

 

 сааскы каникул кэмигэр Москваҕа 

экскурсияҕа барар путевканан, иккис 

уонна үһүс буолбуттар (Тамалакаан, 

Дүллүкү орто оскуолалара) Дьокуускай 

дьоһуннаах миэстэлэринэн 

күүлэйдиэхтэрэ. Биһиги оскуола 

хамаандата алтыс миэстиэни 

ылла.Бастакытын ыытыллар квест-оонньуу 

ити курдук  түмүктэннэ. Эһиил баар 

итэҕэстэри туоратан, эбии сайыннаран 

чахчы киһини умсугутар оонньуу 

буоларыгар саарбахтаабаппыт. 
 

 

Кулун тутар ый биир саамай кэрэ, күүтүүлээх бырааһынньыга – ийэлэрбит, эбэлэрбит күннэрэ. Бу күҥҥэ аналлаах ―Эйэҕэс мин эбэм барахсан‖ 

диэн ааттаах конкурс биллэрбиппит. Тапталлаах эбэлэригэр анаан оҕолор хоһоон тылбааһыгар бэйэлэрин холонон 

көрбүттэрэ. Биир бастакынан 9  кылаас үөрэнээччитэ Васильева Вероника эбэтигэр Васильева Наталья Михайловнаҕа 

анаабыт хоһоонун @chugdaar_khoro инстаграмҥа страницабытыгар таһаарбыппыт. 6-с кылаас үөрэнээччилэрэ 

Константинова Сайа уонна Хобусаров Сайаан эбэлэрин туһунан истиҥ-иһирэх тыллардаах хоһооннорунан 

кыттыбыттара.  

―Эбээ‖ – судургу этиллэр эрээри 

Ураты кэрэтик иһиллэр! 

Күн сардаҥата, минньигэс алаадьы, 

            Кутуллар, иһиллэр барыта бу тылга! 

Хоһоон күрэҕин кыайыылааҕынан тахсыбыт Верониканы  

итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! 
 

 

Редколлегия: хаһыат кылаабынай эрэдээктэрэ: Хобусаров С.Р. 

Корреспонденнар: Павлова Алина, Евдокимова Лана, Титова Саня, Константинова 

Наташа, Анисимова Настя, Степанова Ньургуяна, Кочнев Данил 

 

 

Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  

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

 

“КУБОК ГЛАВЫ” 

ЭЙЭҔЭС МИН ЭБЭМ БАРАХСАН 


