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24.03 Кулун тутар 24-28 күннэригэр сааскы ―Дабайыы‖ каникулярнай оскуола үлэлээтэ. 11 кылаас үөрэнээччилэригэр аналлаах оскуола быйыл 

иккис төгүлүн үлэлээтэ.  

05.04 Үөһээ Бүлүү 4№-дээх оскуолатыгар лингвистическэй олимпиада буолан ааста. Барыт үс омук тылынан ыытыллар олимпиадаҕа Егоров 

Эрик (8 кылаас) 1 миэстэни ылла, онтон Константинова Сайа (6 кылаас) ―Мастер слова‖ номинацияҕа тигистэ  

06.04 Буулдьанан ытыыга үөрэнээччилэр комплекснай Спартакиадаларыгар биһиги оскуола хамаандата бастакы миэстэни ылла. Оскуола 

чиэһин Гаврильева Настя уонна Маглысов Сеня көмүскээтилэр. 

06.04 Улуус үөрэҕириитин үлэһиттэрин икки ардыгар Спартакиада ыытылынна. Барыта үс зонанан күрэхтэһии түмүгүнэн өрүс хаҥас биэрэгин 

оскуолаларын ―Заречье‖ хамаандата иккис миэстэни ылла. Хамаанда састаабыгар биһиги оскуолаттан остуол тенниһигэр Евдокимов Н.Н. 

(хамаанданан 2 миэстэ), буулдьанан ытыыга Яковлева Т.Н., Константинов М.В., Горохов С.А. (хамаанданан 1 миэстэ) киирэн 

күрэхтэстилэр.  

10.04 РФ суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ Н.А. Струкин-Дьулусхан ―Биһиги -  күн оҕолоробут, биһиги -  Үөһээ Бүлүүлэрбит‖ хоһооннорун 

кинигэтэ олохтоох библиотека дьиэтигэр сүрэхтэннэ. 

11.04 Мэйик сүрүн оскуолатыгар ―ФГОС күннэрэ‖ буолан аастылар. Биһиги оскуолаттан Бабаранова Е.Н., Максимова С.В., Алексеева Р.Н., 

Яковлева Т.Н. аһаҕас уруоктары, дьарыктары ыыттылар, бэйэлэрин үлэлэрин-хамнастарын билиһиннэрдилэр. 

12.04 Театр сылыгар анаан кылаастар икки ардыларыгар инсценировка туруоруутугр күрэхтэһии буолан ааста. Бастакы кылаастан саҕалаан 

үөрэнээччилэр саха остуоруйаларын, классик суруйааччылар айымньыларын оонньоон көрдөрдүлэр.  

13.04 Муус устар ый 13-14 күннэригэр Боотулуу нэһилиэгэр өрүс хаҥас биэрэгэр сытар оскуолалар икки ардыларыгар ыытыллар XIV 

Спартакиада буолан ааста. Хоро орто оскуолатын үлэһиттэрин хамаандата төрдүс миэстэни ылла. 

19.04 ―Пушкинскай бал‖ буолан ааста. XIX үйэтээҕи литературнай балга оскуола үөрэнээччилэрэ бүүс бүтүннүү кытыннылар.  

20.03 ―Быраһаай, кырыа Кыһын, дорообо, Сандал саас!‖ кыһыны атаарыы бырааһынньыга ыытылынна. 

24.03 Нэһилиэккэ көлүөнэлэр икки ардыларыгар спорт көрүҥнэригэр күрэхтэһии утумнаахтык ыытыллар. Ааспыт нэдиэлэҕэ дуобакка, 

уксааҥҥа, аны бу күн остуол оонньууларыгар: хабылыкка, хаамыскаҕа күрэхтэстилэр. Бастакы миэстэни эдэр ыччаттар, иккиһи аҕам 

саастаахтар, онтон үһүс миэстэни орто саастаах көлүөнэ оонньооччулара ыллылар. 
 

 

 

 

 
Литературный бал XIX века 

В преддверии Международного Дня театра и в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию года Театра в России, коллектив учителей 

русского языка и литературы провѐл Литературный бал в стиле XIX века. Целью данного мероприятия было в интерактивной форме приобщить 

учащихся к чтению, изучению истории, а также воссоздать романтичную атмосферу XIX века. Как известно, литературный бал предусматривает 

определѐнный дресс-код: дамы должны быть одеты в пышные бальные или вечерние платья, обязательно в перчатках, а кавалеры – свои лучшие 

смокинги или фраки. Были продемонстрированы отрывки из произведений классической русской литературы, и, конечно же, сам бал с его 

обворожительными танцами. 
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Көрү-нары көҕүлүттэн тутан 

Муус устар 1 күнүгэр Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан Норуоттар доҕордоһууларын дьиэтигэр ―Дьээбэрэҥ-2019‖ өрөспүүбүлүкэтээҕи көр-күлүү 

куонкуруһа номнуо 25-с төгүлүн ытылынна. Бу куонкуруска биһиги нэһилиэкпититтэн ―Хоросо‖ мини-театр кыттан кэллэ. Бу мини-театр улууска, 

өрөспүүбүлүкэҕэ ыытыллар көр-күлүү күрэхтэригэр мэлдьи кыттар, көрөөччүлэр кинилэри ытыс дохсун тыаһынан көрсөллөр. Бу иннинээҕи күн 

Майаҕа ыытыллыбыт  ―Саакы сирэйдэр‖ көр-күлүү күрэҕэр кыттан ―Көрү күөртэчччилэр‖ номинация хаһаайыттарынан буолбуттара. Иван 

Касьянов иилээн-саҕалаан үлэлэтэр театрыгар оскуолабыт үгүс үлэһитэ хабыллан сыллдьар. Олортон биир саамай чаҕылхайдарынан Николаева 

Айталина Борисовна уонна Обулахов Максим Захарович буолаллар. Кинилэр театр тутаах артыыстара.  

―Дьээбэрэҥ-2019‖ көр-күлүү куонкурус Гран-при хаһаайынынан Эдьигээн улууһуттан ―Чолигда‖ театр буолла. ―Чолигдалар‖ бу саас Хороҕо 

ыытыллыбыт ―Сааскы мичээрдэр‖ региональнай күрэххэ эмиэ Гран-при хаһаайыттарынан буолбуттарын санатар тоҕоостоох. ―Хоросо‖ көр-күлүү 

театра ―Көрдөөх көккөттөр‖ номинацияны тутта. Куонкурус кыайыылаахтарын уонна номинаннарын ылан көрдөххө, баһыйар үгүс өттө Бүлүү түбэтин 

бэрт бэтиэхэлээхтэрэ эбиттэр диэн санааҕа кэлэҕин. Ол курдук: 

―Уу-чу-кучук‖ – Мичийээнэ Иванова (Бүлүү улууһа, салайааччылар Алексеева Мария Степановна, Иванова Сардана Петровна); 

―Бастыҥ дебют‖ – ―Күлбэйэ‖ (Бүлүү улууһа, Тыымпы, салайааччы Боронова Сардана Прокопьевна); 

―Бастыҥ көрдөөх үҥкүү‖ – Иванов Владимир Русланович (Сунтаар улууһа); 

―Бастыҥ оригинальнай нүөмэр‖ – ―Дэриэбинэчээннэр‖ (Кэбээйи улууһа, салайааччы Иванова Саргылана Егоровна); 

―Бастыҥ эксцентрика‖ – ―КМС‖ (Горнай улууһа, Бэрдьигэстээх); 

―Бастыҥ көрдөөх ырыа‖ – ―Дьиикимдэ дьээбэлэрэ‖ (салайааччы Егоров Владимир Владимирович); 

―Көрдөөх көккөттөр‖ – ―Хоросо‖ (Үөһээ Бүлүү улууһа, Хоро, салайааччы Касьянов Иван Вадимович); 

―Күргүөмүнэн кыттыы‖ – ―Абытай кыргыттар‖ (В. Николаев аатынан Сунтаардааҕы народнай тыйаатыр, салайааччы Григорьева Екатерина 

Афанасьевна); 

―Көрдөөх кэпсээн кэһиилээх‖ – Мартынов Кирилл Дмитриевич (Горнай улууһа, Бэрдьигэстээх); 

―Бэртээхэй бэтиэхэ‖ – ―Айуу чэ‖ (Ньурба улууһа, Антоновка, салайааччы Матвеева Ньургуяна Владимировна); 

―Сытыы бөрүө‖ – Степанов Пантелеймон Иннокеньтевич (Дьокуускай); 

―Күндү күлүүк‖ – Секова Лиана Федоровна (―Абытай кыргыттар‖, В. Николаев аатынан Сунтаардааҕы народнай тыйаатыра); 

―Көрүдьүөһү күөттээччи‖ (бастыҥ эр киһи оруола) – Егоров Владимир Владимирович (Горнай улууһа, Дьиикимдэ). 
 

Распространение опыта работы 

26 марта 2019 г. на базе МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных 

предметов" МР "Мегино-Кангаласский улус" проведен II республиканский форум "Деятельность агрошкол, школьных бизнес - инкубаторов, как одна 

из форм педагогического наследия А.С. Макаренко", посвященного 5-летию со дня образования Школьного бизнес - инкубатора. 

                В рамках форума прошли XIII Всероссийская НПК учащихся агрошкол «Интеллектуальный потенциал молодежи - селу XXI века», 

IV республиканские педагогические чтения ―Агрокомпонентное  обучение учащихся   как составляющая в деятельности агропрофилированных школ 

РС(Я)», мастер-классы, выставка-продажа учителей и учащихся Майинской школы им. В.П. Ларионова, согласно приложенной программе. 

            На форуме приняли участие 85 учителей, 26 директоров и 67 обучающихся из 14 улусов (Момский, Жиганский, Сунтарский, Верхоянский, 

Верхневилюйский, Кобяйский, Томпонский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Амгинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский и п. Хатас, 

Тулагино). 

                Целью педчтений являлось  обобщение опыта работы педагогов по достижению инновационных образовательных методов в рамках 

реализации агротехнологического образования. На педчтениях приняли участие  учителя-предметники, мастера производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования  агропрофилированных школ РС(Я). 

                   Педчтения проводились по следующим агрокомпонентным секциям: 

-Начальное образование; 

-Гуманитарные науки; 

-Физико-математические науки; 

-Естественные науки; 

-Экономика и предпринимательство; 

- Профориентация; 

- Производственное и профессиональное обучение. 

Нащу школу представили Иванова Галина Петровна, Назарова Анна Ефимовна, Еремеева Татьяна Даниловна (Гуманитарная секция), Семенова 

Сахалита Иннокентьевна, Максимова Саргылана Васильевна (секция производственного обучения), Феофанова Светлана Степановна (физико-

математическая секция).  По итогам чтений дипломом 3 степени была награждена Иванова Галина Петровна с работой «Агрокомпонент в проектной 

деятельности учащихся на уроках английского языка», диплома 1 степени удостоилась Семенова Сахалита Иннокентьевна «Оҕоҕо кыра сааһыттан 

илии үлэтин сайыннарыы» и дипломом 3 степени наградили Максимову Саргылану Васильевну, она представила работу «Кыыс Куо – эбии дьарык» 

                Доклады оценивались по следующим критериям: 

-Обоснование. 

-Актуальность. 

-Методика воспроизводства агрокомпонента. 

-Результативность. 

- Библиография.  

 

Еремеева ТД, учительница русского языка и литературы 
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Үөрэх үлэһиттэрин Спартакиадата 

Үөһээ Бүлүү улууһун үөрэҕириитин үлэһиттэрин Спартакиадата түмүктэннэ. Сылын аайы ыытыллар күрэхтэһии үс бөлөҕүнэн ыытыллар. Ол курдук 

улуус киинин оскуолалара, оҕо уһуйааннара биир ‖Центральнай‖ диэн ааттаах хамаанда, иккис ―Восточнай‖ уонна биһиги өрүс бэтэрээ өттүлэрэ 

―Заречье‖ хамаандалар. Дуобакка, саахымакка, остуол тенниһигэр иккис миэстэ, эр дьон волейболга, буулдьанан ытыыга бастакы миэстэлэри ыллыбыт. 

Уопсай түмүккэ ―Заречье‖ сүүмэрдэммит хамаандата иккис бочуоттаах миэстэни ылары ситистэ. Теннискэ биһиги оскуолаттан Евдокимов Н.Н., 

Саввинова Е.А., буулдьанан ытыыга Яковлева Т.Н., Константинов М.В., Горохов С.А. кыттыыны ыллылар. 

   

 

Үбүлүөйдээх Боотулуу оскуолатыгар 

Муус устар ый 13-14 күннэригэр Боотулуу нэһилиэгэр өрүс хаҥас биэрэгэр сытар оскуолалар икки ардыларыгар ыытыллар XIV Спартакиада буолан 

ааста. Спартакиада арыллыытыгар ветеран спортсменнары чиэстээһин буолла. Ол курдук биһиги оскуолаттан Спартакиада хайа күн тэриллиэҕиттэн 

күрэхтэһиилэргэ ситиһиилээхтик кыттар Евдокимов Н.Н. Касьянова Т.В. эҕэрдэ суруктары, өйдөбүнньүк мэтээллэри туттардылар. Күрэхтэһии 

былааҕын былырыыҥҥы хаһаайыттар Мэйик оскуолатын коллектива тутан киллэрдэ. Бастакы күн киэһэтигэр оскуола коллективын, үөрэнээччилэрин 

уонна кэлбит ыалдьыттар күүстэринэн улахан концерт буолла. Барыта 9 көрүҥҥэ 9 оскуола хамаандата кыттыыны ылла. Уопсай түмүккэ Хоро орто 

оскуолата 4-с миэстэҕэ таҕыста. Хаһаайыттар бастакы, иккис миэстэни Мэйик, үсүһү Далыр орто оскуолата ыллылар. Уопсай быһаарыынан аныгыскы 

ыытыллар Спартакиада бу күрэхтэһиини иилээн-саҕалаан тэрийбит, бастакы Спартакиаданы көҕүлээн ыыппыт Дүллүкү орто оскуолатын профкомун 

председателинэн өр сылларга үлэлээн ааспыт Санников И.А. аатынан Спартакиада диэн ааттанара быһаарылынна. Биирдиилээн көрүҥнэргэ 

миэстэлэспит спортсменнарбыт: буулдьанан ытыыга Софронов Р.Е. – бастакы, Петрова Н.А. – иккис (хамаанданан бастакы миэстэ), дуобакка 

Касьянова Т.В. – бастакы, Прокопьев Л.П. – үһүс (хамаанданан 5 миэстэ), саахымакка – Иванов В.В. – иккис, Касьянова Т.В. – үһүс (хамаанданан үһүс 

мистэ), остуол тенниһигэр – Саввинова Е.А. – үһүс миэстэ (хамаанданан 5 миэстэ), бильярд (В.П. Прокопьев сырдык кэриэһигэр) – Хобусаров С.Р. – 

үһүс миэстэни ылан аймахтара, бииргэ үөрэммит доҕотторо туруорбут 5 тыһыынча солк. сертификатынан биһирэннэ. Боотулуу орто оскуолата быйыл 

XIII Cпартакиаданы бэрт үчүгэйдик тэрийэн ыытта. Эһиил биһиги оскуола XIV Спартакиаданы үрдүк таһымнаахтык ыытарга сыал-сорук 

туруорунуохтаахпыт. Кэлэ-бара бэйэлэрин массыыналарынан спортсменнарбытын таспыт суоппардарбытыгар, коллегаларбытыгар Евдокимов Н.Н., 

Семенов В.С, Иванов С.С. барҕа махталбытын тиэрдэбит.   
 

 
  

 

 

 

 

 

“ ОНКОПОИСК” аахсыйа 

 

Искэн ыарыытын сэрэтэр, эрдэттэн булар сыаллаах аахсыйа муус устар 13 күнүттэн ыам ыйын 13 

күнүгэр диэри ыытыллар. «Аахсыйа сүрүн сыала— искэн ыарыытын эрдэтинэ булуу уонна сэрэтии, бу 

аахсыйаҕа 18 сааһыттан саҕалаан өрөспүүбүлүкэ хас биирдии олохтооҕо баҕа өттүнэн кыттыаҕа», — диэн 

доруобуйа харыстабылын миниистирэ Елена Борисова иһитиннэрэр.  Бу аахсыйа Саха өрөспүүбүлүкэтин 

Ил Дархана А.С. Николаев көҕүлээһининэн ыытыллар. Ил Дархан биир бастакынан бу аахсыйаҕа 

кыттыыны ылла. 

Бу  күҥҥэ улуус үрдүнэн 1000 кэриҥэ киһи онкомаркеры туттарда. Биһиги нэһилиэкпитигэр, өрүс 

суола сабыллыан иннинэ, барыта 74 киһи туттарда.  

 

СПОРТ 

ДОРУОБУЙА 



  

 Эдэр сааскар үөрэммэтэххинэ – олоххун сүтэриэҥ 

Муус устар  25 күнэ, 2019 ЧУГДААР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сонун тэрээһин буолла 
 

 Быйылгы үөрэх дьылыгар саха тылын учууталларын түмсүүтэ оскуола иһинэн Россияҕа театр сылын көрсө кылаастарынан театрализованнай 

туруоруу күрэҕин муус устар 12 күнүгэр тэрийэн ыытта. 

 Бу тэрээһиҥҥэ Сахалита Иннокентьевна, Роберт Егорович хомуллар саха балаҕанын оҕолорго анаан тупсаҕай бэйэлээхтик оҥорбуттара сонун 

көстүү буолла. Итини таһынан учууталлар туттар иһити-хомуоһу, таҥаһы уларсан көстүүнү ордук тупсаран биэрдилэр. 

 Кылаас салайааччылара саха суруйааччыларын айымньыларыттан быһа тардан оҕолоругар сөптөөх оруоллары түҥэтэн эрчийбиттэрэ харахха 

быраҕыллар. 

 Дьүүллүүр сүбэ хас биирдии туруорууну олус сэҥээрэн көрөн баран маннык түмүктэри таһаарда: 

 Алын сүһүөх кылаастарга: 

1 миэстэ - "Тоҕус балыстыылар" саха остуоруйата - кылаас салайааччыта Николаева М.В. 

2 миэстэ - "Таал-таал эмээхсин" саха остуоруйата- кылаас салайааччыта Захарова В.А. 

3 миэстэ -  "Күөрэгэй" Прокопий Прокопьев- кылаас салайааччыта Алексеева Р.Н. 

 Орто сүһүөх кылаастарга : 

1 миэстэ - "Хачыгыр" Эрилик Эристииин - кылаас салайааччыта Назарова А.Е. 

2 миэстэ - "Хараҥаҕа тыкпыт сырдык" Суорун Омоллоон - кылаас салайааччыта Иванова Т.В. 

3 миэстэ- "Күөрэгэй" Тимофей Сметанин - кылаас салайааччыта Семенова Т.В. 

 Улахан кылаастарга:  

1 миэстэ- "Лэкиэс" Степан Ефремов - кылаас салайааччыта Максимова С.В. 

2 миэстэ- "Күкүр Уус" Суорун Омоллоон - кылаас салайааччыта Семенова А.В. 

3 миэстэ- "Күкүр Уус" Суорун Омоллоон - кылаас салайааччыта Феофанова С.С. 

 "Чаҕылхай оруол" диэн анал аат хаһаайыттарынан буоллулар: 

1 кылаас үөрэнээччитэ - Кузьмина Маврина 

4 кылаас үөрэнээччитэ -Касьянов Саян 

5 кылаас үөрэнээччитэ -Гоголева Сандаара 

5 кылаас үөрэнээччитэ - Филиппов Женя 

6 кылаас үөрэнээччитэ - Михайлова Мичийэ 

9 кылаас үөрэнээччитэ- Гаврильев Сеня 

9 кылаас үөрэнээччитэ- Акимова Алина 

10 кылаас үөрэнээччитэ- Сергеева Николия 

10 кылаас үөрэнээччитэ-Никитин Герман 

10 кылаас үөрэнээччитэ- Степанова Саргы 

 Итини таһынан көрөөччүлэрбит Татьяна Лукинична "Бастыҥ дьахтар оруола"- Сергеева Николияҕа, Галина Петровна  "Бастыҥ эр киһи оруола"- 

Гаврильев Сеняҕа бэйэлэрин анал бириистэрин саҥаттан саҥа оруоллары толорон дьон болҕомтотун ыллыннар диэн үөрэн-көтөн туран туттарбыттара 

өссө долгутуулаах буолла. 

 Бу күрэххэ бастаабыт кылаастар кулуупка нэһилиэнньэҕэ анаан туруорбут драмаларын муус устар 17 күнүгэр оонньоон көрдөрдүлэр, 

көрөөччүлэр биһирэбиллэрин ыллылар. Оҕолорбут барахсаттар улахан сценаҕа тахсалларыттан долгуйдулар, онтон бүппүтүн кэннэ дуоһуйдулар, 

астыннылар. 

 Маннык тэрээһин оҕолору түмэр, оҕо ылбыт оруолун көрөөччүгэ артыыстаан тириэрдэр, болҕомтолоох уонна эппиэтинэстээх буолар эбит диэн 

тарҕастылар. 

Максимова С.В., төрүт культура учуутала 
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