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ЧУГДААР 
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Күндү үөрэнээччилэр, убаастабыллаах учууталлар, үлэһиттэр, төрөппүттэр! 

 

 Кэлэн иһэр Саҥа дьылынан, 2018 сылынан оскуола администрациятын аатыттан итии-истиҥ эҕэрдэбитин тиэрдэбин. 

Кэлэн иһэр 2018 сыл барыгытыгар үтүө доруобуйаны, үөрэххитигэр, үлэҕитигэр үрдүк ситиһиилэри, элбэх үөрүүнү, дьолу-

соргуну аҕаллын. 

 Ааспыт сылбыт биһиги оскуолабытыгар кэккэ араас ситиһиилэрдээх ааста. Киэн тутта ааттыыбыт муниципальнай олимпиада 

саамай ситиһиилээх кыттааччытын  Юлиан Винокуровы, сыл бастыҥ лидерын, “Басхаҥ-2017” кыайыылааҕын Рудик 

Константиновы,  Ил Дархан елкатын кыттыылааҕын Марфа Осипованы, Манчаары оонньууларын призерун Владик 

Илларионовы,  кыттыылаахтарын  Вася Софроновы, Вилена Ивановнаны, Татьяна Николаевнаны, Дмитрий Дмитриевиһи, 

“Инникигэ хардыы” НПК регионнааҕы кыайыылаахтарын, улууска иккис миэстэлээх КВН командатын, улуус бастыҥ кылаас 

салайааччытын аатын ылбыт Виктория Александровнаны, “Будущий дипломат” улуустааҕы конкурс маҥнайгы кыттыылааҕын 

Коля Николашкины, үөрэнээччилэр комплекснай спартакиадаларын кыттыылаахтарын: хабылыкка, хаамыскаҕа, боксаҕа уонна 

мини-футболга кыттан миэстэлэспиттэри о.д.а.  

 Ааспыт сыл үөрэх үлэһиттэрин идэлээх союзтара 100 сылын бэлиэтээтэ. Биһиги коллектив тэҥҥэ үөрэр үлэһиттэрбит 

ситиһиилэриттэн. Ол курдук Вилена Ивановна Аан дойду Кубогар мас тардыһыытыгар чемпионатын 3 призера, Татьяна Николаевна, Степан 

Афанасьевич, Настя Гаврильева пулевой ытыыга республиканскай турнирга хамаанданан Н.Кульбертинов Кубогын хаһаайыттара буоллулар. Оскуола 

остуол тенниһигэр командата үөрэх управлениетын начальнигын Кубогар 2 миэстэлэннилэр.  

 Быйыл биир улахан ситиһиибитинэн буолар оскуолабыт үлэтэ сыаналанан  Ил Дархан 1000000 солкуобайдаах  Гранын ыллыбыт.  

 Оскуолабыт инникитин өссө күүскэ сайдарыгар, оҕолорбут ситиһиилэринэн күн ахсын үөрэрбит, киэн туттарбыт туһугар кэлэр сылга өссө 

күүскэ үлэлиэххэ, бары бииргэ буолуохха диэн ыҥырабыт! 

 

Cана Дьыл алгыhа 

Сана Дьыл аҕаллын эhиэхэ 

Самныбат саргылаах дьолунан 

Сиргэ баар хас биирдии киhиэхэ 

Yлэттэн дьоллонор үөрүүнү! 

Саҥа Дьыл үксэттин үтүөнү, 

Түстээтин төннүбэт төлкөнү, 

Дэлэттин сайаҕас санааны, 

Киhиэхэ амарах сыhыаны. 

 

Самсонова Р.В., Хоро орто оскуолатын директора 

 

Интернат Саҥа дьыла 
    Биһиги интернатпытыгар үөрүүлээх-көтүүлээх, көрдөөх-нардаах Саҥа дьыл буолан ааста. Ол онтон быһа тардан суруйуом. Интернаппытын киэргэтэн, 

араас уоттаах харыйабытын туруоран, Саҥа дьыл салгынын киллэрэн ыалдьыттарбытын кэтэһэн олорбуппут. Сыл ахсын ыытыллар Сана дьылбыт, быйыл 

уратыта диэн төрөппүттэрбит кэлэн ыалдьыттаан бардылар. Интернаппыт үлэьиттэрэ Саҥа дьылбытын «Белоснежка и семь гномов» диэн 

представлениенан саҕалаабыттара. Оҕолор подароктарын тутан баран бэйэлэрин эҕэрдэлэрин үҥкүүлээн, ыллаан тиэрдибиттэрэ. Төрөппүттэр эмиэ 

представлениелаах кэлэн сэргэхсиппиттэрэ. Киэһээ үҥкүүлээн, хаартыскаҕа түһэн бириэмэбитин түргэн баҕайытык аһардан, дьоннорбут тарҕаспыттара. 

Бу күммүт олус түргэнник ааhан хаалбыта да буоллар, биһиги өйбүтүгэр уһун бириэмэҕэ хатанан хаалыа диэн эрэнэбин. Барыгытын кэлэн иһэр Саҥа 

дьылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин. 2018 сыл үчүгэйи эрэ аҕаллын. 
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Күндүтүк саныыр, убаастыыр учууталларбын, бииргэ үөрэнэр оҕолорбун, интернат оҕолорун, доҕотторбун, оскуола уонна интернат үлэһиттэрин кэлэн 

иһэр Саҥа 2018 сылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын эһиэхэ дьолу, доруобуйаны, тапталы, үлэҕитигэр үөрэххитигэр үрдүктэн үрдүк 

ситиһиилэри. Хаһан да хомойумаҥ, куруук дьол-үөрүү аргыстаах буолуҥ! 

Эҕэрдэни кытта Спиридонова Владимира. 11а кылаас 

 

Чугас дьоннорбун 8б кылаас кыргыттарын барыгытыгар баҕарыам этэ дьоллоох, доруобай олоҕу,үөрэххитигэр ситиһиини уонна куруутун үөрэ-көтө 

сылдьаргытыгар! 

                С н/п Акимова Алина, 8б кылаас 

 

Кылааһым оҕолорун, учууталлары Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин! Кытаанах доруобуйаны уонна үчүгэй үөрэҕи баҕарабын. 

                Кочнев Даниил. 10а кылаас 

Күндү учууталларбын,кылааһым оҕолорун Саҥа дьылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын уһун доруобай олоҕу, кэрэ кэскиллээх сыллары! 

             Винокуров Юлиан, 10а кылаас 

 

Пусть у вас все будет хорошо! Желаю всем отличного будущего и пусть каникулы у вас будут прекрасными. Я желаю всем своим одноклассникам, 

родственникам, хорошим знакомым и учителям хорошего нового года! 

          Явловская Аня 10 а,  кылаас 

 

Уважаемые учителя и ученики, поздравляю вас с новым годом! Желаю вам всего хорошего, чтобы хорошо провели каникулы и и все у всех было 

замечательно! 

          Захаров Коля 10а,  кылаас 

 

Убаастабыллаах учууталларбын, бииргэ үөрнэр доҕотторбун кэлэн иһэр Саҥа дьылынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин! Үөрэххитигэр, улэҕитигэр 

үрдүктэн-үрдүк ситиһиилэри, Миирнэй алмаас тааһын курдук кытаанах доруобуйаны, Сунтаар суолун курдук уһун-киэҥ олоҕу. Хомойор диэни билбэккэ, 

өрүүтүн үөрэ-көтө сылдьыҥ! 

      Титова Саня 10а, кылаас.
 

 

 

 

 

Саҥа дьыллааҕы сандалыгар 
 

Харталаах салаат 
Сылгы иһэ, хартата хайа да остуол маанылаах аһа диэтэҕиҥ. Хартаны 

бэйэтин эрэ сиири ыарырҕатар буоллахха, салаакка булкуйан туспа 

бүлүүдэни оҥоруллар. 

Буспут хартаны, кыһыл уонна араҕас өҥнөөх Болгария биэрэһин, туустаах 

оҕурсуну, эриэппэ луугу солуомкалыы бысталаан булкуйабыт, сөбүн 

көрөн укуруоптуубут, туустуубут уонна мас арыытын кутабыт. 

Эттээх, тэллэйдээх салаат 

Туох ирдэнэрэ: Ынах этэ - 400-500 гр. 

 Тэллэй - 300-400 гр.  

Сымыыт - 4 устуука. 

 Оҕурсу - 1 устуука. 

 Хортуоппуй -2-3 устуука 

 Мас арыыта - 1 ост. Ньуоска. Майонез.  

 Хайдах оҥоробут? 

 Ынах этин буһарабыт. Хортуоппуйу, сымыыты эмиэ буһарабыт. Тэллэйи 

кыра соҕус    гына кырбаан баран, мас арыытыгар ыһаарылыыбыт. Эти 

уһун синньигэс гына, атыттарын кубиктыы быһабыт. Барытын холбуубут, 

булкуйабыт, майонезтыыбыт. Салаат бэлэм. Бырааһынньык остуолугар 

оҕурсуну синньигэс гына быһан, укуруоптаан киэргэтэн биэриэххэ сөп.  

 
 

Эһиэхэ анаан бэлэмнээтэ Алина Павлова  

МИННЬИГЭСТИК АҺААҤ! 

 

Саҥа Дьыллааҕы көр-күлүү 
 

Биир күн, Саҥа Дьыл чугаһыгар, орто уолум табаарыһа оонньуу киирдэ. Эмиэ бастакы кылааска саҥа үөрэнэ киирбит кэмэ. Бэйэтэ буоллаҕына 

кып-кыра уҥуохтаах, пыш-паш эттээх, төп-төкүнүк сирэйдээх, хаппыт тириини быһаҕынан хайа соппут курдук кыараҕас харахтаах, төкүнүйэн тахса с

ылдьар истээх, дааҕынаан саҥарбыт куоластаах. Короче, астык, смешной баҕайы киһичээн. "Ноо, Эрик, хаһыс кылаас буоллуҥ, дьэ? Школаны бүтэрэ

н эрэр үһүгүн дуу?"-диибин аһыы олорон. Киһим тириппит-хоруппут ахан, итии миин иһэн сыпсырыта олорон эмискэ тохтуу биэрдэ, мин диэки көрд

ө уонна: "Ээс, бастакы эрэ кылааспын ээ!"-диэн туохха эрэ балыллан эрэрдии ыксаабыт баҕайытык эппиэттээтэ. "Ээ, алҕас, оннук дуу. Оччоҕуна дьэ а

лпаабыты билэҕин буо?"-диибин. Киһим сирэйин көрүө этигит: били кыараҕас хараҕа кэҥии түстэ, уоһа чорбос гынна уонна түргэн баҕайытык  хааҕы

наан: "Кимий оол?" -диэбитигэр күлэн тоҕо бардым, били миин иһэ олорбуппун чачайа сыһан төттөрү тыбыырдым, мин дьиэлээхтэрим бары быара су

ох сыталлар. Нэһиилэ тыын ыллым уонна: “Ол аата алфавит диибин ээ”, – диэтим, син уоскуйбучча. “Соох, биһиэхэ оннук оҕо суох ээ”, – диэбитигэр 

олох да остуол анныгар барбытым. Айуу-айа. 

 

МИННЬИГЭСТИК АҺАА 

ЧУГДААРА КҮЛҮӨҔҮҤ 
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