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29.01 
Тохсунньу ый 29 күнүгэр улуус Баһылыга В.С. Поскачин көҕүлээһининэн улуус аҕаларын сүбэ мунньаҕа буолан ааста. Сүбэ мунньах 

кыттыылаахтара “Эр Хоһуун” диэн ааттаах аҕалар общественнай түмсүүлэрин тэрийэр туһунан биир санааҕа кэллилэр. 

29.01 Мииринэй куоракка хапсаҕайдаһан тустууга республиканскай күрэхтэһии буолан ааста. Манна 8 кылаас үөрэнээччилэрэ ситиһиилээхтик 

кытыннылар. Ол курдук Яковлев Леня бастакы, Высоцкай Никита төрдүс миэстэлэри ыллылар. 

01.02 Олунньу 1 күнүгэр СР бырабыыталыстыбатын отчуоттуур мунньаҕа буолан ааста. Хоро нэһилиэгэр саҥа балыыһа уонна оҕо саада бу 

сылларга тутуллан үлэҕэ киирэр буолла.  

02.02 Интернат иитиллээччилэрэ, төрөппүттэр кыттыылаах улахан концерт туруордулар. Мэйиктэн, Оҥхойтон элбэх төрөппүт кэлэн концерды 

ситэрэн-хоторон биэрдилэр.  

15.02  

16.02 “Өрө тутар үс кутум” диэн ааттаах сэминээри улуус учууталларыгар саха тылын уонна литературатын учуутала Бабаранова Е.Н. тэрийэн 

ыытта. Кэлбит ыалдьыттар аһаҕас уруоктарга, маастар-кылааска сырыттылар, төгүрүк остуол тула олорон ирэ-хоро кэпсэтэн 

тарҕастылар. 

16.02 Дүллүкү оскуолатын базатыгар “Снежный барс-2018” күрэхтэһии буолан ааста. Биһиги оскуолабыт хамаандата 4 миэстэни ылан кэллэ. 

17.02 Хотугу многоборьеҕа улууска алын кылаас үөрэнээччилэригэр аан бастаан күрэхтэһии ыытылынна. Бу манна биһиги оскуолаттан 

Николаев Алеша абсолютнай чемпион буолла, Яковлев Гриша – 2 м., Иванова Оля – 2 м., Семенова Сайыына – 3 м. ылары ситистилэр. 

17.02 Хоро СК “Сааскы мичээрдэр-2018” көр-күлүү II региональнай фестиваль буолан ааста. Сунтаар, Ньурба, Үөһээ Бүлүү, Бүлүү, Эдьигээн, 

Горнай улуустарыттан театральнай коллективтар кэлэн кыттыыны ыллылар. Эдьигээн улууһуттан “Чолигда” көр-күлүү театра Гран-при 

үрдүк аатын ылан Хоро МТ дьаһалтата туруорбут сүрүн бирииһин – морозильнай камераны илдьэ барда. 

21.02 Химия, биология учууталларыгар аналлаах сэминээри химия учуутала Васильева Т.Л. тэрийэн ыытта. Аһаҕас уруоктар, БКЭ-ҕэ оҕолорго 

консультациялар буоллулар, олимпиада ыытылынна.  
 

 

 

 

 

И.Н. Барахов 120 сааһа 

 
Биһиги, 8 «а» кылаас уолаттара, олунньу 7 күнүгэр Харбалаахха 

саха уһулуччулаах уола И.Н. Барахов музейын көрөн-истэн кэллибит. 

Музей үлэһиттэрэ Семенова Евдокия Павловна, Гурьева Людмила 
Васильевна үөрэ көрүстүлэр. Онно сылдьан Исидор Барахов олоҕуттан 

тугу өйдөөн хаалбыппытын, сөхпүппүтүн кыратык санаан ааһабыт. 
Үөһээ Бүлүүгэ Исидоры начальнай оскуолаҕа Монастырев В.Г., онтон 
Бүлүү училищетыгар нуучча тылыгар Новгородов С.А., математикаҕа 

Өксөкүлээх Өлөксөй, айылҕа үөрэҕэр Староватов П.Х. курдук уһулуччу 
талааннаах учууталлар үөрэппиттэр эбит. Дьокуускай куоракка учуутал 

семинариятыгар үөрэнэ сылдьан М.К. Аммосовтыын, П.А. 
Ойуунускайдыын доҕордоспуттар. Емельян Ярославскай куруһуогар 

сылдьан олоҕу көрүүтэ уларыйбыт. Өссө биһиги уол оҕо уйана-хатана 
биллэр гражданскай сэрии кэмигэр И.Н. Барахов сахатын норуотун 

хайдахтаах курдук хорсун быһыыны көрдөрөн туран быыһаабытын 
туһунан сөҕө-махтайа иһиттибит. Ити кэмҥэ кини сааһа 24 эрэ эбит.  

1922 сыллаахха муус устар 27 күнүгэр Саха автономията 
тэриллибитэ. Бу улууканнаах ситиһиигэ Исидор Барахов аата биир 
бастакынан ааттанар. Ол түмүгэр сахалыы хаһыат, кинигэ бэчээттэнэр, 

докумуон сахалыы суруллара көҥүл буолбут. Тас дойдулары кытта экэнэмиичэскэй сыһыаны олохтоон эргиэни тэнитэр баҕалааҕа. 
Саха тыла, тыа хаһаайыстыбата сайдалларыгар хас да үлэни суруйбута. 1926 сыллаахха Баку куоракка ыытыллыбыт түүрк омуктар 

бастакы сийиэстэригэр кыттыыны ылбыт. Ити курдук сахатын норуота үүнэ-сайда, чэчириирин туһугар үлэлии сырыттаҕына 1938 
сыллаахха сымыйанан буруйданан хаайыллар уонна ити сыл ытыллан өлбүт. Репрессияҕа түбэспиттэр эбит саха бастыҥ 

үөрэхтээхтэхтэрэ, саха норуотун бас-көс дьоно.  
И.Н. Барахов олоҕун бэйэтин төрөөбүт дойдутугар бара сылдьан истэн-билэн кэлбиппититтэн олус астынныбыт.  

8 «а» кылаас уолаттара 

УОЛ ОҔО – ИННИКИ  КЭСКИЛБИТ 

СОНУННАР 
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Олунньу 23 күнэ  

Аҕа дойдуну көмүскээччилэр күннэрэ 
 

Олунньу ый устата уол оҕону иитиигэ аналлаах тэрээһиннэр ыытылыннылар. Бастатан туран, Хоро нэһилиэгэр урукку сылларга үлэлээн ааспыт “Аҕа алгыһа” уопсастыбаннай 

түмсүүнү сөргүтэн үлэлэтэр сыалтан нэһилиэк аҕаларын уопсай мунньаҕа буолан ааста. Нэһилиэк баһылыга Чиряев С.Н. мунньаҕы иилээн-саҕалаан ыытта.  

Ыллаа-туой, уол оҕо! 
 

В рамках проекта «Музыка для всех», инициированного первым президентом Якутии Михаилом 

Николаевым, 15-16 февраля 2018 г. в с. Кэптэни Усть-Алданского улуса прошел  XVIII Республиканский 

вокальный конкурс  среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол ођо!» 

Мероприятие было посвящено Году добровольца (волонтера) в РФ, 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования детей в РФ, 55-летию Республиканского 

ресурсного центра «Юные якутяне». 

Организаторы – Министерство образования и науки РС(Я),  Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне», Управление образованием Усть-Алданского улуса. 

Конкурс призван выявить  талантливых юношей, развивать их исполнительское мастерство, 

пробуждать  у юношей чувство патриотизма.   

Принимали участие дуэты, трио, квартеты, ансамбли, хоровые коллективы по трем возрастным 

группам: 7-11 лет,  12-14 лет,  15-18 лет, которые исполнили по  две песни.    

 

Бу куонкуруска биһиги оскуолаттан Алексеева Н.Д. салайааччылаах Ким Юлиан уонна Захаров Саша (5 кылаас үөрэнээччилэрэ) ситиһиилээхтик 

кытыннылар. Ол курдук икккиэн ыллаан-туойан I степеннээх Лауреат үрдүк аатын сүктүлэр, онтон соҕотохтуу ыллаан Саша Захаров I степеннээх 

Дипломант буолары ситистэ. Бу ситиһиилэринэн уолаттары, салайааччыларын Наталья Дмитриевнаны эҕэрдэлиибит!  

 

 

 

 

Олунньу 17-18 күннэригэр Үөһээ Бүлүүгэ “Үс 

хоһуун” стадиоҥҥа Саха АССР 1937 сыллааҕы 

хапсаҕайдаһан тустууга абсолютнай чемпиона Василий 

Иннокентьевич Степанов-Буучугурас кэриэһигэр 

республиканскай турнир буолан ааста. Биһиги 

оскуолаттан Х кылаас үөрэнээччитэ Вася Софронов 

бэйэтин ыйааһыныгар бастакы миэстэни ылла. 

 
АҔА ҮӨРЭҔЭ 

Хоро нэһилиэгэ МТ дьаһалтата, “Аҕа алгыһа” түмсүү, Хоро орто оскуолата бииргэ түмсэн олунньу ый 10-22 күннэригэр оскуола иһинэн уолаттарга 

аналлаах декаданы икки түһүмэхтээн  ыыттылар. Бастакы түһүмэххэ  уол оҕону дьиэ кэргэҥҥэ иитиигэ кылаас чаастара, аҕалар мунньахтара 

ыытылынна. Уолаттар “Аҕа үөрэҕэ” диэн ааттаах дакылааттарын аахтылар. Барыта 1-10 кылаастарга 43 уол кытынна. Ордук көхтөөхтүк 1 “а” кылаас 

(сал. Алексеева Р.Н.), 3 кылаас (Константинова С.И.), 4 “а” кылаас (сал. Захарова В.А.), 5 кылаас (сал. Назарова А.Е.), 8  “а” кылаас (сал. Феофанова 

С.С.), 9 “б” кылаас (сал. Максимова С.В.) уолаттара кытыннылар. Аҕа дьиэ кэргэҥҥэ оруолун, аҕа сатабылын, дьоҕурун, бииргэ дьарыктарын 

туһунан сэһэргээтилэр. Убайдарын, абаҕаларын, таайдарын, эһэлэрин туһунан киэн тутта кэпсээтилэр. Бастакы түһүмэх түмүгүнэн бастаабыт уолаттар 

аҕаларын кытта аны иккис түһүмэххэ тахсан  куоталастылар. “Аҕам уонна мин” диэн спортивнай күрэххэ барыта 8 аҕа уолаттарын кытта кытынна. 

Алын сүһүөх уолаттарга 1-кы миэстэни Касьянов Иван Вадимович уолун Сайааны кытта (3 кылаас), 2-ис миэстэни Чиряев Филипп Семенович уолун 

Коляны кытта (1 кылаас), 3-с миэстэни Степанов Дмитрий Дмитриевич уолун Никоны кытта (4 кылаас) ыллылар. Орто сүһүөхтэргэ 1-кы миэстэни 

Федоров Иван Иванович уолун Антону кытта (6 кылаас), 2-ис миэстэни Николаев Прокопий Васильевич уолун Олегы кытта (5 кылаас), 3-с миэстэни 

Руфов Дмитрий Павлович уолун Антону кытта (5 кылаас) ыллылар. Кыайыылаахтарга “Хоро нэһилиэгэ” МТ дьаһалтата (Чиряев С.Н.) туруорубут 

сыаналаах бириистэрэ туттарылыннылар. Улахан кылаас уолаттара нэһилиэк эдэр ыччатын кытта военизированнай эстафетаҕа куоталаһыахтара. 

Маннык тэрээһиннэр сыллата ыытыллар буолуохтара. 
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Үөрэ-көтө, ыллыы-туойа сылдьыахха 

Мин Хоро оскуолатын интернаатын иитиллээччитэ буолбутум быйыл үһүс  сыла. Интернаппытыгар 38 оҕо: Үөһээ Бүлүү, Мэйик, Оҥхой, Дүллүкү, Хомустаах, Кырыкый, 

Быракаан нэһилиэктэриттэн уонна Ньурба улууһуттан кэлэн үөрэнэ сылдьаллар. 12 үлэһит биһигини  көрөр-истэр.  

Быйыл, олунньу ый 2 күнүгэр, Хоро нэһилиэгэр интернат оҕолоро уонна төрөппүттэрэ буолан кэнсиэрт көрдөрдүбүт. Дьиэбит иһигэр хас күн аайы бэлэмнэнии, сүүрүү-көтүү 

2-3 нэдиэлэ устата. Араас омук үҥкүүлэрин Василина Станиславовна бэйэтэ туруорбута.  Оҕолор талааннарын  көрдөрөн, арыйан биир сомоҕо буолбуппут олус хайҕаллаах. Ырыа 

ыллаан, үҥкүүлээн, дьону-сэргэни араас сыанкаларынан күллэрэн, бэйэбитин көрдөрөн Хоро нэһилиэгин олохтоохторугар дьоро киэһэни бэлэхтээбиппит дии саныыбын. Ол күн 

төрөппүттэрбит аттыбытыгар бааллара, бииргэ күүс-көмө буолан сылдьыспыттарыттан астынабыт. Санаабар, күнүм наһаа түргэнник, долгутуулаахтык ааспыта.  Биһиги 

убаастабыллаах иитээччилэрбит 38 оҕону барытын бииргэ түмэн, өйдөтөн, биһиэхэ умнуллубат түгэннэри, күнү бэлэхтээбиттэригэр махтанабыт.  

Үтүө иитиилээх, амарах дууһалаах, сымнаҕас сыһыаннаах биир чугас дьоммутун, иитээччилэрбитин, ханна да, хаһан да буолларбыт куруук ахта-саныы сылдьыахпыт. 

Интернаппыт, иккис дьиэбит, сылтан сыл тупсан, сайдан ис. Биһиги улаатан да баран  эн ааҥҥын үөрэ-көтө арыйа баттыы биэриэхпит.  

                                                                                                         Константинова Наташа, 10 кылаас 

 

Олунньу 13 күнэ 

Төрөөбүт тыл уонна сурук-бичик күнэ 

 
БАБАРАНОВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА 

 
СР ¥³рэ±ириитин туйгуна, СР Президенин Гранын ха´аайката, «Бар±арыы» фонда стипендиата, СР 
Учууталларын XI-c съезтэрин делегата, «СР Учууталларын Учуутала», Хоро нэһилиэгин Бочуоттаах 
олохтооҕо, Үөһээ Бүлүү улууһун Бочуоттаах учуутала 

 

ӨРӨ ТУППУТ ҮС КУТУМ 

 

Олунньу 16 күнүгэр Евдокия Николаевна „Өрө туппут үс кутум“ диэн ааттаах улуус саха тылын учууталларыгар анаан сэминээр тэрийэн ыытта. Өр сыл 

саха тылын уонна литэрэтиирэтин учууталынан үлэлээбит баай уопутун сэминээр кыттыылаахтарыгар уруок биэрэн, лиэксийэ ааҕан, маастар-кылаас 
көрдөрөн, төгүрүк остуол тэрийэн баай ис хоһоонноон ыытта.  Улууска тарбахха баттанар үлэлээх-хамнастаах биир идэлээхпит туһунан кылгастык сэһэргиэх. 

Бабаранова Е.Н. 1953 с. ахсынньы ый 5 кµнµгэр ¥³´ээ Бµлµµ улуу´ун О²хой нэ´илиэгэр т³р³³бµтэ. 
1969 с. Хоро а±ыс кылаастаах оскуолатын бµтэрэн баран, учуутал буолар ба±аттан, Бµлµµтээ±и педагогическай училище±а µ³рэнэ киирбитэ. 1973 с. 

начальнай кылаас учуутала идэтин ылан Верхоянскай улуу´ун Элгэс а±ыс кылаастаах оскуолатыгар ананан тиийэн иитэр-µ³рэтэр µлэтин са±алаабыта. Биир 
сыл µлэлээн баран дойдутугар Далыр орто оскуолатыгар физкультура учууталынан µлэлии кэлбитэ.  

 1978 сылтан Хоро орто оскуолатыгар саха тылын уонна литературатын учууталынан µлэлиир. Евдокия Николаевна уруоктара µрдµк методическай 
та´ымнаах, чопчу µ³рэтэр, иитэр уонна сайыннарар сыаллаах бараллар. Бэйэтин профессиональнай та´ымын µрдэтээри, µлэлии-µлэлии, 1982 с. СГУ-ну 

кэтэхтэн µ³рэнэн бµтэрбитэ. Уруоктара хатыламмат, сонун, о±о ³йµгэр-санаатыгар и²эн хааларын ту´угар кы´аллар. «Сµ²кэн µ³рµµм – µс кутум» диэн айар 

µлэтин отчуотун улуус учууталларын ортотугар ыыппыта киэ² сэ²ээриини, би´ирэбили ылбыта.  
Т³р³³бµт тылга тапталы и²эрбит бастакы учуутала Калинник Титович Николаев, Бµлµµгэ саха тылын µ³рэппит Василий Иванович Санников курдук 

у´улуччулаах учууталларга µ³рэммит буолан,  туох баар билиитин-к³рµµтµн, сатабылын µ³рэтэр о±олоругар тиэрдэргэ кы´анар.  
Евдокия Николаевна уруоктарыгар норуот тылынан уус-уран айымньытын басты² холобур бы´ыытынан туттар. Ити сыллартан са±алаан оло²хону 

киэ²ник уонна дири²ник µ³рэтиини са±алаабыта. Ол тµмµгэр «Оскуола±а оло²хону µ³рэтии» диэн 5-11 кылаастарга анал куурус программатын о²остон 
µлэлиир. Араас та´ымнаах конференцияларга, аа±ыыларга оло²хо ту´унан бэйэтин санаатын µллэстэр. Ол курдук «Оло²хо±о ханыы тыллар», «Оло²хо±о 

дьиэни-уоту ойуулаа´ын», «Оло²хо±о ³² бэриллиитэ» о.д.а. сонун ³рµттээх дакылааттары µ³рэтэр о±олоругар суруйтарбыта.  
Улууска, ³рµс ха²ас биэрэгэр сытар оскуолаларга, µлэлиир саха тылын уонна литературатын учууталларын µлэтин сµрµннµµр, кинилэргэ анаан 

семинардары, а´а±ас уруоктары тэрийэн ыытар.  

Уруогу та´ынан µлэ±э ааспыт µйэ 80-с сылларыттан са±алаан кыраайы µ³рэтиигэ о±олору к³±µлээн чинчийэр µлэнэн дьарыктыыр. Оскуола±а аан 
бастакынан са±аламмыт хамсаа´ын билигин дири² силистэннэ-мутуктанна, бэйэтэ туспа научнай-методическай базаланна. 2005 с. «Ыллык» научнай-

чинчийэр лаа±ыры тэрийэн сити´иилээхтик µлэлээбитэ. Евдокия Николаевна бэлэмнээбит о±олоро улууска, регио²²а, республика±а ыытыллар научнай 
конференцияларга сити´иилээхтик кытталлар. ¥³рэнээччилэр анаарар, ырытар, тэ²ниир µ³рµйэхтэрин сайыннарар, тµмµктэри о²остон наука±а бастакы 

хардыыларын о²ороллоругар ахсаабат кы´амньытын уурар. Ол түмүгэр Евдокия Николаевна оҕолорун дакылааттарын түмэн хомуурунньук оҥорон 
таһаартарбыта. Маны таһынан Хоро нэһилиэгин сылгыһыттарын, сылгыны көрүү-харайыы туһунан, Хоро нэһилиэгин сирин-уотун ааттарын кэпсиир-

көрдөрөр альбомнары бэчээттэтэн таһааран кэлэр көлүөнэҕэ дьоһуннаах бэлэҕи оҥордо.  
Оскуола±а «Алаас симэ±э» ансаамбыл хайа кµн тэриллиэ±иттэн ыла (1991) о±олору фольклорга у´уйар. Улуус у´уйааннарын кытта ыкса ситимнээхтик 

µлэлиир. «Саха о±ото буоларбынан киэн туттабын» диэн принциби у´уйар о±олоругар кµнµ-тµµнµ аахсыбакка и²эрэр. Дьарыктаабыт оҕолоро региоҥҥа, 
республикаҕа тиийэ ситиһиилэнэллэр, „Олоҥхо ыһыахтарын“ Гран-при хаһаайыттарынан буолбуттара.  

Училище±а µ³рэнэр кэмнэриттэн спорду ³р³ тутар. Кэргэннии Абрамовтар тус холобурдарын суолдьут сулус о²остон билигин да спордунан 

утумнаахтык дьарыктанар. ¥³рэммит училищетын, µлэлээбит улуустарын чиэ´ин к³мµскээн республика±а, Дальнай Восток зонатыгар тиийэ кµрэхтэспитэ. 
Билигин спорт ветерана, ахсаабат пропаганди´а.  

Евдокия Николаевна µтµ³ холобурун баты´ан отуттан тахса о±о саха тылын уонна литературатын учуууталын идэтин ба´ылаан республика араас 
муннуктарыгар айымньылаахтык µлэлии-хамсыы сылдьаллар. Кинилэр ортолоругар икки филологическай наука кандидата баар. ¥³рэппит о±олорун 

сити´иилэриттэн Евдокия Николаевна эмиэ тэ²²э µ³рэр.  
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ОҺУОР АННЬАР ОҔО СААСПЫТ 

Мин быйыл Хоро орто оскуолатыгар үөрэнэ кэлбитим. Оскуолабыт ыраас, тупсаҕай көстүүлээх буоларын туһугар хас биирдии үөрэнээччи 

кыһаллар. Көрүдүөргэ, кылаастарга күөх үүнээйи арааһа, истиэнэҕэ араас дьэрэкээн оһуордар, Сахабыт сирин кэрэ айылҕата дьүһүйүллэн 

уруһуйдаммыта киһи хараҕын үөрдэр, санаатын манньытар. Бастаан кэлээт, ону бэлиэтии көрбүтүм. Оскуола көрүдүөрүгэр киистэ тутуурдаах оҕолор 

дьэрэкээн оһуору түһэрэ сылдьалларын көрөн, бу туһунан суруйарга сананным. Кэпсэтэн билбитим, «Кэрэ» диэн ааттаах куруһуок оҕолоро иллэҥ 

кэмнэригэр истиэнэҕэ уруһуйдууллар эбит. Аан бастаан дьыл кэмнэрин уруһуйдаабыттар. Үһүс чиэппэртэн саҕалаан аны сахалыы оһуордары түһэрэ 

сылдьаллар. Салайааччылара технология учуутала Семенова Сахалита Иннокентьевна. Мин кинини кытта көрсөн бу куруһуок үлэтин-хамнаһын 

туһунан сэһэргэстим. «2016-2017 үөрэх дьылыттан оскуолабыт тупсаҕай көстүүлээх буоллун диэн куруһуок оҕолорун көмөтүнэн истиэнэҕэ уруһуйдуур 

үлэбитин саҕалаабыппыт. Манна баҕалаах 5-9 кылаас үөрэнээччилэрэ, барыта сүүрбэттэн тахса оҕо дьарыктанар. Бастаан оҕолору кытта эскиз 

толкуйдуубут, өҥнөрү дьүөрэлээн киһи хараҕын сылаппат кырааскалары туттаммыт сахалыы истииллээх оһуордары, дьэрэкээн ойуулары айан-тутан 

таһаарарга дьулуһабыт Уруһуйдаһа кэлбит оҕо мин маны сатаабаппын, сөбүлээбэппин диэн туора турбатилиитигэр киистэ ылан көмөлөһөн барар. 

Оҕолор бэйэлэрэ айбыт-туппут үлэлэриттэн сүрдээҕин астыналлар, харыстабыллаахтык сыһыаннаһаллар, баҕалара өссө күүһүрэр. Сүрүн талааннаах, 

сатабыллаах уруһуйдьуттарынан буолаллар: Егоров Коля (7 кылаас), Константинова Надя, Алексеева Мари, Кириллина Туяра (9 кылаастар). 

Уруһуйдаһыан баҕалаах оҕо ахсаана эбиллэ турар. Өссө айар-тутар, үлэбитин кэҥэтэр былааннаахпыт, оскуола оҕотугар сөптөөх дизайнаах ойуулары 

уруһуйдуурга баҕабыт өссө да муҥура суох», – диэн Сахалита Иннокентьевна санаатын үллэстэр.  

Бу куруһуокка сылдьар оҕолор иллэҥ кэмнэрин туһалаахтык атаараллар, кэрэни кэрэхсии, харыстыы үөрэнэллэр, атын оҕолорго холобур 

буолаллар дии саныыбын. Инники талар идэлэригэр төһүү күүс буолуо, бу куруһуокка сылдьан иҥэриммит сатабыллара олохторугар туһалаах эрэ 

буолуо диэн эрэнэбин.  

Сарыада Чомчоева, 10 кылаас үөрэнээччитэ 
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Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  
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