2009 сыл ахсынньы 26 кµнµттэн тахсар. Атыыга кіІµл сыана
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Детсад олоҕуттан
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Улуус бочуоттаах
олохтооҕо
Бүлүү улууһун Күн
Күбэй ийэтэ
Спорт сонуннара
Э±эрдэлэр
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Быйылгы µірэх дьылыгар араас
таґымнаах научнай-практическай конференцияларга биґиги о±олорбут ситиґиилээхтик кытыннылар.
Ґірэнээччилэрбит
инники
талар
идэлэригэр кімі буоллун диэн, гимназия
иґинэн “Мин талар идэм” диэн НПК буолан ааста. V-XI кылаас о±олоро презентация оІорон инники талар идэлэрин
туґунан
ис хоґоонун, туох ирдэбиллээ±ин, ханна µірэниэ±ин сібµн, ханнык
экзамены хас баалга туттарыахтаа±ын
туґунан ирэ-хоро кэпсээтилэр. Дизайнер,
менеджмент, риэлтор курдук саІа идэлэри
интэриэґиргииллэрэ биґигини µіртэ.
Хайысхаларынан араардахха, тµмµк
маннык буолла:
№

Есенинскэй, Алексеевскай ааҕыылар

ТЫЛ, КЭР Э ЭЙГЭ

Научнай – практическай конференциялар сонуннара

Спорт сонуннара

Кыайыы 70 сылыгар
анаммыт хоһооннор

ТОЎУСТААЎЫ

Кэнники кэмІэ о±олорбут гуманитарнайэстетическэй хайысханы талаллара элбээн
иґэрин бэлиэтиэххэ наада.
Улуустаа±ы “Инникигэ хардыы” НПК±а сэттэ µірэнээччи кыттыбытыттан, Конст антинов
Иван
(XI
кыл . )
“Цветообозначение в английском и русском языках (на примере машин)” диэн
дакылаатынан омук тыла, билингвизм секциятыгар (сал. Афанасева Н.А.), Прокопьева Саина (X кыл.) “О±уруонан колье
оІоруу” мода уонна дизайн секциятыгар
(сал. Еремеева Д,С.), Алексеева Мая (VIII
кыл.) “Анализ банковских задач №17
КИМ ЕГЭ” математика наукатын секциятыгар (сал. Унарова Е.Н.) кыттаннар
бочуоттаах III м. ыллылар. Кинилэри кытта сэргэ Еремеева Сандаара (X кыл.)
“Антропонимы в английских и русских
загадках” (сал. Афанасьева Н.А.) уонна
Николаева Анжела (IX кыл.) “Вселяя в
одежде душу народа” (сал. Еремеева Д.С.)

мода и дизайн секция±а ситиґиилээхтик
кыттаннар, Ґіґээ-Бµлµµгэ буолар региональнай тµґµмэххэ кыттар чиэскэ тигистилэр.
Региональнай НПК тµмµгµнэн, Константинов Иван – II м., Еремеева
Сандаара – III м. хаґаайыттара буоллулар.
Тµгэнинэн туґанан, кырачаан кыттааччылары эмиэ ахтан ааґыахпытын
ба±арабыт. Ол курдук, Егоров Маркел (V
кыл.) “Сказки в английском и русском
языках”, Николаев Андрей, Егорова
Намия (VI кыл. о±олоро) “ Сопоставление
Деда Мороза, Санта Клауса и Эґээ Дьыл”
дакылааттарынан
бастакы
кыттыыны
ылан са±алаатылар. Салайааччылар - эдэр
учууталлар Степанова С.Т., Афанасьева
Н.А. Инникитин ситиґии эІэрдэґиэ диэн
эрэнэбит.
Боро±оІІо буолбут “Афанасьевскай
аа±ыыларга” VII кылаас µірэнээччилэрэ
Боронова Айсаана, Сивцева Вилена, Прокопьев Роберт, Сивцев Ильяс (сал. Боронова А.Н., Афанасьева Н.А.) уонна VIII
кыл. µірэнээччитэ Прокопьева Намыына
(сал. Кычкина Т.А.) хоґоон а±ыы кµрэ±эр
кытыннылар. Прокопьев Роберт II м.
ылан, µірэн-кітін кэллэ.
Республиканскай
“Алексеевскай
аа±ыылар” НПК-±а Алексеева Мая (VIII
кыл.) “Анализ банковской задач №17
КИМ ЕГЭ” дакылаатынан кытынна.
Улуустаа±ы “Есенинскэй аа±ыылар”
НПК-±а Егорова Уля (VIII кыл., сал.
Кычкина Т.А.) I миэстэни ылла.
Учууталлар да хаалсыбатылар. Улуустаа±ы
межд ис ц иплинарнай
“Деятельность ОУ в продвижении чтения:
традиции, опыт, перспективы развития”
междисциплинарнай НПК-±а
Егорова
Р.Е., Григорьева А.Н. I м. хаґаайыттара
буоллулар.
Инникитин да µрдµк ситиґии аргыстастын диэн ал±аан туран, кэлэн иґэр СаІа
дьылынан! СаІа дьолунан!
Николаева У.В. –
директоры НМҐ-±э солбуйааччы
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Хомус уонна ОлоІхо нэдиэлэтин тµмµктэрэ
Сэтинньи 23 – 30 кµннэригэр Хомус уонна Олонхо нэдиэлэтэ буолан ааста. Нэдиэлэ устата “Тµілбэ
олоІхоґуттара” диэн олус интэриэґинэй музейнай
уруоктары салайааччы Егорова А.Н. ыытта. Перемена
кэмигэр кµіх экра²²а араас олоІхону кірдірµµ, хомуска оонньооґуну иґитиннэрии буолла.
“ОлоІхо
о±о
хара±ынан”
д и э н
тэрээґиІІэ
алын сµґµіх
о±олоро плас тилинтан
о І о ґ у к
к µ р э ± э р
кіхтііхт µк
кытыннылар.
Тµмµгэр I м.
- Чирков Витя (III кылаас); II м. – Иннокентьев
Эрсан, Прокопьев Ратмир уонна Боронов Кеша – I
кылаас µірэнээччилэрэ уонна III м.—IV кылаас коллективнай µлэтэ ылла. Онтон V - X кылаас о±олоро
уруґуйга кµрэхтэстилэр. V, X, VI кылаас о±олоро саамай элбэх уруґуйу туттардылар. Тµмµгэр I м. - Еремеева Айсаара (X кыл.), II м. – Сивцев Ильяс (VII
кыл.) уонна Егорова Намия (VI кыл.) , III м. – Егоров Маркел (V кыл.) уонна Еремеева Элла ( X кыл.)
ыллылар.
Јссі
I-VI
кылаастар
хомус ,
олоІхо
туґунан презент а ц и я
кімµскээтилэр.
I м. кырачаан I
кылаас о±олоро
“Хомус. Хомус
араастара.
Хо-

муска тардыы ньымалара” диэн теманы доргуччу
кэпсээн-ипсээн ыллылар. “Хомус уустара” диэн теманан 2-3 кылаастар II-III м. буоллулар.
VII – X кылаастар кырадаґынтан араас кыраґыабай
панно оІорон
дьон-сэргэ
б о л± о мт оту н
тартылар. I м.
- VIII кылаас,
II м. - X кылаас, III м. VII уонна IX
кылаас
коллективтара
ыллылар.
Нэдиэлэ тµмµгэр сонун тэрээґин буолла. Ол курдук, учууталлар “Дьулуруйар Ньургун Боотур”

олоІхону туруоран (салайааччы Боронова С.П.),
о±олорго бэлэх ууннулар.
Нэдиэлэ тµмµгµнэн, I м. – I уонна X; II м. – IIIII, VII; III м. – IV, VIII кылаастар ыллылар.
Николаева У.В. –
тірµт культура учуутала

Итоги муниципального этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников
В муниципальном этапе
Всероссийской
предметной
олимпиады школьников всего
приняло участие 25 ребят по 14
предметам, что составило 41 %
от общего числа обучающихся
с 5-11 классы.
Представляем вашему вниманию результаты наших учащихся и учителей:
История:
1 м.- Сивцева Вилена (7 кл),
2 м. - Еремеева Сандара (10 кл),
3 м. – Иванов Вадим (11 кл)
Обществознание:
4 м. – Егорова Маша (10 кл),
5 м. – Еремеева Сандара (10 кл).
Русский язык:
3 м. – Егорова Уля (8 кл),
3 м.- Егорова Маша (10 кл),

5-6 м. – Алексеева Маша (8 кл)
Биология:
3 м. – Соловьева Лена (7 кл)
Химия:
2 м. – Егорова Уля (8 кл)
Якутский язык:
1 м. - Егорова Маша (10 кл)
Якутская литература:
3 м. – Егорова Маша (10 кл),
4 м. – Новикова Саина (11 кл),
6 м. – Еремеева Элла (10 кл)
Технология:
4 м. – Николаева Анжела (9 кл),
5 м. – Прокопьева Саина (10 кл).
Сертификатом за подготовку
победителей олимпиад награждены: Егорова Александра Ивановна, Васильева Анастасия Ивановна, Кычкина Татьяна Амангельдыновна, Яковлева Иванна Нико-

лаевна, Никонов Прокопий Устинович.
Так же за участие в олимпиаде
учителей математики и физики сертификатами награждены Боронова
Анна Николаевна, Иванов Герман
Федотович, Унарова Елена Николаевна.
Еще одна приятная новость:
Новиков Егор, ученик 4 класса, занял 1 м. в номинации «Глиняное
искусство» в выставке художественно-прикладного
творчества
(рук. Егорова О.С.), 3 м. в улусных
соревнованиях по шашкам.
ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ С ДОСТИЖЕНИЯМИ НАШИХ РЕБЯТ!!!
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Неделя русского языка и литературы
В период с 23-28 ноября 2015 года в нашей гимназии
прошла неделя русского языка и литературы «Любители
русского языка и литературы». В ходе проведения были
представлены мероприятия:
Видеоконкурс «Стихов пленительные строки» для учащихся 5-11 классов.
Конкурс чистописания для учащихся 5-7 классов.
Викторина «Традиции и быт русского народа» для учащихся с 5-11 классы.
Вышеуказанные мероприятия вызвали повышенный
интерес у учащихся. В ходе их подготовки и проведения обучающиеся познакомились с традициями и бытом
русского народа, проявили свои творческие способности.
Представляем вашему вниманию итоги недели.
Результаты видеоконкурса:
1 м. – 6 класс
2 м. – 5 класс
3 м. – 10 класс

Результаты викторины «Традиции и быт русского народа»:
5-6 классы:
1 м. – Соловьева Катя
2 м. – Яковлев Илья
3 м. – Егоров Маркел, Боронов Сарыал

7-8 классы:
1 м. – Соловьева Лена
2 м. - Прокопьева Намына
3 м. – Боронова Айсаана
9-11 классы:
1 м. – Еремеева Сандара
2 м. – Егорова Маша
3 м. – Еремеева Айсаара
Результаты конкурса чистописания:
5 кл.: 1 м. – Соловьева Катя, 2 м. – Егоров Маркел,
3 м. – Борисов Рудольф, Соломонов Боря.
6 кл.: 1 м. – Егорова Намия, 2 м. – Яковлев Илья,
3 м. – Семенова Вика.
7 кл.: 1 м. – Сивцев Ильяс, 2 м. – Харлампьева Валерия, 3 м. – Соловьева Лена.

Применение нетрадиционных форм обучения
позволяет значительно расширить поле деятельности
учителя, отойти от строгих рамок. Нетрадиционные
формы работы позволяют разнообразить учебную
деятельность, способствуют повышению интеллектуальной активности учащихся, а следовательно и
эффективность обучения.
Учителя русского языка

Спорт сонуннара
Биґиги
боксанан
дьарыктанарбытын олус сібµлµµбµт.
Тренербыт
Семенов
Николай
Степанович дьиІнээх уол киґи
дьарыктанар
спордун
кірµІµгэр
умсугуйан туран дьарыктыыр. Ол
курдук, быйыл ситиґиибит да элбэх.
Улуустаа±ы бокса турнирыгар мин I
миэстэни
ылбытым,
Сергин
Максимилиан (II кыл.), Борисов
Рудольф (V кыл.), Сивцев Петя(IV
кыл.) III миэстэ буолтара. Нюрба
улууґун
Антоновка
диэн
сэлиэнньэтигэр
буолбут
аґа±ас
турнирга баран кыттан кэлбиппит.

Онно мин уонна Боронов Сарыал (VI
кыл.) II , Борисов Рудольф III миэстэлэри ылан µірэн-кітін кэлбиппит. Јссі
Борисов Рудольф Поскачин А.Д. уонна
Федоров Д.П. бириистэригэр буолбут
республиканскай турнирга бочуоттаах
III миэстэни ылбыта.
Боксанан дьарыктанарбыт биґигини
тулуурдаах,
дьулуурдаах,
эт-хаан
іттµнэн сайдыылаах буоларбытыгар
µірэтэр. Инникитин да ситиґии аргыстастын диэн ба±а санаалаахпыт.
Семенов Иосиф, VI кыл

№

2

(32)
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“КыґыІІы баал”
Биґиги, XI кылаас µірэнээччилэрэ, ахсынньы 12
кµнµгэр
“КыґыІІы
баал”
кµрэ±и
тэрийэн
ыыппыппыт. V-XI кылаастартан биирдии паара
кыттыбыта. Пааралар бэйэлэрин билиґиннэрбиттэрэ,
СаІа дьыллаа±ы открытка оІорбуттара, талааннарын
кірдірбµттэрэ, вечернэй уонна сахалыы таІаска

кµрэхтэспиттэрэ,
боппуруоска
эппиэттээбиттэрэ.
Тµмµгэр, “Снежная королева – 2015”, “Cнежный король –2015” – X кылаас µірэнээччилэрэ Еремеева Элла уонна Николаев Ганя буолбуттара.“Снеж-ная принцесса – 2015”, “Снежный принц – 2015” – VI кылаас

О с ку ол а
м у з е й ы н
активын о±олоро Улуу Кыайыы 70
сылыгар анаан суруйбут
хоһоонноро

Санаан кэллим
Санаан кэллим кинилэри,
Сэриигэ барбыт саллааттары,
Дьоллоох олох туһугар
Олохторун биэрбиттэри.
Барбыттара эдэркээн уолаттар
Сэрии хонуутугар эргиллибэттии,
Баара дии олох, дьол,
Хаалта онно төннүбэттии.
Мэлдьи биһиги саныахпыт,
Ытыктыахпыт ахта, долгуйа,
Өрүү киэн туттуохпут
Сэриилэспит саллааттарынан.
Уля Егорова, 9 кыл.
====******=====

Хайаан да төннөөр
Ааспыттара ол сыллар.
Былыт кэлэн саппыта.
Бүппүттэрэ ол кэмнэр.
Барыта тыаллыы сүппүтэ.
Ол да буоллар,
Ветеран сүрэҕэр
Оспот баас сылдьар,

µірэнээччилэрэ Семенова Вика, Боронов Сарыал буоллулар. Атын кыттааччылар эмиэ бары номинация±а
тиксибиттэрэ.
Кµрэ±и иилээнса±алаан ыыппыттара
Сивцева
Анжелика
уонна
Николаев
Владлен. Жюрига
олордулар былыр ы ы І І ы
“Снежнай королева” аатын ылбыт
Сардаана Евсеева ,
Елизавета Николаевна – физкультура учуутала, Татьяна Федоровна
- “Кэскил” тµмсµµ салайааччыта уонна Прокопий
Устинович – саха тылын учуутала.

Ол да буоллар,
Умнуллубат хапсыһыыХааннаах сэрии түгэнэ.
Ветеран саныыр,
Ахтар, кэпсиир
Хайдах олоҕу олорбутун,
Хайдах сэриигэ барбытын,
Хайдах ийэтэ ытаабытын,
Хайдах тапталлааҕа эппитин:
“Хайаан да кэлээр,
Хайаан да төннөөр!”.
Айаҥҥа турунна этэ уол оҕо,

Ахтан ааста ветеран,
Дьоннорун алгыстарын:
“Хайаан да кэлээр,
Хайаан да төннөөр!”.
Ваня Константинов, 11 кыл.
====******=====

Сырдык ааккар сүгүрүйэбит
Аҕабыт, эһэбит, ветеран,
сэрии инбэлиитэ
Егоров Петр Дмитриевич кэриэһигэр
Бэс ыйын уу-чуумпу нуһараҥ түүнүгэр
Ийэ сир эмискэ иҥиэттэн ылбыта
Бор буомба ыйылаан, тоҕута тэбиэлээн
Эйэлээх олохпут күл-көмөр буолбута.
Атааннаах-мөҥүөннээх
аан ийэ
дойдуну
Амырыын аймалҕан кутаата кууспута
Абарыы – сатарыы абытай уотунан
Хас биирдии
сүрэҕи хаҕыстык
хаарыйта.
Дойдуну көмүскүүр, өстөөҕү өһүөннүүр
Кырыктаах кыргыска саа - саадах
тутаннар

ХI кыл. коллектива
Бартара төрөөбүт төгүрүк
алаастан
арахсан,
Дьиэлэрин хаалларан хоодуот
эр
хоһууннар.
Аҕаккаа, эн эмиэ өстөөхтөн ситиһэр,
Эйэлээх олоҕу төннөрөр санаалаах
Айаҥҥа турбутуҥ, атаара хаалтара
Алгыс таах ты лынан
дьоннор уҥ,
холкуоһуҥ.
Тиий битиҥ
ы тарч а
бы ыһ ы гар
ынчыктыыр,
Хоргуйан сэниэтэ быстыбыт эрээри,
Санаатын күүһүнэн өстөөххө бэриммэт
Л енингр ад
куораты
фашистан
көмүскүү.
Алаастан төрүттээх кус быһый, ат бөҕө
Б уур ҕаҕ а,
ты м н ыы г а
үөрүйэх
буолаҥҥын,
Хаар үрдүн бурҕатан, халыаннык
айанныыр
Хайыһар батальонугар киирбитиҥ.
Хабыр хапсыһыыларга, уот будулҕаҥҥа
Хас да сыл хорсуннук кыргыспытыҥ.
Хаанымсах фашист халабырдьыттарын
Хампы сынньан,
ытык
иэскин
толорбутуҥ.
Эдэркээн бэйэҕин оскуолка сэймэктээн,
Бар
дьонуҥ туһугар кыа хааҥҥын
тохпутуҥ
Элбэх мэтээллээх, икки уордьаннаах
Төрөөбүт алааскар эргиллэн кэлбитиҥ.
Аҕаккаа, килбиэннээх эн ааккын
Кэнэҕэс хос сиэниҥ долгуйа ааттаатын,
Кэнчээри ыччакка үйэттэн үйэҕэ
Киэн тутта кэпсээтин мэлдьитин!
Зинаида Сергина
нуучча тылын уонна
литературатын учуутала
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Биология, химия, география нэдиэлэтэ
Сэтинньи 5-12 күннэригэр биһиги гимназиябытыгар биология, химия, география нэдиэлэтэ буолан
ааста. Ол курдук нэдиэлэ устатыгар
элбэх тэрээһиннэр, күрэхтэр буоллулар:
Нэдиэлэ хаамыыта уонна
түмүктэр.
5/11 Четверг: нэдиэлэ аһыллыыта
6/Х Пятница – интеллектуальнай
оонньуу «экологический маршрут» (5-8 кыл.); Буккаас икки хамаанда
оонньоото.
Кыайыыны
«Менделеевы»
хамаанда
кап.
Алексеева Майя ылла.
9/11 Понедельник – географическай
диктант 5 - 8 кылаастарга:
1 м. – Соловьева Лена (7 кыл.)
2 м. – Николаев Андрей (6 кыл.)
3 мю. – Семенова Виктория (6 кыл.).
10/11 Вторник – кылаас чаастара:
1) «Твой помощник Интернет» нач.кылаастарга;
2) «Интернет – польза или
вред?» - үрдүкү кылаастарга

Презентация
көмүскээһинэ
(811кыл.)
- 8 кылаас « Вред курения» - 1 м.
- 9 кылаас «ПАВ» - 3 м.
- 10 кылаас «Наркомания»
- 11 кылаас «Алкоголизм» - 2 м.
Уруһуй күрэҕэ «Мин төрөөбүт кыраайым» (1-4 кылаастарга)

1 м. – 1 кылаас
2 м. – 2 кылаас
3 м. – 3 кылаас
Хаартыска күрэҕэ «Айылҕа оҕо
хараҕынан»:
1 м. – Новикова Саина (11 кыл.)
2 м. – Боронов Алик (7 кыл.)
3 м. – Боронова Чээнэ (8 кыл.)
Биология, химия предметигэр викторина,
ребус,
кроссворд
түмүктэрэ:
1 м. – Яковлев Илья (6 кыл),
Прокопьева Саина (10 кыл.)
2 м. - Николаев Андрей (6 кыл).
3 м. – Семенова Виктория (6 кыл).
География предметигэр:
1 м.–Новикова Саина (11 кыл.)

2 м. – Прокопьева Саина (11
кыл.)
3 м. – Соловьева Лена (7 кыл.)
«Вторая жизнь вещей» күрэх
түмүгүнэн:

1 м. – Еремеев Ярик (4 кыл.),
Семенова Вика (6 кыл).
2 м. – Харлампьева Валерия (7
кыл.)
3 м. – Егорова Намыйа (6 кыл).
Маны таһынан күһүҥҥү экскурсия түмүктэринэн планшет
оҥорон туттардылар:
1 м. – 4, 5,11 кылаастар
2 м. – 3 , 7 , 8 кылаастар
3 м. – 2, 6 , 10 кылаастар
Түбүктээх нэдиэлэ түмүгүнэн:
1 м.— 6 кылаас, 10 кылаас
2 м. - 5 кылаас, 9 кылаас
3 м. – 7кылаас, 8 кылаас коллективтара.
Унарова М.И.
география учуутала

Алексеевскай аа±ыылар
Сэтинньигэ Ґіґээ-Бµлµµгэ буолбут региональнай Алексеевскай аа±ыыларга дакылаатынан кыттан кэллим.
Манна Сунтаартан, Нюрбаттан, онноо±ор Орто-Халыматтан уо.д.а. улуустартан бааллара. Мин математика секциятыгар кыттыбытым. Салайааччым – Унарова Елена Николаевна. Докладым ЕГЭ задачатын чэпчэтэн суоттуурга
µірэтэр. Мин инникитин экономист буолуохпун ба±арабын. Онно туттарсарбар профильнай экзамеммын µрдµк
баалга туттарыахпын наада. Ол иґин бу теманы талбытым.
Бу дакылааппынан ахсынньыга улуустаа±ы “Инникигэ хардыы” НПК-±а кыттан III миэстэни ылбытым.
Кµндµ о±олор! Маннык тэрээґиннэргэ кіхтііхтµк кыттыІ! Элбэ±и билиэххит, элбэххэ µірэниэххит!
Алексеева Мая, VIII кыл.

Есенинскэй аа±ыылар
Мин “Есенин аа±ыылара” диэн улуустаа±ы НПК-±а докладынан кыттан кэллим. Бу НПК Сергей Есенин 120
сааґыгар анаммыта. Салайааччым – Кычкина Татьяна Амангельдыновна – нуучча тылын уонна литературатын
учуутала. Биґиги нуучча биллиилээх поэта Сергей Есенин хоґоонноругар тіґі элбэх іІµ туттубутун
ырыппыппыт. Хоґоонун ійгі µірэтэн аахпытым. Конференция±а араас интэриэґинэй дакылааттары иґиттим,
элбэххэ µірэнним. Тµмµгэр, I миэстэни ыламмыт µірэн-кітін кэллибит.
Егорова Уля, VIII кыл.
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«Са´ар±а» детсад олоҕуттан
Быйыл би´иги республикабытыгар
оскуола иннинээҕи µ³рэхтээ´ин юбилейдаах 95 сылын бэлиэтээтэ. Ол
чэрчитинэн сыл устата республикаҕа,
улууспутугар уонна биhиги тэрилтэбитигэр араас та´ымнаах, хайысхалаах тэрээ´иннэр ти´игин быспакка
ы ы т ы л ы н н ы л а р .
Алтынньы 26 кµнµттэн саҕалаан юбилейдаах, к³´³ сылдьар символ улуус
детсадтарынан айанын саҕалаабыта.
Юбилейда ах с имвол Боро ҕон
нэ´илиэгиттэн айаннаан, сэтинньи 5
кµнµгэр, би´иэхэ, Тыымпы «Са´арҕа»
детсадыгар айаннаан кэлбитэ. Символы ыаллыы сытар Бороҕон нэ´илиэгин
«Ньургу´ун» детсад коллектива
µ³рµµлээх бы´ыыга-майгыга туттарбыта. Бу кµн «Са´арҕа» детсад иитиллээчилэрэ ыалдьыттарга эҕэрдэ ырыа,
µ²кµµ бэлэхтээбиттэрэ, иитээччилэрэ
биир идэлээхтэригэр а´аҕас дьарыктары к³рд³рбµттэрэ, мастер-класс
ыыппыттара, т³гµрµк остуол тула
олорон «£сс³ т³гµл ФГОС ту´унан»
диэн а´аҕас кэпсэтии ыытыллыбыта.
Сарсыныгар, сэтинньи 6 кµнµгэр,
юбилейдаах символы «Са´арҕа» детсад иитээччилэрэ Кы´ыл-Сыыр
б³´µ³лэгин «Радуга» детсад иллээх
коллективыгар илдьэн, µ³рэн-к³т³н
туран туттарбыттара.
Ахсынньы ый 17 кµнµгэр юбилейдаах сылы тµмµктµµр тэрээ´иí Бµлµµ
куоракка ыытылынна. Тэрээ´и²²э
детсадка ³р сыл µлэлээбит, кэнчээри
ыччаты иитиигэ-µ³рэтиигэ олохторун
анаабыт, кырдьа5ас ветеран µлэ´иттэр
ы²ырыылаах ыалдьыт буоллулар.
Би´ иги
у´уйааммытыттан

Т.А.Быкалырова, А.И.Никитина, Т.Л.
Дмитрьева, М.И. Филиппова, А.А. Кыч-

кина, У.С. Быкалырова бу µ³рµµлээх
тэрээ´и²²э сырыттылар. Улуус
ба´ылыга С.Н. Винокуров тыа детсадтарыгар музыкальнай центр бэлэхтээн,
µ³рµµбµт µс т³гµл µксээтэ.
Детсаппыт бу сылга биир улахан сити´иитинэн бэлэмнэнии б³л³х о±олоро

Дьокуускай куоракка ыытыллыбыт
«Зима начинается с Якутии» диэн аат-

таах, норуоттар икки ардыларынаа±ы
фестивальга «Му²ха быраа´ынньыга»
диэн µ²кµµлэринэн 2 дипломант µрдµк
аатын ылан кэлбиттэрэ буолар.
Т ү г э н и н э н т уhа н а н о ҕ о л о р бу т
төрөппүттэригэр, кинилэр кырачаан
оҕолорун сайыннарыыга өйөбүллэринкөмөлөрүн иhин махталбытын тиэрдэбит!
Ахсынньы 15 к Бороҕон нэ´илиэгэр
ыытылл ыбыт
Н .И .А ф а на с ье в
хо´ооннорун аа±ыы кµрэ±эр би´иги детсаппыт
5 иитиллээччитэ кыттыыны
ылбытыттан, Милаяна Иванова – 1м,
Роксана Павлова – 2м, Сахилл Семенов
– 3 м ыллылар.
У´уйааммытыгар литература сылын
тµмµктээн, хо´оон ааҕыытын кµрэҕэ
ыытылынна. Бу кµн оҕолор араас автордар хо´ооннорун аахтылар, суруйааччылар олохторун, айымньыларын кытта
билистилэр.
«Са´арҕа» у´уйаан бу 2015-2016 µ³рэх
дьылын саҕаланыытын
µлэтиттэн кылгастык сырдаттахха маннык. Бу кэлэр
2016 сыл биhиэхэ биир
улахан бэлиэ сыл буолар.
Л ү кс үг ү н ( Ты ым п ы )
нэhилиэгэр дьааhыла тэриллибитэ 60 сылын, детсад
тэриллибитэ 50 сылын
бэлиэтээри сылдьабыт.
Онон ³сс³ элбэх тµбµктээх
µлэ , с а² а са ±а хт ар
кµµтэллэр.
Кэлэн иhэр Саҥа дьылынан! Доруобуйаны, дьолусоргуну!

Тэттик сонуннар
Cэтинньи
са±атыгар
биґиги
нэґилиэкпит эр дьонун “Дьµрµскэн”
ансаамбыла Москва±а баран
Аан
дойдутаа±ы “Ежегодные фестивальные
встречи” диэн конкурс-фестивальга µрдµк
таґымнаахтык кыттан кэллэ. Ол курдук,
икки номинация -“Единство России”,
“Богатство России” - хаґаайыттара
буолан,
I степеннээх лауреат µрдµк
аатын сµгэн, грамоталарынан уонна кубоктарынан на±араадаланан, дьоннорунсэргэлэрин µіртµлэр, Тыымпы – ырыа
ымыыта
б у о л ар ы н
іссі
ті г µ л
дакаастаатылар.
Ансаамбылы инникитин да ситиґии
арыаллыы сылдьарыгар ба±арабыт. Доруобай, дьоллоох, дьиэ кэргэІІитигэр дурдахахха буола сылдьаргытыгар ба±арабыт.
Куккут-сµргµт бі±іргіітµн, сайдарµµнэр саргыланнын!
Гимназия коллектива

“СардаІа”
хаґыат
республиканскай кµрэххэ III
миэстэни ылбытынан µірэнкітін туран э±эрдэлиибит!
Кэрэ
кэпсээннээх
ы ста т ыйа ла ры ,
хо мо ±о й
хоґооннору бэчээккэ биэрэн,
ха ґыа пп ыт ы н дири І и с
х о ґ о о н н у у р
б а р ы
к орр есп он д ен нар б ыты га р
махталбытын биллэрэбит!
И н н и к и ти н д а і с с і
интэриэґинэй матырыйааллары
биэриэхтэрэ диэн эрэнэбит!
Кэлэн иґэр СаІа дьылынан!
СаІа дьолунан!
Редактордар
Елена Николаевна,
Ульяна Владимировна
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Бүлүү улууһун Бочуоттаах олохтооҕо
Ахсынньы
19
күнүгэр
И.Боронов
аатынан
«Ырыа
түһүлгэтигэр»
2015
сылга
Россияҕа литература уонна Кыайыы 70 сылын
түмүктүүр тэрээһин ыытылынна.
Манна уран тыл ууһугар
сүгүрүйээччилэр, кинигэни таптаан
ааҕааччылар,
ырыаны
сэргээн
истээччилэр ытыстарын тыаһыгар
доҕуһуоллатан
Бастакы Тоҕус
нэһилиэгин баһылыга Андреев З.О.
Бүлүү улууһун бочуоттаах олохтооҕо аат иҥэриллибит бэлиэтин
Родион Степановичка туттарда.
Биир
дойдулаахпыт, Россия
Журналистарын союһун чилиэнэ,
Саха суруйааччыта, өр сылга рес-

публикабыт
радиотын,
хаһыатын
сайдыытыгар үлэлээбит Родион Степанович Еремеев Саха сирин эдэр
суруйааччыларын сүбэ мунньахтарыгар иккитэ уонна Саха суруйааччыларын 1 съеһигэр делегатынан кыттыбыта.
Родион Еремеев бастакы кинигэтэ
«Санааларым» (1980 с.), онтон «Мин
ырыа сүрэҕим» (1998 с.), «Таҥха»(1999
с),«Мунчаарыы»(2007с.),
«Тыыннаахпыт
тухары
умнубат
киһибит» (2010 с.) бэчээттэммиттэрэ.
Маны таһынан ахтыы, хомуурунньук
кинигэлэргэ редактордаабыта. Хас да
эдэр суруйааччы үүнэн тахсалларыгар
олук уурбут, көмөлөспүт үтүөлэрдээх.
Бүлүү улууһун уонна 2004 с.
төрөөбүт нэһилиэгин гимнин тылларын суруйуубута. Республикабыт 20–
һис үйэ «100 чулуу ырыаларыгар»
сүрэҕи долгутар, дьон кутун туппут

«Мунчаарыы» ырыата киирбитэ.
Төрөөбүт нэһилиэгин, улууһун
сайдыытыгар бэйэтин кылаатын
киллэрбит үтүөлэрин иһин Родион Степанович 2006 с. «За вклад в
развитие улуса» бэлиэнэн наҕараадаламмыта, 2011 сылга Бастакы
Тоҕус бочуоттаах олохтооҕо буолбута.
Родион Степанович
Сахаҥ сирин, төрөөбүт Бүлүүҥ,
Тыымпыҥ сайдыытыгар киллэрбит кылаатыҥ хаһан да сүппэт,
үйэлэргэ хаалар тугунан да сотуллубат сүдү өйдөбүл буолар
диэн туран бу үрдүк наҕараадаҕынан
итиитик-истиҥник
эҕэрдэлиибит!
Инникитин өссө уһуннук
олор, уһун үйэлэн!
Е.Соловьева, соцпедагог

Бүлүү улууһун Күн күбэй ийэтэ
Бүгүн кэпсиир киһим – үлэ
бэтэрээнэ, ньир
-бааччы
сахалыы ыал күн күбэй
ийэтэ,
Герой ийэ, элбэх
оҕо күндүттэн
күндү
эбээтэ,
хос эбээтэ Светлана Афанасьевна
Еремеева.
Светлана Афанасьевна, норуокка
ааттанарынан Лаака 1946 сыллаахха
от ыйын 24 күнүгэр төрөөбүтэ.
Аҕата Унаров Афанасий Николаевич
сэриитэн кэлээт Кондакова Мария
Сидоровналыын ыал буолтар да, өр
олорботохтор. Лаака икки саастааҕар
ийэтэ ыалдьан өлөн, киирии ийэҕэ
Сивцева Анна Прокопьевнаҕа иитиллибитэ.
Лаака оҕо эрдэҕиттэн сүөһү
үлэтигэр эриллибитэ. Улаатан үлэни
кыайар буолуоҕуттан ыанньыксыттаабыта. Оччотооҕу биир дайаарка 20
тахса сүөһүнү көрөрө: ньирэйдээх
ыанар ынахтарын таһынан ат, атыыр
оҕустар эбиллэллэрэ. Сүөһү иһэр уутун, сааҕын, оттун эмиэ бэйэлэрэ тиэйэллэрэ, таһаллара, таһаараллара.
Ыанньыксыттыыр
кэмигэр
Эрбэһиҥҥэ, Сырдык Уулаахха, Кыта-

лыктаахха уонна Сайылыкка истиҥ
дьүөгэтинээн Акулина Николаевналыын уо.д.а. өр сылларга бииргэ
үлэлээбитэ. Коммунистическай куоталаһыы
ударнига.
Кини
ыанньыксыттаабытын тухары саҥа
оскуоланы бүтэрбит Унарова Нина
Васильевнаттан, Павлова Ксенья
Николаевнаттан саҕалаан саҥа үлэлии кэлэр эдэр ыччаттарга наставниктыыра.
50-ча сыл сүөһү
үлэтигэр эҥкилэ суох үлэлээбитэ.
Пенсияҕа тахсан да баран пиэрмэ
үлэтиттэн тэйбэт, аҕыйах сыллаахха
дылы сиэннэринээн сайын Сиипсэп алааһыгар ньирэй көрөрө.
Холкуос суоппара
Николай
Михайлович Еремеевкэ кэргэн тахсан, уон уол, биир кыыс оҕоломмуттарыттан 2 оҕону аймахтарыгар иитиэххэ биэртэрэ, ол оннугар диэбит курдук үс төгүрүк
тулаайах хаалбыт Ульяна, Иван,
Гаврил Константиновтары ииттэн,
көрөн-истэн, киһи-хара оҥорбут
үтүөлээхтээхтэр. Урукку сылларга оҕоломмут дьахтарга уоппуска
диэн
көрүллүбэтэ.
Оҕолоноот,
нэһиилэ 20 хоноллоро, онтон үлдьү
үлэлэригэр умса түһээхтииллэрэ.
Аны дьиэ-уот көрүүтэ—харайыыта,
уон икки оҕо аһа – таҥаһа, бу барыта ийэ сылаас-сымнаҕас илиитин

иһинэн ааһар бүтэн биэрбэт түбүк
буоллаҕа ээ.
40-тан тахса сыл сарын сарыннарыттан
тайансан,
сүүссүүстэриттэн өйөнсөн
дьоһунмааны ыал буолан олорбут кэргэнэ
Ньукулай ыарахан ыарыыттан бу
күн сириттэн барта аҕыйах сыл
буолла.
Кини дьиэ түбүгүттэн, үлэттэн
быыс булан баайыы да баайар,
иис арааһын тигэр
иистэнньэҥ,
нэһилиэккэ буолар араас таһымнаах тэрээһин көхтөөх кыттааччыта.
Ытыктабыллаах Светлана
Афанаьевна, «Бүлүү улууһун Күн
Күбэй ийэтэ» анал аат иҥэриллибитинэн
сүһүөхтээх бэйэбит
сүгүрүйэн туран эҕэрдэлиибит,
өссө да үгүс сылларга оҕолоргор,
сиэннэргэр күүс-көмө буолан, дьоллоохтук-соргулаахтык олор, бар
дьоҥҥун үөрдэ-көтүтэ сырыт
диэн алгыс тылбытын амалыйдахпыт буолуохтун!
Е.Соловьева, соцпедагог

Убаастабыллаах гимназия
коллективын үлэһиттэрин,
бэтэрээн учууталларбытын,
төрөппүттэри, үөрэнээччилэри -
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Саргылаах Саҥа дьылынан

эҕэрдэлиибит! 2015 сыл олус таһаарыылаах,
ситиһиилээх буолла. Бу барыта элбэх үлэттэн тахсар. Инникитин даҕаны бу
тэтиммитин түһэрбэккэ үөрэниэххэ, үлэлиэххэ. Кэлэр сыл хас биирдиигитигэр кэрэ
өйдөбүллэри аҕаллын, баҕа санааларгыт туоллуннар. Чуолаан оскуоланы бүтэрээри
сылдьар оҕолорго экзаменнарыгар ситиһиини, талбыт үөрэхтэригэр киирэллэрин
баҕарабыт. Бу курдук эйэлээхтик, эрчимнээхтик үлэлиэххэйиҥ! Бука барыгытыгар
дьолу, доруобуйаны, табыллыыны, өрө тахсыыны баҕарабыт! Кэлэр сыл ааспыт
сыллааҕар балайда ситиһиилээхтик салалыннын! Өрүү үлэ, олох, үөрүү-көтүү
үөһүгэр сылдьыҥ, дьол-дьолуо уорҕатыгар олорсон иһиҥ!
Санаабыккыт сатанан истин, баҕарбыккыт туола турдун! Ыарыы ыалласпатын, тумуу тумуннун! Өрөгөй, дьол-соргу тосхойдун, байылыат барҕардын, үөрүүкөтүү үксээтин!
Гимназия администрацията

Компьютерга
бэчээттээґин,
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Уб. Мария Ивановна,
Агафья Васильевна, Лариса Максимовна уонна
дьиэ кэргэттэргит!
Алаһа дьиэҕитин саҥа
туттан,
сэргэхситэн,
өрөмүөннээн
киирбиккитинэн ис сүрэхтэн итиитикистиҥник
эҕэрдэлиибит!
Дьиэҕит сылаас эркиннээх,
хамсаабат, эмэҕирбэт акылааттаах буоллун. Бу дьиэҕэ
ил, эйэ эрэ, истиҥ сыһыан
эҥэрдэстин,
оҕо-аймах
саҥатынан чугдаардын, аал
уоккут күөдьүйэ умайдын,
ааты ааттатар, аймаҕы
үксэтэр килбик кийиит,
күндү күтүөт киирэ турдун,
саҥа дьиэҕэ саҥа киһи
биһиктэннин. Сиккиэр тыал
дьиэҕитин супту үрбэтин,
өрүү ыраас, сырдык буоллун,
таһыттан киирэр ыалдьыт
үтүө сонуннаах киирдин,
киһи кута-сүрэ тохтуур
айыы сиэрдээх дьиэ буоллун,
бигэ
туруктаныҥ,чэбдик
олохтонуҥ, байылыаттык

олоруҥ!

О ± о л о р
тіріппµттэр
у±араабатын!

у о н н а
махталлара

************
Кµндµ биир идэлээхтэрбитин Ольга Степановнаны
Са ха
сир и н
Ґірэ±ириитин Министерствотын Бочуотунай Грамотатынан, Сардана Прокопьевнаны Саха сирин
Ґірэ±ириитин Министерствотын Махтал суругунан
на±араадаламмыккытынан
итиитик-истиІник
э±эрдэлиибит!
Эдэр
кілµінэни
иитиигэ µірэтиигэ ір сыллаах
таґаарыылаах µлэ±ит сыаналаммытынан киэн туттабыт. Инникитин да
µлэ±ит тµмµктээх буоллун, сыра±ыт ситиґиилээх
буоллун! ОІорбут µлэ±ит
туругурдун, айбыт айымньыгыт
ай х а л ла н н ы н !

Кµндµ коллегаларбыт
Сардана Афанасьевна, Василий Иннокентьевич!
Ґґµс уол о±онон уруйдаммыккытынан
µірэнкітін туран э±эрдэлиибит!
Кэтит кэскиллэниІ! Уґун
т ус к у лл а н ы І !
К ыр а чааІІыт доруобай, туґа
киґитэ буола улааттын!
Дьиэ
кэргэІІэ
дьол,
µірµµ-кітµµ, ситиґии аргыстас- тын!

Гимназия коллектива

