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ФИЛИН
Оскуолабыт хаһыатын маннайгы нүөмэрдээх тахсыытын 5 кылаас
үөрэнээччилэрин нуучча тылын уруогар күһүн туһунан өйтөн суруйбут үлэлэриттэн
быһа тардыынан саҕалыаҕын:
Айысхаана: «Золотая
осень пришла. Осенью
все деревья желтые,
красные, оранжевые.
Осенью все люди
работают и учеба
начинается. Все люди
радуются. Но я скучаю о
лете, по жарким дням,
потому что люблю
купаться».

Данил:«Из-за золотой
осени листья стали
желтыми. Осенью
падают листья, а
животные готовятся
к спячке. Я люблю,
когда осенью дни
солнечные и теплые.
Мне не нравятся
дождливые дни,
поэтому мне лето
нравится больше».

Нарияна:«Осень! Ты такая
прекрасная! Я люблю тебя,
осень! Ты такая золотая и
волшебная. Осенью люди
могут собирать грибы,
брусники. Осенью листья
желтые как солнце. Осенью
начинается учеба. Я желаю
людям в такую погоду много
тепла и уюта».

Айаал: «Вот и прошло
лето. Наступает золотая
осень. Уже стало холодно,
дожди, дует ветер, птицы
улетели в теплые края, а
дни стали короче. Листья
падают с деревьев, все
вокруг стало желтеть. У
осени есть своя красота.
Можно собирать грибы и
брусники, любоваться
лесом, где стало очень
светло».

Ньургустан:«Осень – прекрасное время
года, которого так любят описывать
поэты. Окрашенные в яркие цвета
листья словно убаюкиваются, благодаря
легкому прохладному ветерку. Учеба
началась. Хорошо, что появились новые
предметы: история, биология,
обществознание и география. Но я
скучаю о лете, потому что люблю
отдыхать, веселиться, играть с
друзьями. Я люблю теплую погоду, ведь
тогда можно идти купаться с друзьями.
И я с нетерпением жду следующего
лета».

Бу
курдук
бары
үөрэнээччилэр
учууталларын кытта саҥа үөрэх сылын
үөрэ-көтө
көрүстүлэр.
Ааспыт
нэдиэлэҕэ куораттан Хотугулуу-илин
Федеральный
университет
преподавателя
Христофоров
Пантелеймон
Пантелеймонович
физикаҕа 9, 10, 11 кылаастарга эбии
дьарык биэрэн барда. Бэйэтин санаатын
билиһиннэриэ 11 кылаас үөрэнээччитэ
Попова Айталына:
Бу
ааспыткүннэргэ
биһиэхэ
куораттан
ХИФУ
преподавателя

Дары осени

Пантелеймон
Пантелеймонович
Христофоров
кэлэн
физикаҕа
консультация ыытан барда. Кытаанах
нэһилиэгиттэн биир баҕалаах оҕо кэлэн
3 күн устата барыбытын кытта
тэҥҥэ билии ылсыбыта. Пантелеймон
Пантелемонович
кэлэн
биһигини
элбэххэ үөрэттэ, ол быыһыгар олох
туһунан элбэҕи кэпсээтэ. Физика
задачаларын элбэх ньыманан хайдах
суоттууру быһааран оҕолор бары
наһаа ыарырхаппат буоллубут уонна
өйдөөн хааллыбыт. Аныгыскыга эбии
эрчиллиэхпит диэн эрэллээхпит».

Хас сыл ахсын балаҕан ыйыгар буолар
кыһыл көмүс күһүҥҥэ аналлаах «Дары
осени» диэн кэтэһиилээхтэрээһиммит этэҥҥэ
буолан ааста. Күрэххэ уопсайа 3 түһүмэх
баара: видеролик, авангардный мода уонна
эмптээх оту хомуйан кылгастык
билиһиннэрии. Уопсай түмүгүнэн үһүс
миэстэ тигистэ 2 кылаастарга, иккис миэстэ
төрдүстэргэ уонна долгутуулаах маҥнайгы
миэстэни ыллылар 11 кылаас
үөрэнээччилэрэ. Ярмарка кэннэ биэчэри
оҕолор дискотеканан түмүктээбиттэрэ.

Ааспыт нэдиэлэҕэ Чурапчыга улуустааҕы
«Осенний кросс» буолан ааста. Биһиги
оскуолаттан уопсайа 17 оҕо кыттыыны
ыллылар. Сивцева Валерия кросска
бочуоттаах иккис миэстэни ылбыт 7 кылаас
үөрэнээччититтэн Троева Каринаттан кылгас
интервью ылла:

Спорт

Лера:- Сүүрүү диэн эн олоххор туох суолталааҕый?
Карина: - Мин сүүрүүнэн кыра эрдэхпиттэн дьарыктанабын. Сүүрүүнү атын спорт
көрүҥнэриттэн быдан ордоробун.
Лера: - Cүүрүүгэ ситиһиин элбэх дуо?
Карина: - Ситиһиим син элбэх: арааһынай дипломнар, грамоталар, сертификаттар,
өссө аны таһынан 2 мэтээллээхпин.
Лера: - Ээ, наһаа үчүгэй дии. Онтон ким эйиигин дьарыткыырый?
Карина: - Миигин физкультура учуутала, арааһынай спорт көрүҥнэрин тренера
Манасытова Наталья Николаевна дьарыктыыр.
Лера: - Бу сайын спорт лааҕырыгар сылдьыбыт үһүгүн дии. Ол туһунан кылгастык
кэпсэн дуо?
Карина: - Мин бу от ыйын бүтүүтэ “Тэйэр” диэн лааҕырга сылдьыбытым. Ол
лааҕырбытыгар уопсайа 12 бааара, өссө 3 вожатыйдаах, Иван Иванович диэн
тренердаах этибит. Лааҕырбыт баара-суоҕа биир эрэ нэдиэлэ буолан ааспыта. Ол да
иһин элбэх эрэллээх доҕоттору, умнуллубат түгэннэри, сайдыыны бэлэхтээбитэ
лааҕыр.
Лера: - Балаҕан ыйын 16 күнүгэр «Осенний кросс» диэн күрэххэ иккис миэстэ
буолбутун иһин Чурапчытааҕы интернат оскуолаҕа ыҥырбыттарыгар төһө
соһуйдун?
Карина: - Олус диэн долгуйбутум. Ол күн саамай дьоллоох мин эрэ этим.
Лера: - Ол аата интернат оскуолаҕа үөрэнэрдии көһөн бараҕын дуо?
Карина: - Баран. Хата ийэлээх аҕам, чугас доҕотторум, аймахтарым сөбүлэһэннэр,
докумуоннары хомуйан аныгыскы нэдиэлэҕэ барар буоллубут.
Лера: - Интернатка үөрэнэнэр оҕолортон кими эмит билэҕин дуо?
Карина: - Мин урукку одноклассницам Вырдылина
дойдулаахтарым Сидорова Валялаах Айсен бааллар.

Ньургуйаана,

биир

Лера: - Чурапчыга үөрэнэ барыан иннинэ Арыылааҕын оҕолоругар, төрөппуттэргэр,
чугас дьоннор тугу тиэрдиэн этэй?
Карина: - Күндү көмүс төрөппүттэрим, кры амааны балтыбын, чугас аймахтарым,
эрэллээх доҕотторум, мин эһигитини куруутун ахта-саныы, таптыы сылдьыаҕым,
хас каникул авйы кэлэр буолуҕум!

Сынньалаҥҥа билиини бэрэбиэркэлииргэ 7 кылаас
үөрэнээччитэСивцеваАлекса Арыылаах туһунанвикторинатын
ааҕааччыларгатаайтарар.
Эппиэккитиноскуолахаһыатынредакторыгартуттаранбаллгытынб
илиэххитин сөп.
1

ТоҕобиһиАрыылаахпытынАрыылаахдиэбиттэрий?

2

Быйыл, 2017 сыллаахха, оскуолабыт хас сааһынтуолбутай?

3

Арыылаах нэһилиэгинкимдьаһайанолороруй?

4

Нэһилиэкпитигэрхасфермербаарый?

5

Бастакы колоколыким аҕалбытай?

6

Арыылаах сокуолатыгар билиҥҥитуругунанхасоҕоүөрэнэрий?

7

Уһуйаанбыйылхассааһынтуоллай?

8

Арыылаахха олорор дьон быйылгы ахсаана

9

Оскуолабытыгар

уопсайа

хас

оҕокыһылкөмүсмэтээлинэнбүтэрбитэй?
10 Арыылаахтан

төрүттээхсаамайбиллиилээхучуонайдар,

суруйааччыларкимнээхтэрий?

