Бүлүүтээҕи 1-кы №-дээх алын сүһүөх оскуолаҕа
оскуола библиотекаларын декадатын чэрчитинэн
Бүөтүр Ньукулаайабыс Тобуруокап 100 сааһыгар анаан элбэх улуус,
куорат, оскуола тэрээһиннэригэр ситиһиилээхтик кытынныбыт.
Декада кэмигэр оскуолаҕа Бүөтүр Николаевич Тобуруокапка
аналлаах араас элбэх тэрээһиннэр, аһаҕас уруоктар, кылаас чаастара, араас
таһымнаах хоьоон күрэхтэрэ буолан аастылар.
Ол курдук, улуустааҕы үөрэх управленията тэрийбит виртуальнай «Хоһоон
хонуулардаах,

ырыа

ыллыктардаах…»

хоһоон

ааҕыы

күрэҕэр

күрэстэстилэр.
Биһиги оскуолаттан 13 бастыҥ ааҕааччылар кытыннылар. Олор истэригэр,
Егоров Моисей 3 «а» кылаас үөрэнээччитэ «Иэйиилээх ааҕааччы» диэн анал
ааты «Куорат уола Коля» диэн хоһоонунан ылла.Эһиги болҕомтоҕутугар
Моисей Егоров ааҕыытыын истэргитигэр.
Видео Егоров Моисей
Охлопков Уйгун 2 б кылаас үөрэнээччитэ

- 3 миэстэ «Кинигэ» диэн

хоһоонунан,
Видео Охлопков Уйгун
Охлопков Уйгун 2 б кылаас үөрэнээччитэ «Кинигэ» диэн хоһоонун
истэргитигэр.
Слепцов Альсен, Эверстов Ваня, Яковлев Эрик 4 «б» кылаас үөрэнээччилэрэ
3 миэстэ «Попугай араатар» диэн хоһоонунан.
«Көрөөччү биһирэбилэ» диэн анал аат Алгыстана Кузнецова 2 «в» кылаас
үөрэнээччитэ тигистэ. Ити курдук, биир тэрээһин элбэх ситиһиилэрдээх

түмүктэннэ. Миэстэлэспит оҕолор улуустааҕы үөрэҕирии управлениятын
дипломнарынан уонна бириистэринэн наҕараадаланнылар.
Улуустааҕы уорэҕирии управленията өссө биир тэрийэн ыыппыт «Оскуола
библиотекатын

сырдатар»

хаһыат

оҥоруутун

курэ5эр,

оскуола

библиотекатын бастыҥ ааҕааччылара, 4»б» кылааһын үөрэнээччилэрэ
оҥорон таһаарбыт «Переменка» диэн хаһыаттара 1 миэстэни ылла. Олус диэн
өссө биир ситиһиилэнэн үөрдүбүт-көттүбүт.

Улуустааҕы үөрэҕирии тэрийэн ыыппыт уруьуй курэҕэр «Иллюстрируем
стихи П. Н. Тобурокова» оскуолаттан элбэх оҕо кытынна. Ол курдук,

1 миэстэни ылла Саввинова Алиса 4 «б» кылаас үөрэнээччитэ,
1 миэстэни ылла Спиридонова Лена 2 «в» кылаас үөрэнээччитэ,
2 миэстэни ылла Капитонова Аля 4 «в» кылаас үөрэнээччитэ,
3 миэстэни ылла Петров Вова 1 «в» кылаас үөрэнээччитэ.
Оскуолаҕа оҕолор уруһуйдарын выставкалаатыбыт.
Бэйэбит оскуолабыт таһынан өссө, Н. Г. Чернышевскай аатынан Бүлүүтээҕи
педагогическай

колледж

П.

Н.

Тобуруокапка

аналлаах

элбэх

тэрээһиннэригэр эмиэ кытынныбыт.
Саха норуодунай поэта, Бүлүү училищетын 1937 с. выпускнига П. Н.
Тобуруокап төрөөбүтэ 100 сааһыгар ананар декада арыллыытыгар биһиги
оскуола 2 «в» кылааһын бастыҥ ааҕааччылара хоһооннорун доргуччу ааҕан
арыйбыттара, ситиһиилээхтик кыттыбыттара.

П. Н. Тобуруокап 100 сааһыгар аналлаах араас темаҕа биһиги оскуола
учууталлара Бүлүү педагогическай колледжын студеннарыгар аһаҕас
уруоктары үрдүк таһымнаахтык ыыттыбыт. Олкурдук,
«Метапредметная проверочная работа по произведениям П. Н. Тобурокова»Степанова Е. П., 4 «а» кылаас алын сүһүөх учуутала.
«П. Н. Тобуруокап ырыа буолбут хоһоонноро»- Петрова В. С., 1 «в» кылаас
алын сүһүөх учуутала.
«П.

Н.

Тобуруокап

олоҕун,

оҕолорго

аналлаах

айымньыларын

билиһиннэрии»- Харлампьева А. А., педагог-библиотекарь.
«П. Н. Тобуруокап оҕоҕо аналлаах хоһоонноро» - Доранова С. А., Потапова
М. К., 4»б», 2 «б» кылаас алын сүһүөх учууталлара.
«П. Н. Тобуруокап ырыа буолбут хоһоонноро»- Тихонова А. С., Говорова И.
А., 2 «а» кылаасуонна кружок салайааччытын учууталлара.

«Ойуулуоҕуҥ-оонньуоҕуҥ»- Степанова А. Н., Чабыева Т. Н., 1»а», 3 «г»
кылаас учууталлара.
«Толкуйдаа, оонньоо, кыай»- Иванова М. И., Кириллина М. В. 4 2г», 1 «г»
кылаас учууталлара.
«П. Н. Тобуруокап оҕоҕо аналлаах хоһоонноро»-Дмитриева Н. А.,
Протопопова Е. А., кружок салайааччыта уонна 3 «а» кылаас учууталлара.

Ону таьынан, бары кылаастарга «П. Н. Тобуруокап олоҕун, оҕолорго
аналлаах айымньыларын билиһиннэрии» библиотечнай уруоктары ыыттым.
«Күндүттэн күндүнү олоҕу туойбутум…» уус-уран ааҕыы күрэҕэр биьиги
оскуолаттан элбэх ааҕааччы кыһамньылаахтык, иэйэн туран кытыннылар.
Бары

үөрэнээччилэр

уонна

учууталлар

бэлиэ

туоһу

суругунан,

грамоталарынан

«Күннүүн

наҕараадаланнылар.

оонньуур

библиотекатын

күөрэгэйдэр»

иһинэн

ыытыллыбыт

Бүлүүтээҕи
хоһоон

кииннэммит
ааҕыытын

оҕо
күрэҕэр

ситиһиилээхтик, эрэллээхтик кытынныбыт. Атын оскуола оҕолорун хоһоон
ааҕалларын иһиттибит, киэҥ интириэһинэй выставка күрдүбүт. Элбэх оҕо
бириистээх миэстэҕэ кыттан ситиһиибит үксээтэ, үөрүүбүт үрдээтэ.
Аахпыттар

бары

наҕараадаланнылар.

грамоталарынан

уонна

туоһу

суруктарынан

«Олоххо көрдүүбүн дьиктини…» диэн

«Алгыс» сынньалаҥ киинигэр

ыытыллыбыт аһаҕас уруокка кытынныбыт. Саха норуотун литературатыгар
айан-тутан ааспыт, бэлиэ суолларын хаалларбыт ураты куттаах дьоммут
туьунан үүнэр ыччакка үйэлээх өйдөбүлү хаалларар кэскиллээх тэрээһин
наьаа үчүгэй аһаҕас, сырдык, кэрэ, умнуллубат

уруок буолла. Киэҥ

интириэһинэй айымньыларын выставката тэриллэн дьон болҕомтотун тарта.

Булуутээ5и БулууТВ –га каналга биьиги оскуола бастыҥ хоһоонньуттара П.
Н. Тобуруокап 100 сааһыгар алтынньы 23 күнүгэр эфиргэ быһа тахсан
хоһооннорун доргуччу ааҕан иһитиннэрдилэр, көрөөччүлэр биһирэбиллэрин
бө5ө ылыан ыллыбыт.

Ити

курдук,

таптыыр,

НьукулаайабысТобуруокап

убаастыыр,

киэн

туттар

поэппыт

Бөүтүр

100 сааһын бэлиэтиир тэрээһиннэргэ биһиги

оскуола үөрэнээччилэрэ, учууталлара кыттыыбыт туһунан кылгастык
билиһиннэрдим. Аахпыттарга махтал.

Оскуола педагог-библиотекара Айталина Анатольевна
Харлампьева

