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«Тиһэх чуораан» сценарийа.
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«Тиьэх чуораан» сценарийа.
Ыытааччы:
Саҥа үйэ сарсыардатын
Саһарҕата сандаарда,
Сайдыы-үүнүү сардаҥатын
Сырдык уота сыдьаайда.
Сахабыт сарсыҥҥы саргытын
Салгыахтаах кэнчээри ыччаты
Сырдыкка угуйар оскуола
Табалаахпыт үрдүнэн сандаарда.
Оҕо саастан арахсар,
Улахан олоххо үктэнэр
Бэлиэ куммут үүннэ
Күлумүрдүү мичилийдэ.
-Үтүө күнүнэн,убаастабыллаахучууталлар,төрөппүттэр,ыҥырыылаах ыалдьыттар уонна
выпускниктар! Быйылгы үөрэх сылын выпускниктарыгар аналлаах «Тиһэх чуораан»
бырааһынньыгынан барыгытын итиитик – истиҥник э5эрдэлиибит.
Ыытааччы: Дохсун ытыс тыаһынан көрсүөҕүҥ, 2019 сыл тохсус кылааһы бүтэрээччилэри.
Кылаас салайааччыта «Надежда Якутии» бэлиэ хаһаайына_______________.Быйыл тохсус
кылааһы 19 оҕо бүтэрэр.Тоҕус сыллаах үөрэхтэрин түмүгүнэн оройуоннааҕы олимпиада
призердара, “Инникигэ хардыы” научнай-практическай конференция хас да төгүллээх
призердара, Республикатааҕы араас таһымнаах конкурс призердара, Россия таһымнаах
культурнай тэрээһин кыттыылаахтара, Аан дойдутааҕы араас фестиваллар лауреаттара
бааллар.( Түннүк анныгар тураллар).
Чугдаарар чуорааммыт ыҥырар,
Долгуйар музыка тыаһынан,
Көрсүөҕүҥ бүгүҥҥү киэһэҕэ
Оскуоланы бүтэрэр оҕолорбутун.
Дохсун ытыс тыаһынан көрсүөҕүҥ биһиги выпускниктарбытын, 11-с кылаас үөрэнээччилэрин
уонна кинилэр кылаастарын салайааччытын _________________________________________
(выпускниктар ситиһиилэрэ ааҕыллар,киирэн тураллар).
Кунду выпускниктар! Государственнай экзамеҥҥа киллэрии туһунан бирикээһи ааҕарыгар
тылы биэрэбит Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгунугар, оскуола директорыгар
___________________________( грамота туттарар).
Ыытааччы: Бэйэлэрин эҕэрдэлэрин тиэрдэллэр орто сүһүөҕү бүтэрэр
9 кылаас
выпускниктара.(МУЗ.НОМЕР).(Тахсан бараллар).
Ыытааччы:Кунду выпускниктар! Бүгүн кэтэһиилээх «Тиһэх чуораан» бырааһынньыгын күнэ.
11 сыл тухары эһиги 20 тыһыынчаттан тахса чуораан тыаһын истэн кэллигит. Сибэкки дьөрбөтө
тутуурдаах аан бастаан оскуола боруогун атыллаан, маҥнайгы учууталгытын кытары бастакы

уруокка үөрэнэ барбыккытыттан саҕалаан, 45 мүнүүтэлээх сөбүлүүр уруоккутуттан эмискэ
быһан эбэтэр кэтэһиилээх каникулгутугар ыҥыран, араастык лыҥкыныы тыаһаатаҕа. Оттон
бүгүҥҥү чуораан олох атын, тиһэх оскуолатааҕы чуораан. Кини эһиги оҕо сааскытын уонна
инники олоххутун ситимниир суолталаах.Хас биирдиигитигэр эргиллибэт күндү өйдөбүл
буолан, көмүс чуораанынан чугдаара лыҕкынаан, оонньуу-көр аргыстаах оскуолатааҕы, оҕо
эрдэҕинээҕи сылларгытын санатан ааһыаҕа.
Ыытааччы: -Выпускниктары эҕэрдэлииргэ тыл бэриллэр олохтоох дьаһалта баһылыгар
___________________________________________________________________________
Ыытааччы: -Выпускниктары эҕэрдэлииргэ тыл бэриллэр дьааһыла саад сэбиэдиссэйигэр
____________________________________________________________________________
Ыытааччы: Оскуолаҕа үөрэммит сыллар ханнык баҕарар киһиэхэ умнуллубат, олоҕун саамай
кэрэ кэмнэрэ буолара саарбаҕа суох. Ол курдук, хас биирдиибитигэр күндү киһинэн буолар –
маҥнайгы учуутал. Тыл бэриллэр оҕолор күндү киһилэригэр, үрүмэлээх үүттүү «Ү»-нү, ыкса
ыаллыы «ЫА» дифтону, хахха5а сыппыт «Х»- ны, сырдьыгынас «Ш»-ны, аа5а – суруйа
үөрэппит маҥнайгы учууталларыгар Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгунугар
_________________________________________________________ (3 кылаас муз.номер).
Ыытааччы: Выпускниктары эҕэрдэлииргэ тыл бэриллэр Табалаахтааҕы участковай балыаһа
кылаабынай бырааһыгар _____________________________________________________________
Ыытааччы: выпускниктары эҕэрдэлииргэ тыл бэриллэр этно-культурнай киин үлэһитигэр
_______________________________________________
Ыытааччы: выпускниктары э5эрдэлииргэ тыл бэриллэр ДЭС үлэһитигэр ____________________
Ыытааччы: Эҕэрдэ тыл этэригэр көрдөһүөҕүҥ “Дьэргэлгэн” оҕо үнкүү ансаамбылын
салайааччытыгар, култуура туйгунугар ________________________________.( МУЗ.НОМЕР).
Ыытааччы: Эҕэрдэ тыл этэригэр көрдөһүөҕүҥ “Надежда Якутии” бэлиэ хаһаайыныгар ________
Ыытааччы: Оскуоланы бүтэрээччи
Бу сыллар тухары
Эһиги эрэллээх эркиҥҥит
Өрөгөй да, хомолто да
Үөрүү да, түһүү да кэмигэр
Эһигинниин куруук бииргэ
Күндү төрөппүттэргит буолаллар.
-Эҕэрдэ
тыл
бэриллэр
___________________________________________

төрөппүттэр

ааттарыттан

Ыытааччы: -Табалаах орто оскуолатыгар өр сылларга директордаабыт, иитии –үөрэтии
кыһатыгар элбэх кыһамньытын уурбут_________________ аатынан стипендияны туттарарга
тылы биэрэбит ___________балтыгар,коллегатыгар _____________________________________.
Ыытааччы: _______________ аатынан стипендияны туттарар _____________________________.
Ыытааччы: Өр кэмнэ Табалаах нэһилиэгин салайбыт, кэлэр көлүөнэ сырдык оло5ун туьугар
кылаатын киллэрбит _________________________ аатынан стипендияны туттарар кэргэнэ
________________________________.

Ыытааччы: Тыл бэриллэр 2017 сыллаах выпуск салайааччытыгар _____________________.
Ыытааччы: Билигин выпускниктарга анаан истиҥ иһирэх тылларын тиэрдиэҕэ сырдыкка
сирдиир, үтүөҕэ такайар, өрүү кыһаллар киһилэрэ, кылаас салайааччыта __________________.
(Күндү
үөрэнээччилэрбин,
эһигини барыгытын
«Тиһэх чуораан» үөрүүлээх
бырааһынньыганан, билии киэҥ байҕалын биир кирилиэс дабайан үөһэ тахсыбыккытынан өссө
төгүл эҕэрдэлиибин! Баҕарабын экзаменнаргытын туттаран, ситии - хотуу аттестатын
ылан, баҕарар үөрэххитигэр киирэргитигэр! Талбыт идэҕитин баһылаан, үлэһит үрдүк аатын
сүгэргитигэр. Төрөппүттэргит, оскуолаҕыт, киэн туттар дьоно буола үүнэ – сайда
туруҥ!Уонна өйдуу-саныы сылдьаргытыгар араас сылларга түспүт хаартыскаларгытын
туттарыахпын баҕарабын!)
Ыытааччы:Учууталларгыт иннилэригэр
Бүгүн махтанан тураҥҥыт
Биэриэххит кэс тылгытын
Эрэннэриэххит дьоҥҥутун
Харда тыл бэриллэр оскуолабыт выпускниктарыгар.
Ыытааччы: θйгутун чочуйан, сытыылаан,
Экзамен эриирин туораарыҥ.
Үөрэҕи, үлэни таптааҥҥыт,
Үтүө, дьоһун дьон буолаарыҥ!
Үйэлээх сааскыт тухары,
Үрдүккэ, кэрэҕэ дьулуһуҥ! –
Ыытааччы: Тиһэх чуорааны чугдаардар чиэс тиксэр оскуолабыт бастыҥ выпускниктарыгар
_______________________________________
Алтан чуораанын чугдаардан,
Аастылар үөрэммит сылларгыт,
Бүтэһик чуораанынан лыҥкынаан
Бүттүлэр оҕо саас кэмнэргит.
Билиигэ, көрүүгэ баҕаҕыт
Биллэ илик суоллары арыйдын
Кэнэҕэс оскуола кыһаҕыт
Киэҥ тутта ааккытын ааттаатын.
- Күндү үөрэнээччилэр, эһигини барыгытын «Тиһэх чуораан» үөрүүлээх бырааһынньыганан,
билии киэҥ байҕалын биир кирилиэс дабайан үөьэ тахсыбыккытынан
өссө төгүл
эҕэрдэлиирбитин көҥүллээҥ! Баҕарабыт тус олоххутугар саҥаттан саҥа саҕахтары.
Санаабыккыт салалла туруохтун, оҥорбуккут олохтонон иһиэхтин! Дьиэ кэргэттэргитигэр үгүс
үтүмэн үөрүүнү-көтүүнү, дьолу-соргуну!
Манан «Бүтэһик чуораан» үөрүүлээх чааһа түмүктэнэр. Оскуолабыт 2019 сыллааҕы
выпускниктарын бүтэһик уруокка ыҥырабыт.

