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Кышкыда кандый макалу,
Су-кадыгыҥа тузалу:
Кырлаҥды тӧмӧн чанала
Кыйгыбыла учуртсаҥ!

Соокко до тоҥгоныҥ
Јыҥылазаҥ билбезиҥ.
Кӱнниҥ ажып барганын
Ойын ажыра сеспезиҥ.

База бисти сӱӱндирет
Школго келген Соок-Таадак.
Бисле кожо биjелейт,
Эски jылды ӱйдежет.

Jылдыҥ ончо ӧйлӧри,
Чынын айтса, талдама.
Олор биске качан да —
Куулгазынду сакылта

Кьышкьыда кандьый 
макалу!

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк
Рысцою пробегал.
Теперь ты здесь нарядная
На праздник к нам пришла,
И много-много радостей
Детишкам принесла.

Койу јышта чыккан чиби
Анда ла чыдаган.
Јайы-кыжы јажыл бойы
Седеҥ ле ол турган.
Шуурган ого кожоҥдогон:
«Шулмузагым, бай-бай!»
Соок оны карла купчып:
«Калак, экем, тоҥбо».
Боро кӱлӱк, кортык койон
Чибини эбирген.
Бӧрӱ коокой, калју бӧрӱ
Коштойында јелген.
Эмди мында јараш бойыҥ
Байрамыска келдиҥ.
Кемјип болбос ойын-јыргал
Балдарга экелдиҥ.

ЁЛОЧКА - ЧИБИЧЕК
Раиса Кудашева

С. Темееваныҥ јуругы



Балдар, мен ол тушта слердий ле кичинек болгом. Jаҥы jылдыҥ 
байрамыныҥ алдында акамла кожо айлыска ёлка тургузарга, чиби 
кезип алар деп, агаш аразына барганыс. Тизегиске jетире карга 
тӱжӱп, jарагадый чиби бедиреп, ыраак jӱре бергенисти билбей де 
калганыс. Jаан карга базып болбой арып та турган болзом, акамнаҥ 
бир де кичинек артпай турдым. Шокчыл соок тумчугымды, 
сабарларымныҥ баштарын курч тиштериле тиштеп турды. Соок 
то болзо, кышкыда аркада кандый jакшы! Анчада ла айас кӱндерде 
теҥери чап-чаҥкыр, кей jеҥил ле ару. Jараган чибини табып, бир 
эмеш амырап аларга, отура тӱштис. Кенетийин jаныста кемниҥ 
де ыйы угулды. Бистиҥ кезерге турган чибиниҥ тӧзинде кичинек 
Тийиҥеш ыйлап отурды. 

— Не болгон, Тийиҥеш? Не ыйладыҥ, айса сени кем-кем jаман 
кӧрди бе? — деп, акам сураарда, ол нени де айтпай, “быштагын” 
сыгат ла. 

— Айса бис сеге кандый бир болужысты jетирерис? — деп, мен 
коштондым. 

— Бӱгӱн бистиҥ аркада Jаҥы jылдыҥ байрамы. Мен дезе 
jолымнаҥ азып калдым — деп, Тийиҥ ыйлайт. 

— Jе, анайдарда, ӱчӱ бедиреерис — деп, акам айдып, озо базып 
ийди. Оныҥ кийнинеҥ — Тийиҥеш, Тийиҥештиҥ кийнинеҥ — 
мен. Удабай аҥычактардыҥ ёлка ӧткӱретен jерине jедип келдис. 
Аҥычактар Тийиҥешти кӧргӧн лӧ бойынча, колдорын чабыжа 
бердилер. Байрам болотон jер jӱзӱн-jӱӱр агаштардыҥ бӱрлериле 
кееркедилип калган эмтир. Кажы ла аҥычак башка-башка 
амаалдайлу. Койонок — Тӱлкӱ болуп, Тӱлкӱчек — Бӧрӱ, Бӧрӱ 
Койонок болуп кийинип алган. 

— Jе баштайлыктар ба? — деп, јааназыла кожо тӧҥӧштиҥ 
ӱстинде отурган Кӧрӱгеш чичке ӱниле кыйгырды. 

— Айу jок! Айу jок! — деп, аҥычактар ӱн алышты. — Кӧрӱгеш, 
сен эҥ ле чыйрак. Айуга барып кел. 

Удабай Айучак ла Кӧрӱгеш jедип келди. 
— Баштайлы, баштайлы! — деп, аҥычактар jаҥыс ӱнле 

айдышты. 
— Баштаар болзо, баштагайыс — деп, уйкузы jетпеген Айучак 

кӱӱн-кӱч jок эстеди. Аҥычактар колдорынаҥ тудужып, кееркеде 
jазап салган чибини айландыра базып, кожоҥдожо бердилер:

Бӱгӱн биске Jаҥы jыл
Jаҥы ырыс экелген.

Jылына бисти сӱӱндирген
Jакшы болзын, Эски jыл!

Кожоҥдожып божогон кийнинде, тӧҥӧжӧктиҥ бажында отурган 
Кӧрӱк jарлады: 

— Эмди аҥычактардыҥ ӱлгерлерин угарыс. Jе, Тийиҥеш, 
башта! 

Тийиҥеш аҥычактардыҥ алдына чыгып келеле, та неге де 
эпjоксынып тургандый, бир канча ӧйгӧ унчукпай турала, бойыныҥ 
сананып тапкан ӱлгерин эске кычырып берди. Оныҥ кийнинеҥ 
— Бӧрӱ, Бӧрӱчектиҥ кийнинеҥ — кичинек Тӱлкӱ, Тӱлкӱни ээчий 
Койонок кычырды. Айучактыҥ ӱлгер кычыратан тужы келерде, ол 
нени де айтпай, саҥ тӧмӧн кӧрӱп алган турды.Чындап та, ол тушта 
Айуга сӱрекей уйатту болды.

К. Тепуков



Бойы јажыл, ару-чек,
Школго келди ...

Айу айдат: меге тыш,
Алтайыста узун ...

Тамаштарым соорорым,
Уйуктап эмди ...

Балдар анда јыҥылайт.
Ол килеҥ, ол јобош,
Ады оныҥ ...

Шуулап учат тышкары,
Јолды јалмайт ап-ару.
Ол не јошкын?
Бис билерис, ол ...

Кол до јок, бут та јок,
Кулагымнаҥ чымчыды.
Ой, ой, ол — корон ...

Соок-Таадакты ӱйдешкен
Керсӱ, јакшы кызычак.
Ады оныҥ ...

Эки тонду јаранчак,
Ол ... деп аҥычак.

Сӱрекей ол сӱмелӱ,
Байбак јараш куйрукту.
Ады оныҥ ...

Аалу-баалу терелӱ,
Сӱӱген ӧйи — кыш.
Аҥныҥ ады ...

табышкактарды 
тапИйнелӱ бӱри сарбайган

Јайымда ӧскӧн чибичек.
Јайы-кыжы кӧгӧргӧн,
Јажыл турар чибичек.

Ӧҥи ӧчпӧс кийимдӱ
Арканаҥ биске келедиҥ.
Чичке бажыҥ чолмонду,
Мызылдаган турадыҥ.

Јаҥы јылда кожоҥду
Јаранганыҥ кӧрӧдис.
Шулмус бойыс табышту,
Шулурып бис кӧкийдис.

Јаанду-јашту јаныҥда
Эзин кептӱ айланат.
Байбак бӱриҥ алдында
Буурайган таадак каткырат.

В. Наев

Ч И Б И Ч Е К

Соок јыбарлу аралда
Бир чиби јуртаган.
Јаҥы јылдыҥ алдында
Школыска ол келген.
Солун-собыр айылчы,
Биске дезе ол — сӱӱнчи.

Тӧргӧ оны кычырадыс,
Кееркедип бис јазайдыс.
Јажыл бӱрлӱ будагына
Алтын јӱстӱктер илилди.
Соокко тоҥгон кулагында
Мӧҥӱн сыргалар јалтырады.

Б. Кушкулин

ЧИБИ

А. Укачинниҥ јуруктары



Бис — улу ороонныҥ балдары,
Оныла оморкоп јӱреели!



УТКУУЛДУ ОТКРЫТКАЛАР 
КЕРЕГИНДЕ

Уткуулду открыткалар XVIII чакта Англияда 
табылган. Улустыҥ айдыжыла, јаҥы табынты-
лар – ундылып калган озогызы. Байла, англичан-
дар орто чактарда болгон керектерди эске алган. 
Ол ӧйлӧрдӧ монастырьларда мӱргӱп келген улуска 
кудайлык јаҥды јурап кӧргӱскен кичинек јуруктар 
саткылайтан. Мындый јаан учурлу јуруктарды 
анчада ла бай којойымдар ла дворяндар айылда-
рын јарандырарга, садып алатан. Рождествого 
учурлаган открыткаларды баштап ла Арасейге 
којойымдар экелген.Ӧскӧ тилле бичилген открыт-
каларды олор албай, јӱк ле јуруктуларын экелетен. 
Садар алдында открыткаларга уткуул сӧстӧрди 
олор бойлоры сананып бичийтен. Бу коромјызы 
јаан иш болгон учун, открыткалардыҥ баазы бий-
иктей беретен.

Открыткалар санаттыҥ (искусство) бир бӱдӱми 
болгон. Олорло байзыҥдар, бай туралар кееркетки-
лейтен, аҥылу альбомго јапшыргылайтан. Бойдоҥ 
уулдыҥ почта сугатан кайырчагында база бир 
бӱдӱм открытка – јалбак кату чаазын јадатан. Ол 
чаазында кадырган роза эмезе сӱӱген кызыныҥ ке-
скен чачы (локон) јелимделетен. Алдында мындый 
сӧстӧр бичилетен: «Ловите радости одне и вспоми-
найте обо мне». Кӧп јылдардыҥ туркунына открыт-
каларды Германияда чыгарып туратан. Арасейде 
эҥ баштапкы открыткалар 1898 јылда Рождество 
ло Пасхага учурлай чыккан. Рождествоныҥ от-
крыткалары «орус стильле» јуралатан. Ол: Святка 
байрамды ӧткӱргени, јелмер буттарлу аттар, карла 
бӱркелген чибилӱ арал, кырдаҥ учурткан чанактар, 
крестьян балдар ла Соок-Таадак. Уткуулду открыт-
каларды јураарында ады јарлу јурукчылардаҥ Н. 
Рерих, К. Маковский, И. Билибин, А. Бенуа туру-
жатан.

Калганчы ӧйлӧрдӧ уткуулду алтай открыткалар чыгарары јол 
алды.Бу иште бистиҥ јайалталу јиит јурукчыларыс Саяна Темее-
ва, Алас Еликпаева эрчимдӱ иштегилейт.

          
Сӱӱнчи болуп Jаҥы jыл
Jедип келди бистерге.
Чибичекти айланып,
Бис чыгарыс биjеге.

Јуругы А. Сартакованыҥ

С. Сартакова
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Берилген таныктардаҥ сӧс тургус.

Сӧстӧрди јетире бичи
1. Телекейде эҥ јаан ороон — бистиҥ Тӧрӧлис...

2. Россияныҥ тӧс калазы...

3. Горно-Алтайсктыҥ азыйгы ады...

4. Кемниҥ ады-јолыла бистиҥ театр адалган?

5. Алтайдыҥ эҥ јаан сууларыныҥ бирӱзи...

Куру тегериктерге билеҥниҥ 
улузыныҥ аттарын бичип сал.

Бойыҥныҥ угы-тӧзиҥди тӧртинчи ӱйеге 
јетире бичип сал: бойыҥды, эје-акаларыҥды, 

сыйын-карындаштарыҥды, эне-адаҥды ла 
јааналарыҥды ла тайдаларыҥды.



Мениҥ јаҥыјылдык јуругым

Авторы:

Балдар, Соок-Таадак аҥычактарга сыйлар белетеп-
тир. Сыйга једерге, слердеҥ болуш керек. Ӧҥдӱ ка-
рандаштарды алала, аҥдардыҥ сыйга једер јолын 

будыгар. Је мында бир буудак бар. Койонок сыйына 
барып јадала, Бардыҥ айлына кирер учурлу. Сен 

Койонокко нӧкӧрине једер јолды, оноҥ сыйга једер 
јолды кӧргӱзип берзеҥ.

Аҥдарга болужыгар



Кышкы, кышкы бу кӱнде – 
Ончобыска јаан байрам. 
Јаҥы јылга кирерге,
Артып калды бир алтам.  

Кош кожоҥ: 
Колдорыстаҥ тудужып, 
Кожоҥдожып ойнойлык. 
Јаҥы јылды уткыйлы, 
Јаҥы јыл! Јаҥы јыл!

Бисле кожо, койондор,
Айу, тӱлкӱ, ач бӧрӱ, 
Ойногор ло ойногор. 
Тийиҥ база бу туру. 

Кош кожоҥ: 
Колдорыстаҥ тудужып,
Кожоҥдожып ойнойлык.
Јаҥы јылды уткыйлы,
Јаҥы јыл! Јаҥы јыл!

Јаҥы јыл
Сӧстӧри К. Тепуковтыҥ                           
Кӱӱзи А. Тюрункинниҥ


