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I. ЭРДЭНЭ.
Эрдэнэ.

1^()лгалтын. Шагат кандаш каиа пэрыш. Мпклай по- 
мынсалтэш, вакп1ыштыжэ шуйпылып (впчкыпчып) кийа. 
Кипьэлмыжэ ок шу.
Миклайып аважэ сам- 
(")арым гаында. Ачажэ 
паэарышкэ кайэп. Ака- 
жэ шӱргыжым муш- 
кэш.—  «Мом почаҥып 
кийэт? 11омыжалтмӧнт(), 
шуко кпйэт гып, могыр
нэлэмэш. вара пэҥ
аҥыргэп кипьэлэш»,—  
мапэш Апа акажэ.
.Миклай ӱмбач лэвэды- 
шым шупшын палып, 
погэп пышта. Мпклай- 
лап кипьэлашак во.чо.
Киньэлмэкыжак тудо кпдшым, шӱргыжым, шӱйжым, 
пылышыжым, упша кӧргыжым мушко. Миклай шовып 
дэч поспа мушпэжэ пльэ.

Аважэ ужат каласыш: «Укэ, тппь шовып дэп муш! 
Мушдымо кидэт дэпэ пшпчатым пт ӱшт, пылышэтым 
да шӱйэтым чотрак, эрэпрак муш» —  мапьэ.

Мпклай 11ЭШ  эрэп шовып дэпэ шкэпжым мушко. 
Кочкаш шипчэ. Кочмӧҥгӧ, школыппш кайаш йамды- 
лалташ тӱҥальэ. Тудып вургэмжэ пуракан огол: кастэ- 
пак эрыктэп кодэп. Чпймэ вургэмжым лэвэд малэп



огол. Чийышат школышко кайыш. Кэчо онча. К;>чэ 
волгыдо дэнэ лум йылгыжэш, йол йымалнэ кычыр-

кочыр вэлэ шокта. Уло оҥ дэкэ шӱла Миклай. Шӱлаш 
тӱнӧ пэш сай. Шӱргыжӧ йошкарга. Мнклай таэа рвэзэ.

Эр киньэлшэ таза лийэш

Арньаш ик кана мончаш пураш кӱлэш.
Кэчэ йэда шкэндым йӱштӧ вӱд дэн мушкаш кӱлэш. 

Кӧ йӱштӧ вӱд дэч ок лӱд, тудо ок кылмэ. Арньаш 
ик кана мончаш нуро. Шовын дэнэ, мочла дэнэ могы- 
рым муш. Мушм^ҥгӧ, йол парньа, кид нарньа кӱчым 
нӱчкэдаш кӱлэш. Вуйым чӱчкӱдӧ шэргэ дэнэ шэрман, 
ош тувурым чийман. Мончаштэ выньык (вэньык) дэнэ



кыраш ок кӱл. Йужо чэр годым вэдэ шокшэш кырымэ 
поро ЛИЙЭШ, тугэ доктыр кӱштӱмӧ П0Ч9Ш  шташ ЛИЙ9Ш.

Тэ монар кана мончӓга пурэда?

Мушмо годым шовыным чаманаш он кӱл*
Ожно Миклайын Ана акажэ шовын дэч поснак, 

вашкэрак мушкаш тӧча (тырша) улмаш. Ындэ тудо 
шӱргыжым, кидшым, шӱйжым, пылышыжым шовын дэнэ 
кэчын мушкаш тунэмын. Кидшым мушдэ кочкаш ок шич. 
Малаш вочмо дэч ончыч йолжымат лгушкэш. Коштмо 
годым йол пэш лавырга. Мончаш арньаш ик кана пэш 
чот уло могыржым мушкэш. Йужгынам аважэ ойла: 
«Тинь шовыным пэш шуко пытарэт: шовын шэргэ». 
манэш.—  «Ит вурсо, авай! Шовын тазалыкым арала. 
Шкэнам эрэн (арун) ашнэна гын, мэ Миклай дэнэ 
тазан кушкына»— манэш Ана аважлан.

Могай кэчын тэ мончаис пурэда?

Ш кэндам  мушкаш мончагакэ мом налыда?

Эрэлыкыштэ— тазалык.

Молан пылышэм колдымо лийэ.
И к кана Миклайын пылышыжэ колдымо лнйн. Йэҥ 

мутым колдэак ойлаш тӱҥалын. Садлан аважэ Миклай- 
ым доктыр дэкэ намийэн. Доктыр нылышым ончалы- 
нат— «Эй, тыньын пылышэт нэрынчалтыныс»— манын 
Миклайлан. Доктыр «сода» манмэ эмым лэвэ вӱдэш 
лугэн пылышыжым мушкынат, каласэн: «Айдэмын
иылыш рожшо гыч нылыш киш лэктэш, кӧ пылышы- 
;кым ок эрыктэ гын, тудын нэш шуко ногына, пылы- 
шыжым нэтра. Туганьэ алама лийаш ок кӱл». Доктыр 
мушмӧнтӧ, Мик.тайын ны.шшыжэ раш колаш тӱҥалын.



Миклай шнолыш каймӧҥгӧ, Ана акажэ 
пӧртыштӧ мом штэн.

Анан аважэ сомыд доиэ пошкудышко кайэи. Йандар 
йужым пурташ Апа изиш тӧрзам иочын. Малымэ вургэ- 
мым, ӱстэл ЛЭВЭДЫИ1ЫМ тӱгӧ луктыи пуракым почкэпат 
вараш сакэн.

Вара кӱмӱж-совылам пюкшо вӱд дэнэ мушкып, иочко 
выльык дэпэ кӱварым ӱштын. Ночко лу('тра (мушкыш) 
дэпэ тӱрлӧ вэро пуракым ӱштып коштып.

Тӧрзам Апа почалэш. 
Йапдар йужым пурталэш. 
Эрэ йужэт пӧртыштӧ, 
ТПӱлаш пэшак куштылго.



Кукшо выньык дэнэ кӱварым ит ӱшт; 
пуракьш тарватэт. 

Пуракым ночко шовыч дэн ӱштын 
нал. Пуракыштэ чэр ила. 

Пурак — тазалыклан тушман.

Пурак дэч шкэндым саклэ.
Шошым, шпжым ӱдрамаш-влак вакшышым, лэвэ- 

дышым, тоҥэдышым, тӱрлӧ чпймэ вургэмым почкат. 
Почкымышт годым пуракым пэш кӱшкӧ нӧлтат. Пӧртэ- 
шат, пӧртончыланат почкаш ок лий. Мӱндӱранрак поч- 
каш кӱлэш. Почкымо годым умшам нурак вэрэштмэ дэч 
нэтырман. Икшывэ-влаклан ночкымашкэ мийаш ок кӱл.

Таза^ эрэ йуж коч кунамат айдэмылан 
кӱлэш.

Анан аважэ. пошкудо дэч толмӧҥгыжӧ, тӧрза ночмым 
ужынат— «Ана, шижым, ночко годым, тӧрзам почаш 
ок кӱл», манын.— «Укэ, авай, пӧртышкӧ эрэ йужым



коч кунамат пурташ кӱлэш. Пэтырмэ пӧртыштӧ йуж 
вашкэ пужла»— мапэш Апа.

—  «Кушэч вара тӱпӧ эрэ йуж погыпа?»— йодэш 
аважэ.— «Урэмыштэ пӱрдӱжат, лэвэдышат укэ. Йандар 
йужым чодра дэп пасу гыч мардэж копда. Пушэптэ

дэп шудо-влак йужым эрыктат. Тушто айдэмат укэ,. 
шикшат укэ, садлап йужат йапдар. Ш украк пушэҥгым,. 
тӱрлӧ шудым, саскам шыпдылмӧьггӧ, йуж эрэ, таза ли- 
йэш»— мапьэ Апа.

Рвэзэ-влаклан йалыштэ сатым, пушэҥ- 
гым шукырак шындаш кӱлэш.

Молан Миклайын аважэ аҥыргзн?
И к капа Миклайып аважэ пошкудо чэрлэ ватэ дэкэ 

мийэп. Чэрлэ ӱдрамаш изи пӧртыштӧ кийэп, тушто 
йэҥ-влак шуко погыпэпыт. Йужыжо ужаш толын''-



йужыжо пашамтташ полшаш. Тӧрзашт-влак шыҥ (пич) 
потыралтыныт. Мпклайын аважэ аҥыргоп ошэм кайэп, 
изиш йӧрлып огол. Апам кычкраш тӱҥалып. Апа толыпат 
тӧрзам почып, йӱштӧ вӱд дэпэ аважып чурийжым, оҥ- 
жым пӧртэп. вара пашатыр сппртым ӱпшипчыктэп. 
Аважэ ижэ тырлэп (ушыжо пурэп).

Ш онэн ончьиа, пужлыто пуж  дэн гиӱлага. лайан! ,укэ'^ 
Мон(гр кана тэ пӧртытъ'ыд(1 нанда]> йу.исым пур- 

тэда ?

Пӧрт пэш шокшо ынжэ лий.
«Апа, ыпдэ п()ртэш олтэпа», мапэш аважэ, пазар 

гыч толэшат.— «Мипь, авай, коҥгам олтэпат пэтыр- 
шым»— мапэш Апа. — «Вара молап шокшо огол?»—  
йодэш аважэ. Апа каласа; «Ыпдэ, авай, мппь тлапэт 
пӧртым мопча гапьэ шокшым шташ эрыкым ом пу. 
Доктыр каласэп ильэ: шокшэш тупэмат гып, пзп йӱшты- 
мат от чытэ— чэрлапэт, мапьэ. Мэ Мпклай дэпэ чоткыдо 
кап-кылап кушпэпа, тэпдам пашаштэ о.тмэштарэпа».—  
«Айда, йӧра укэ гып, тугэ .шйжэ» —  воштылып каласа 
а важэ.

Тэ-шкт градусник()а уло мо?
Монар градус -токшым, тэндан нӧрнп дэн /ико.кякг- 

тыда градусник ончыкта?

Мо туганьэ градусник.
Шокшо вэрыштэ уло арвэр шарла, кугэмэш, йӱшт() 

вэрыштэ изэмэш. туртэш. Тэ тыркӱмышым (ртуть^^ым)
ужыпда, укэ?

Тудым пзп кӧргап йапда пучыш колтат. Улыл мучаш- 
тыжэ тидэ пуч кумдарак. Пучым впйаш вичкыж оҥапг 
шпкыктат, вара пйэш шып^ат. Йӱштӧ дэп тыркӱмыш 
чумурга, йапда пучышто ӱлкырак вола. Тыркӱмыш волэп 
шичмэ вэрэшыжэ пульым (0) шыыдат. Вара йапда 
пучым эркып (ольав) ырыкташ тӱргалыт. Шокшо дэп 
тыркӱмыш шарла. кӱш кӱзаш тӱҥалэш.
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Шолшо вӱдын пушышто шэкланэнрак ырыктэт гын.. 
тыркӱмыпх шарлэн кӱшкӧ кӱза, вара чарна. Чарнымэ

вэрэшыжэ палэмдэн 100

10 =
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10

= 30

= 20

10

= 0

= 10

шындат. 100 дэнэ нуль 
коклаштэ оҥажым 100-лан 
ужашлат. Ик ужашыжэ нк 
градус лпйэш. Тыганьэ гра- 
дусникым Цельснй градус- 
ник маныт. Школ пӧртыштӧ. 
шокшо 13 градус дэч утла 
лийман огол. Малымэ годы-
мат, пэш шокшэш малаш
ок кӱл. Айдэмып кап шок- 
шым висаш вэс тӱрлӧ гра- 
дусннкым штат.

Таза айдэмын кап шоь- 
шыжоВТ х^радус .Тулэч утла- 
ларак лпйэш гып, айдэмэ та- 
за огол. Тыганьэ градусннк, 
дэнэ доктыр-влак внскалат..

ш1



II. ШКОЛЫШТО.
М и к л а й  —  й э ж у р н ы й .

Тачэ Миклай школышто йэжурный. Паша шуко уло. 
Эррак школышко мийэн рвэзэ-влакын кидыштын, пылы- 
шыштын, шӱйыштын, вургэмыштын эрэлыкшым ончаш 
кӱлэш. Пӧртыштӧ монар градус шокшо —  тндымат палэн 
налман.

Доктыр шэдрам иӱчкэш.

Канымэ (пэрэмэн) годым тӱньыкым альэ форточ- 
кым почын, йандар йужым классышкэ нурташ вэрэш- 
тэш. Тачэ адак доктыр толэш, рвэзэ-вламан шэдрам 
иӱчкаш тӱьгалэш. Миклайлан йатыр паша вэрэштэш. 
Садлан тачэ Мнклай эрак школышко кайэн.

г
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Молан шэдрам пӱчкыт.
1800 ий дэч ожнырак ик англичаи доктыр илэн. 

.Тӱижӧ тудын Джэннэр уллгаш. Тудо калыкым ишдрам 
куээ норэмдаш тунзнгтэн. Шэдра дэнэ шуко аза, рвэзэ- 
влак колат. Ачашт. авашт шэдрам порэмдэи оготмошто.

Шэдра дэиэ чэрла- 
нышэ икшувым 
лавраштэ, иура- 
кьпнтэ ашнат, му- 
жэдшэ кувалан шӱ- 
вэдыктат. Шэдра 
дэнэ чэрланышэ 
ЙЭ1ГЫИ могырыи!- 
тыжо шӱйан чӱнчӓ- 
влак лийыт. Шэдра 
чурнйаи йэьг-влак 
шуко уло. Тудо 
шэдра дэиэ нэлын 
чэрланышэ йэн- 
влак туганьэ улыт.

Длгэннэр, шэд- 
ра иӱчкаш тыгэ 
тунэмын. Пэрвой 

кана тудо ирэзылан нӱчкын ончэн. Прэзэ изиш чэр- 
лаиэн, вашкэ порэмын. Вара прэзэ шэдраи вӱдшӧ дэиэ 
шэдра лийдымэ айдэмылаи иӱчкыи. Шэдрам иӱчмӧҥгӧ. 
тудо чыла вэрэ ок лий; кушаи иӱчкылтын, тулгак вэлэ 
лийэш. Пӱчмӧ шэдра лиймӧгггӧ, айдэмэ шым ий нарэ 
шэдра дэнэ ок чэрлаиэ. Саидэиэ шэдрам, шым ий 
эртымӧҥгӧ, угыч иӱчкыкташ кӱлэш.
|;̂  Тлаиэт моиар кана шэдрам пӱчкыныт? ’

Джэпнэр.
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Эрэлык дэн тазалык лукым шташ кӱлэш.
. Доктыр Миклайлан тунэмшэ-влак погнымашым шташ 

ойлэн. Погынэн шумӧҥгӧ, вуйлатышылан Эншай Йапы- 
кым сайлышт. Доктыр, мутым налын, тазалык аралымэ
нэргэн каласыш, почэшыжэ „тазалыклан тунуктышо
лукым шташ кулэш“  маньэ. Тунэмшэ-влак доктыр 
каласымэ ночэш тудын ойлымыжым шташ кӧныпп’. 
Миклайлан нӱй эрыктымэ таблптсым шташ нуэныт. 
1^ассыштэ 24 тунэмшэ йоча-влак улмаш. Мпклай, члаптт 
лэчат йодыштын, тыгай таблнтсым штэн:

1 Кэчын мушкзш.

9 Йужгунам вэлэ мушкыт.

14
1

Нигунамат огот муш.

14 почан нӱйыштшэмэ улмаш. Тыгайтаблптсымдок- 
тыр ужынат пал ногнымаштэ тазалык аралымэ' нэргэн 
каласэн нуэи.

«Йоча-влакым пӱй эрыкташ тупуктыман, садлан 
нунылан нӱй шоткым, пӱй эрыктымэ норым налын 
нуза», манын.

Эрэлык лукышто тыганьэ сэрышым 
йоча-влак пижыктзныт;

 ̂ Волгыдо дэн йандар (эрэ) йуж дэч 
посна айдэмз чэрлана.
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2 Кэҥэжым тӧрзам, тэлым тӱньыкым, 
форточным почэдаш кӱлэш.

3. Ӱштмэт годым пуракым ит нӧлтӧ.

д Кастэнэ шкэндым эрэн мушкат гын. 
йӱдым порын малэт.

Тэндан школышто тазалык лук уло, укэ?  
Моганьэ сэрыш лукыштыда уло?

Таза лийшаш вэрч кузэ илаш кӱлэш.
Миклай тунэммэ школышто пӱрдӱж газэт луктыл- 

тын. Тндэ газэтыштэ эрэлык дэн тазалык нэргэн 
сэрымэ пӧлкӓ улмаш. Пӧлкӓ ӱмбалнэ «Таза лнй- 
шаш вэрч кузэ илаш кӱлэш?» манын сэралтын. Тидэ 
нӧлкаштэ тыганьэ сэрыш-влак улмаш.



15

Шкэнам арун кучэна.
(Йоча муро).

Эрдэн эрак киньэлмэк, 
Кидым-шӱргым мушкына.
Лэвэ вӱд дэн йыгалтэн,
Умша кӧргым эрыктэна.

Вара пӱй дэн шӱйымат 
Аруракын йыгэна.
Адак пылыш кӧргымат 
Моторракын ӱштына.

Ниным мушкын пытармэк,
Изи вуйым нӧртэна.
Упым чотак турж налмэк,
Вӱд дэн сайын мушкына.

Шкэнам сайын чот мушмэк, 
Йандар шовчьр! налына. 
Шӱргым-кидым, ӱпымат, 
Кошкымэшак ӱштына.

Тыгэ вэлэ арунат 
Илаш пэшак тӧчэна.
Йоча-влак дэн молымат 
Аруыш вэлэ ӱжына.

В. Савы.

Кӱжгын ит пӱтыралт.
Кэҥэжым мпнь чара йолын, чара вуйын коштам. 

Ш ӱй  дэнэ 01ГЫ М тэлымат пэш ом пэтырэ. Йӱштӧ годым 
Гюлым нидам. Йолэм ом нӧртӧ, ом кылмыктэ. Изэм 
годымак нэш шкэмым кӱжгын ом нӱтырӧ, адак йӱш- 
тырак вӱд дэнэ могырэм мушкам. Сандэнэ минь, мар- 
дэжан годым тӱнӧ коштам гынат, кылмэн ом чэрланэ.
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Парньамат, тулэч молымат умшашнэм 
ом чыкэ.

Кид Дэнэ, парньа дэнэ мэ ала момат кучылтына; 
омса йанакымат, кылымат, пӱрдӱжымат ннйалтылына.. 
мландэ гычат кӱйым альэ молым налын кудалтэна. 
Кучымо Н0ЧЭН1, нарньаш пурак, лавра пижэш. Йужо

N

иоча-влак нарньаштым умшашкэ чыкэн шуншын кош- 
тыт, кӱчыштым пурыт (кӱч йымалиэ шуко лавра уло), 
парньаштым шӱвылтат, крандашым пурын шинчат. Оан- 
дэнэ пурак, лавра дэн тӱрлӧ чэрым умшаннсэ пуртат.. 
Умша гычын чэр кчӧргышкӧ кайа.

Могань осалым штат паразит-влак. кузэ 
нуным пытараш лийэш.

1. Кармэ-влак нк вэр гыч вэс вэрышкэ тӱрло 
чэрым шаркалат: тифым, кальэрым, тулэч моло чэрымат. 
Тыгай чэрым утларакшым тӱгӧ лэкмэ вэр гыч шаркалат_ 
Сандэнэ тӱгӧ лэкмэ вэрым пӧрт дэч мӱндӱранра
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Кармэ (ора-шыҥа).

шташ кӱлэш. Лпшнэ лийэш гын, кармэ-влак лавран 
йолышт, шулдырышт дэнэ ӱстэлыы, кочышым аширтат. 
Пӧрт кӧргым эрэн ашнэт, 
кодттто кочышым сайын
погэн лэвэд шындэт---
кармылан нлашыжэ йӧн 
укэ.

2. Тий-влак ик вэр 
гыч вэс вэрышкэ «тиф» 

ч э р ы м 
ш а р к  а- 
лат. Тий 
чэрлэ йэ- 
ҥын вӱр-
жым йӱэшат коштэш, варажым таза 
йэҥым иурлэш,тыгэ чэрым иижыкта. 
Тий дэч утлаш лийэш. Каиым, ӱпым, 
вургэмым йытыран (эрэн) кучаш кӱ- 
лэш. Тийан тувыр-йолашым шокшо мон- 
чаш альэ коҥгаш когарташ кӱлэш. 
Тувырым арньа вуйэш вашталтыман. 

3. Шуршо-влак кӱвар корэшыштэ, 
иӱрдӱж шэлшыштэ илат. Пӧрт кӧргым эрэн ашнэт, 
ночко пурак ок лий гын, шуршылан илаш вэр ок

код. Ш уршын шэҥгэл 
йолжо иэш вийан, сан- 
дэнэ тудо мӱндӱркӧ тӧр- 
шта.

4. Ум- 
дла - влак 
м а л а ш 
э р ы кы м  
огот иу.
Н  у н а т 

тий сэмынак таза йэҥым чэрландарэн 
кэртыт. Умдла нурмо олмэш (вэрэш) 
чӱнча лийэш. Умдлалан иӧртыштӧ 
илашыжэ эрыкым пуаш ок кӱл. Ма-

Тий.

Шуршо.

Умдла.

■р 7 6 4 — 2
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рии-влак «портыы у тылзын нӱагыктэт гын, уыдла на- 
лэш»— ыаныт. Тыгай ыутлан ничкэыыш, аҥра йэҥ 
вэлэ ӱшана. Уыдла дэч утлынэт- гын, нӧрт кӧргыы 
эрэн ашнаш кӱлэш.

5. Пасушто (нурышто) улшо тыглай шыҥа дэч лӱд- 
ыан огол. Вэс тӱрлӧ шыҥа уло; тудо йӱштӧ-ыужо дэнэ 
чэрланышэ йэҥын вӱржыы йӱыэкэ, таза йэҥыы пур- 
лэш (вӱржыы йӱэш) гын, тудланат йӱштӧ-ыужыы пи- 
жыкта. Тыганьэ шыҥа-влак ппшчышэ вӱдэш, купэш,

«
Иӱштӧ” мужо шыка дэн тыглай шыҥа.

чукыр (лакэ) вӱдэш, йӱр вӱдлан шындыыэ вочкэш 
муныы ыунчат. Муно гыч изи П1ыҥа шукш-влак лэк- 
тыт. Тэлыы нуно вӱдыштӧ илат; шошыы, кэчэ ырык- 
таш тӱҥалыэк, шыҥа лийыт. Варсэҥгэ (варасэы), вӱр- 
льаҥгэ, ыоло кайык-влакат шыҥам кочкыт гынат, 
чылажыы нытарэн огот кэрт. Пэш шуко шыҥаы коч- 
кэш водо вычраҥгэ ^). Йӱштӧ-ыужо дэнэ кучэдалыэ 
годыы кун-влакым коштат, лакэ вӱдышкӧ красиным 
йоктарат. Тыгэ штэт гын, шыҥа игэ-влак колат.

6. Лӱгӱштыктышӧ тий айдэыын коваштэ кӧргыштӧ 
ила, Коваштэ кӧргыштӧ коштыыж дэнэ нэш лӱгӱштара. 
Тудын коштыо вэрлаштыжэ вӱдан чӱнча лэктэш. Могыр 
пэш лӱгӱшта. Шкэндым эрэн от кондышт гын, вашкэ 
лӱгӱштыш дэнэ чэрланэт. Лӱгӱштыш чэр ик йэҥ дэч 
вэс йэҥлан вашкэ пижэш; кнд пумо гыч, пырльа 
ыалымэ, мончаш нурыыо гыч, ик шовыч дэнэ ӱштмӧ

)̂ Чара кайык,
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гыч, тулэч моло гычат., Школышто альэ йэшыштэ 
иктажэ лӱгӱштыш дэнэ чэрлана гын, тудым вашкэрак

Лӱгӱштыш тий.
больнитсаш колташ кӱлэш. От колто гын, вэс’ йэҥла- 
нат лӱгӱштыш пижэш.

7. Ложаш пуракым, киндэ 
пудургым шалатэт гын, пӧртыштӧ 
таракан-влак погынат. Таракан 
пуракан йолжо дэнэ киндыштэ 
коштэш, кочышышкат вэлэш.
Тудо айдэмылан йолташ лийын 
ок кэрт. Таракан йоча-влак пы- 
лышышкат пура, пы.]1ышым кор- 
штыкта. Тыгэ лиймэ годым док- 
тыр дэкэ мпйаш кӱлэш. Доктыр 
лишнэ укэ гын, пылышышкэ лэ- 
вэрак кэчшудо (кэчйыр) ӱйым 
колташ кӱлэш. Лэвэ ӱйыштӧ 
таракан плэн ок кэрт— кола, 
вара пылышым ок корштыкто. Таракан.

Тий, кармэ, таракан, шуршо, умдла, 
шыҥа-влакым пытараш кӱлэш.

2»
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Кузэ мӱшкӱрзш кучо') (кужо шукш) илана.
И к кана Мпклай чэрланаш тӱҥалын. Укшпчмыжэ 

вэлэ шуаш тӱ1галын. Тӱго лэкмыж годым ош падраш- 
влак лэктыт улмаш. Аважэ тндым ужын доктырым 
кондэн ончыктэн.

«Тидэ кужо шукшын (ку- 
чын) ЙЫЖЫ1ГЖЭ, эргыч кӱ- 
йын шудымо шылым коч- 
кын», манын доктыр. Ш укш  

кужо: ала мунар мэтр лнйэш. Тудо айдэмым пэш тола- 
штара. Доктыр Миклайлан эмым нуэн. Миклай порэмын. 
Туганьэ лийэш гын, вашкэрак доктыр дэкэ кайаш 
кӱлэш —  доктыр вэлэ норэмдэн кэртэш.

Пийлан, пырыслан шкэндым нулыкташ 
ок кӱл — нунын дэч тӱрлӧ чэр пижын 

кэртзш.

Глиста.



Ш. ШКОЛ ГЫЧ ПӦРТЫЛ-
мӧнгӧ.

Кэчвал годым.
Мпклай школ гыч шужэн толын.—  «Кпдэтым мушат, 

кочкашшпч», маньэ аважэ— «Мпньын кидэм эрэ», манэш 
Мпклай.— «Укэ, кпдым мушдэ кочкаш шичман огол», 
манэш Ана акажэ: «чэр ппяшым ужын от кэрт, кпндым 
лавра кпдэт дэн кучэтат шкэ кӧргыппсэт чэрым пуртэт».

Мпкяай кпдшым мушко. Кочкаш шинчэ. Вашкэн 
кочкаш тӧча, кочышым шагал пурэш. Аважэ тидым 
ужат— «Молан шагал пурат? Кочышым пӱй дэнэ тиг- 
дэмдаш кӱлэш»— манэш. Кочкын тэммӧҥгӧ, Миклай 
тӱгӧ модаш лэктэ. Кӱртньӧ йэчэ дэнэ мунчалташ 
тӱҥальэ.

Кочмэт дзч ожно кидэтым муш. 
Кочышым тигдэммзшкэ пураш кӱлэш.

Нэрым кузэ нӱшталаш.
Мунчалтэп чарнымӧҥгӧ, Мпклай пӧртыш пурэн, 

нэржым нӱшташ пнжын. Нэржым кучэнат кок нэр рож 
гычат пкканаштэ уло внйнсэ дэнэ нӱшталаш тӧча, йош- 
каргэн пытэн. х\на ужынат— «Тугэ нӱшталаш ок йӧрӧ. 
Ик нэр рожэтым пэтырэн вэсыжым нӱшталаш кӱлэш» 
манын.
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Миклай задачым шта.
Тунуктышо тунэмшэ-влаклан мӧҥгыштӧ задачым 

шташ нуэн. Задачыжэ тыганьэ:
Кум пачашан пӧрт, пачаш йэда нпл пӧлэм, Йандар 

йужым пурташ пӧлэмыштэ пк форточко лийшаш.

Монар фоуточко штымэ, чотлэн лукса!

Кнагам шӱвӱл вӱд 
дэн ит нӧртӧ.

«Лампым чӱктӧ, ончы- 
лаиэт шындэ, Миклай! 
Кагаз дэнэ ламиэ пучэш 
калпакым штэ»— манэш 
Ана. Миклай ламиым чӱк- 
тэн, кнага лудаш (окаш) 
шпнчын. И к  могырым 
окэн пытармӧьггӧ, Миклай 
парньам шӱвӱлтэи, кнага 
лышташым савура.

«Миклай, молаи кна- 
гам нӧртэт? Кнага библи- 
отэк гыч налылтын. Чы- 
.танат тыгэ нӧртаиг тӱҥа- 
лыт гын, кнагаштэ шуко 
лавра иогына, лавра йӧрэ 

чэрат пижэш.. Вэс йэҥ лудмыж годым чэрланэн кэртэи!. 
Укэ^^^тыгэ шташ ок йӧрӧ»— маньэ Ана акажэ.

Библиотэк кнага - влак —  калыкын по- 
гыжо, нуным чаманаш, эрэн ашнаш  

кӱлэш.
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Кочышым виш кодаш ок кул.

Ана кастэнэ кочкаш йамдыдаш тӱҥальэ. Киндым 
шульо, сакырым чай йӱаш шындыш, шӧрымат кондыш. 
Бара чыла лэвэдэ, пэтрыш.

Л  ■- ^

«Молан иэтрэт, ындэ вашкэ кочкаш шинчынас?» —  
манэш Мпклай.— «Кочкаш тӱҥалмэшкэ иурак шинчын 
кэртэш, адак кармэ-влак иурат, шинчыт. Нуно ала 
куштат коштыт: вӱташтэ, тӱгӧ лэкмэ вэрыштэ, тылэч 
моло вэрэат. Кочышышко тӱрлӧ осалым пуртат, чэрым 
шшыктэн кэртыт, садлан пэтрэн шинчыктылаш кӱлэш», 
манэш Ана.

Ночышым виш ит кодо: кармэ шинчэш, 
чэрым пижыктэн кэртэш.
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Кас кочыш годым.
Мпклайын аважэ тувырым мушкын толын. Ожно 

тудо пӧртэшак пӧрта, мушкэш пльэ. Шӱйалтап! вэлэ 
эҥэрышкэ коштын.

Доктыр «пӧртэш мушкаш ок йӧрӧ; пӧртэш мушмо 
годым вӱдпуш шуко погына, тыганьэ пӧртыштӧ айдэмын 
тазалыкшэ пужла», манын Ана аважлан шуко кана 
умландарэн. Ындэ аважэ пӧртэш мушмым чарнэп.

Ачажэ пазар гыч 
толып. Устэл ӱмбакэ 
кугу пӱтӱртышым пыш- 
тэн. Мпклай тӧрштэн 
куржын мнйэн, ачаж 
лэч йодын: «Ачай, мом 
кондышыч?»

—  «Ана, ӱстэл кӧр- 
гышкӧ налын пыштэ. 
Мппь кӱмӱж-влакым 
нальым; йэҥ йэда посна 
кӱмӱя: лнйжэ. Ындэ
чыланат посна кӱмӱж 
гыч кочкаш тӱҥалына. 
Доктыр калык ногны- 
маштэ,—  посна кӱмӱж 

гыч кочкаш кӱлэш, поона вакшышэш малаш, посна 
шовыч дэнэ шӱргым ӱшташ кӱлэш,—  манын пльэ. 
Мэмпан марнй-влак пк шовыч дэн ӱшмышт дэнэ, пк 
вакшышэш малмышт дэнэ пктышт вэсыштлан чэрым 
пижыктат. Нктыжэ йэшыштэ траком альэ лӱгӱштыш 
дэнэ чэрлана гын, вашкэ молыжат чэрланат, манын 
ильэ. Минь адак шолтымо вӱдым кучаш атым нальым.

Йӱштӧ вӱдым ит йӱ! 
Посна кӱмӱж дэнэ коч!
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Шолтыдымо вӱдым йӱаш ок йӧрӧ вэт. Шолшо вӱдымат 
кэчын вашталташ кӱлэш»— манын шкэ мутшым М пк- 
лайын ачажэ пытарыш.

Настзнэ пӧртышкӧ зрэ йужым пуртыман.
Ана кастэнэ йандар (эрэ) йужым пурташ форточ- 

кым почын.
«Миклай, мыжэрэтым чттйэ —  кылмэт»,—  манэш ава- 

жэ.—  «Мпнь, ттӱштырак вӱд дэнэ шкэмым мушкаш 
тӱҥалмэм дэч вара ом кылмэ, йӱпттӧ дэчат, кылмымэ 
дэчат ом лӱд. Шокшо вӱд дэн шкэнятым мушшо вэлэ 
кылма. Кастэнэ эрэ йужым пӧртыш пуртэт гын, малымэ 
годым шӱлап! куштылго. Эрдэнэ вуйат атгра ок лтш»,. 
манэш Миклай.

Йӱдлан пӱйэтым 
эрыктз.

«Йӱдлан пӱйэтым 
эрыкташ пт мондо»,
манэш Мпклайлан ача- 
жэ. Мпклай шоткым 
налын, ошпор ложашэш 
тушкалтэн пӱйжым му- 
шкаштӱҥальэ. Шоткым 
гсӱшӱчын ӱлкӧ, ӱлӱчын 
кӱшкӧ кондыштын пӱ- 
йым мушко. Тугэ от 
штэ гын, пӱй коклаш 
ппжшэ кочышым эрык- 
тэн от кэрт. Сайын от 
эрыктэ гын, пӱй кор- 
шташ тӱҥалэш, пудур- 
га. Пӱйдымо кугуза 
ганьэ вашкэ лпйын кэртат.

Миклай, пӱйжым мушмӧҥгӧ атыжым, шоткыжым 
мушкын олмышкыжо шындыш. Ш кэ шовычшым пуда
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гыч налын (нунын шовыч-влак носна-посна кэчат), 
йӱштырак вӱд дэнэ шкэнжым нӧртэн ӱштӧ.

Малымэ годым вуйым ит лэвэд, умша дэнэ 
ит шӱлӧ.

Мнклай туншо дэнэ малаш возын. Йоллан, кидлан 
каньылэ, шӱлашат пэш сай. Вашкэ малэн колтыш. 
Аважэ эртэн кайшьнкла ужэш: Мнклайын умшажэ по- 
чылтын.

«Ачажэ, эрла Миклайым доктыр дэкэ наҥгайаш кӱ- 
-лэш, тудын нЭргкэ нэтырнэн, садлан умшажэ почылтын. 
Доктыр дэкэ нампйэт гын, тудо норэмда», манэш аважэ.

Малаш эррак возаш кӱлэш.
Мнклай малаш возын. Ана мурэн шннча. «Поро 

мурым мурышыч, ында малаш кӱлэш», манэш ачажэ. 
«Эррак возат гын, эррак кпньэлат. Коч кунамат пк 
жапыштэ малаш вочман, вара вашкэрак малэн колтэт». 
Ана мурмым чарнэн, малаш возо.



IV. ВЭС ШКОЛЫШТО.
/

И к пайрам годым Миклай йолташыжэ-влак дэнэ 
вэс школышко мийэн. Ту школыштат нӱрдӱж газэт 
улмаш. Пӱрдӱж газэтын нк нӧлкаштыжэ тазалык, эрэ- 
лы к нэргэн сэралтын. Мнклай тыганьэ сэрышым лудын.

"  V. м пуаш ок кӱл.
Ш уко нашам йэҥ тошто тунэммыж дэнэ, тошто 

йӱла дэнэ шта. Тошто йӱла дэнэ садыгак кок йэҥ ваш 
лнйытат КНДЫШТБ1М нуат; ваш-ваш кучат. Йоча-влак- 
лан, кӧн кйдшэ эрэ огол гын, кидым кучэн налласаш 
ок кӱл. Лавра, чэрат кнд гыч кндышкэ ннжын ул1- 
шаш.:э нура, йэҥ чэрланэн кэртэш.

Кид кучымашым кудалтыман!

Нушко кэчэ волгыдоок воч гын, тушко доктырлан 
ончаш войзэш.

Тэндан нӧртыштыда тӧрза-влак кугу альэ нзн улыт? 
Чылал^э монар тӧрза? Кэчэ волгыдо нӧртышкӧ .тога- 
лэш, укэ? Ннгунамат тӧрзам ннчкэмыштышэ шовыч 
дэн нэтрэн нда шннчыктэ. Тӧрза-влак кугурак лнйыт 
гын, нӧртыштӧ эрэ кэчэ волгыдо шогаш тӱҥалэш. Ма- 
лымэ вэрымат пэтраш ок кӱл. Пӱрдӱжым лавран, шэ- 
мын кучыман огол. Шналэрымат ошалгым вэлэ пнжык- 
таш лнйэш. Пӧртыштӧ йоча-влакым кэчэ логалмэ вэрэш 
малыктыман. Пӧртыштӧ кэчэ волгыдо монар шукырак 
логалэш, тунар утларак йоча-влак внйан, таза лнйыт.

99
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Кузэ Марйа изи шужаржым ончэн.
Марйан аважэ чэрланэн. Тудым больннтсаш пыш- 

тэныт.

«Ит ойгыро, авай, мннь шужарэмым шкэ ончэм». 
манэш Марйа аваяслан каймыж годым. Марйа шужар- 
жылан пучумышым шолтэн. Совла (паньэ) дэнэ кошта- 
лынат, шокшо огол гын, манын шкэ подыл ончэн. 
Подылмӧвггӧ, шужар}кым пукшаш тӱҥалын.

Могитэн гитэн М арйа альэ укэ?
М оиш эн огол гын, можо йоилыш —  каласэн пуза?

Моштэн шӱлаш кӱлэш.
Мэ кэчэш кок кана тӱнӧ к^гун, ольан шӱлаш ту- 

нэмына. Тэвэ кузэ штэна: шӱлышым кӧргышкб налмэ 
годым йол парньа дэнэ шогалына, мӧҥгэш шӱлӓлтымэ
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годым пол пундаш 
шым Ьытармэшкэ 
шӱлалтӓш кӱлэш; 
оҥэш пужлышо йуж 
ынжэ код.

Урэм лаврам, 
пуракым пӧр- 
тыш ит пурто.

П ӧртончы л ан  
нол ӱштл1Ӧ кӱрт- 
ньым, рэшэткам 
шташ кӱлэш. Ту- 
шак кок йолымат 
чот эрыктыман. 
Пӧрт кӧргышкӧ 
урэмысэ пуракым, 
лаврам пурташ 
шэкланыза: лавра.

дэнэ шогалмэшкэ волэна. Ш улы-

иипштшл

штшш

пурак дэн чэрат логалын кэртэш.

Молан кӱчым 
пураш ок йӧрӧ.

Кӱч йыр шыл 
ппжын. Кӱчым пур- 
лын налмэ годым, 
йора лпйэш, тушко 
лавра, пурак пура. 
Парньа йошкарга, 
коршташ тӱҥалэш. 
Ту лавра вӱрышко 
кайа, вара йэҥ нэ- 
лын чэрлана, ко- 
лэнат кэртэш. Йо- 
ра пзэ гынат, ту- 
дым под эм дэнэ 
шӱраш кӱлэш.

■
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Молан Йыван чодра школышто тунэмэш.
Йыванлан чодра школышто тунэмаш нэш сай: туд- 

дан мэмнанла нӧртыштӧ нэтырналт шпнчыман огол. 
Нунын школышто эрэ тӱнӧ тунэмыт. Йӱштӧ дэн йӱ- 
ран годым вэлэ пӧртыш нурат.

Кожла школышто Йыван тунэмэш, порэмэш. Тугай 
школ мэмнан дэн альэ шагал. Амэрпкыштэ шуко 
почмо. Тунэмшэ-влак тыгай школышто кок нашам 
штат; тунэмыт, адак шкэныштын тазалыкым чоткы- 
дэмдат.

I »
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V. ВАШТӒЛТШЭ ЧЗР-ВЛАК.
N

Молан кӱварыш шӱвэдыман огол.
Ньэмыч учоной Корпэт чылаланат тидыы раш ум -

ландарэн пуэн; чакотко дэн чэрланышэ иэҥын шувал-
мыжэ кошка гынат, чэр шарышэ оактэрни-влакшэ
огыт коло, вэс иэҥланат чакоткым пижыктэы кэртыт.-

Тудо тыгай шынэштармыы штэн. Чакоткан йэҥын кр а - 
ват йымаланжэ* нортышым шарыктэн, чэрлылан рун 
шӱвалашыжэ атым иуэн огол, кӱварышкэ шӱвэдылаш 
шӱдэн. Вара шӱвэдэн пытармэ портышым коштыктэн.

■ н
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Чэрлэ йэҥым вэс пӧлэмыш пыштэныт. Портыш 
кошкымӧҥгӧ, тудым кукшо вэньык дэнэ нӧртэшак ӱш- 
тыктэн. Тугэ штымӧҥгӧ, Корнэт ты нӧлэмэш 48 тэҥ-

гызсӧснам‘) ашнаш пэтырэн. Тыгэ штымӧҥгӧ, 47-шэ 
чэрланэн кокырэн колэныт. Иктьнкэ вэлэ кодын.

Шоналтыза: молан тэшыз сӧсна-влак колэньип?

Кузэ вашталтшэ чэр шарла.
нанлык, нушэҥгэ, шудо- 

вдак лэч носна мландэ ӱмбалнэ 
адак тигыдэ, шннчалан койдымо 
шукш гай бактэрий, мнкроб манмэ 
нлат. Пуным кугэмдышэ йанда 
вошт вэлэ ужаш'лнйэш. Ш уко кана 
кугэмдышэ йандам нк нучэш шын- 
дылыт. Тудым мнкроскон маныт. 
Мнкроскон бактэрий-влакым 500- 
1000 кана кугэмда, сандэнэ бактэ- 
рпй-влак мнкроскон дэнэ ончыма- 
штэ раш койыт.

Бактэрнй-влак^^тӱрлӧ уло. Йу- 
жыяш айдэмылан норым шта, йужы- 
жо— осалым. Осал бактэрий-влак 
тӱрлӧ чэрым ннжыктат; нк йэҥ чэр- 
лана гын, тудын дэч моло-влакат 

чэрланэн кэртыт. Чэрлэ йэҥын бактэршЪкэ вэс йэҥлан 
ннжэш, сандэнэ таза йэьгак чэрлана. Тыганьэ чэрым

Миироскои.

Морская свннка.



вашталтш;) чэр маныт. Шкодышто иктаж монар тунэмш;» 
вашталтшэ чэр дэнэ чэрланат гын, тунэммым нк жаплан 
чарнаш кӱлэш. Бактэрпй-влак чэрлэ йэҥын шӱвӱл 
вӱдшӧ дэнэ пырльа лэктыт, адак кокрэн лукмо рун 
дэнат пырльа лэктыт.

7 ’э  моганьэ вшиталыпиэ чар дэнэ кииэнда?

Пастэрын кугу паш аж э.

Бактэрнй нэргэн й;)ҥ-влак кузэ вара налэн налыныт? 
Прансийштэ Пастэр лӱман кугун тунэмшэ илэн, тудын 
колымыжлан ынд;)
31 ий эртэн. Пастэр 
дэч ончыч бактэрнй 
нэргэн раш умлышо 
иктат укэ улманк 

Пастэр тыг;) ту- 
нукт;)н: вашталтшэ
ч;)р-влакым бактэ- 
рий-влак шаркалат, 
бакт;)рий нланым:) 
дэн вэлэ йэҥчэрлана, 
.)ганын. Тудын тунук- 
тымо ваштарэш мо- 
.10 тунэмшэ-влак ӱча- 
111 Э II Ы Т, ӱнханынг.) 
и:)Ш  шагал улмаш. 
11астэрын нашажым
ужын, ольан-ольан
чыланат ушанаш ту- 
ҥалыныт. Пастэр, ор- 
шо пий дэнэ ннрэ 
пурмо йэҥымат ормо «
д;)ч «привнвкэ» дэн ;)млаш доктыр-влакым тунуктэн.

Пастор.
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Бактэрий-ьлак; 1) дифтэрийын; 2) кальэрын; 3) шодо ’, шӱ- 
йыктышӧ чэрын; 4) мӱшкӱр тифын; 5) йора пуалтарышэ, 

шӱныктыгаӧ; 6) нӧртылшӧ (возвратный) тифын.
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Бактэрийын нугытшо могайэ.
Сантимэтр висам школышто чыланат шинчат. Тудын 

кужытшо сӱрэтыштэ ончыктымо. Сантимэтрын луымшо 
ик ужашыжэ милимэтр лийэш.

И к МИЛИМЭТр’ к у т ы ш э ш  КОК т ӱ ж э м  ГЫ Ч ||||||, |||| 
нил т ӱ ж э м  н а р э  ч а к о т к о  б а к т э р и й  п у р а .  Бу-

лавкэ вуи ганьэ ораштэ шуко 
мильон бактэрий чотлалтэш.

И к кугун тунэмшэ чакотко 
дэн чэрланшын шагат. нарэ 
кокрэн лукмо рунышто 22 ми- 
льон нарэ бактэрийым чотлэн.

Кӧ вийанрак: кэчэ альэ 
йӱштӧ.

Йужо бактэрий-влак тойа
 ̂ гай вийаш улыт. Нуным вэс1 убэркульоз бактэрш,.

лӱман тунэмшэ муун). Тэвэ тидэ бактэрий шодышко 
вэрэштмэ дэн йэҥлан чакотко нижэш. Тидэ бактэрий 
йӱпоггӧ дэч ок лӱд, тэлым лум йымалнат илэн кэртэш, 
10 градус йӱштымат чыта (турка)— колымэшкак ок 
кылмэ.

Тэвэ кэҥэя; пагыт. Кэчэ пэш эҥда. Кох тойа-вла- 
кат ырат. Тэвэ нуно 10 шагат кнйышт кэчыштэ. Аҥыр- 
гаш т. 15 шагат кийышт —  тулэчат начар лийыч. Коло 
шагаткийышт. Начарракшэ колаш тӱҥальэ. Кумлошагат 
эртымӧҥгӧ, чыланат колэн иытышт.

Каяасыза. кузэ Еох тоиа-влак лул ӓыма.к вэрэш- 
.шыныт?

Молан нэр дднэ шӱлаш нӱлэш.
Ш уко йоча-в.так умша дэнэ шӱлат. Тидэ сай огод. 

Умша дэнэ шӱлымӧ годым йуж дэнэ пырльа лога- 
рышкэ пурак пура, гаодышко кайа. Пуракыштэ тӱрлӧ
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бактэрийудо: нуно хШргыншӧ пурат гын, айдэмэ чэрлана. 
Кэрэк кунамат нэр дэнэ шӱлаш кӱлэш. Нэр дэнэ 
шӱлымӧ годым йуж нэрыш нура, пуракшэ нэрэш кодэш, 
шодышко эрэ йуж гына кайа.

Кузэ ик йэҥ дэч вэс йэҥ ч^рлана.
Йужо ЙЭ1Г-ВЛаК шыдэшкымэ годым шкэныштым огот шиж, 
кычкыр(л)эн ойлат: шӱвӱл вӱдышт вэлэ кок могырышко 
гпыжалтэш. Пӱйдымӧ йэҥ-влак ольан ойлат гынат, нуны- 
нат шӱвӱл вӱдышт шыжалтэш.

Икта;к йэҥ чэрлэ гын, тудын шӱвӱл вӱдшӧ дэнэ 
пырльа бактэрий-влак лэктыт. Нуно вэс йэҥын кӧргыш- 
кыжӧ вэрэштыт гын, чэр Ш 1 Ж Э Ш . Садлан кокырмо. тӱр- 
вычмӧ годым умшам кид дэнэ иэтраш кӱлэш.

Тӱрвӧ гыч азам ида шупшал.
Вӱмашкэ ик ватэ азаж дэнэ мнйэн. Моло ватэ-влак 

азам «ай-ай мотор, чэвэр» манын, авурэн шогалыныт. 
тӱрвыштым шуйэныт, шупшалаш шонат. Аваягэ вашкэ 
ужын колтэн.

«Эй, тэ, пошкудэм- влак, йолташэм-влак, кэрэк кузэ 
ончыза, кэрэк кузэ моктыза, а шупшалаш ом пу; минь 
шкат тӱрвыяс гыч нигунамат ом шуишал», манэш аважэ. 
Ш уко ватэ-влак азаштьвг тыгэ ончэн огот мошто.

4



Шоналтыза, молан азам шупшалаш ок йӧрӧ?

И уж ы ш то монар бантэрий уло.

5 5 0 0

Ык кубпк м;)тр йужышто тынар бакторпй чотлалтэш: 
пуракаи ола ур;^м йужышто —  5500 бактэрпй лийэш;

т
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пушэнтэ каклаштэ— 700; мландэ дэч 70 мэтр нарэ- 
кӱшнӧ —  28 бактэрнп.

Тубэркульоз (чакотно) нэргэн.
Тубэркульоз бактэрий шодышко, логарышкэ гына 

огол, луышкат, йыжыҥышкат пура. Луышко бактэрин 
вэрэштмэ дэнэ тудо коршташ тӱҥалэш, пуалэш. Пӱгыр 
тупан-влак шукыжо садэ тубэркульоз (чакотко) баггтэ- 
рий тупрӱдӧ луэш планымэ дэн тугэ лпйыт.

Тпдэ бактэрпй-влак шӱлымӧ годым, шолтымо вӱ- 
дым альэ шӧрым йӱмаштэ вэрэштыт. Коваштэш сусыр 
(йора) лийэш гынат, бактэрпй айдэмэ кӧргышкӧ вэрэшт 
1С)рТЭП1.

Кӧ эрэ йандар йуж дэн шӱла, внйан, сай коч1сышым 
кочкэш, тудлан чакотко пижын ок кэрт. Таза лнйнэт гыНу 
адак шкэндым кылмэн чэрланымэ дэч аралэ, гнмнастик, 
тӱрлӧ спорт дэн кап-кылэтым чоткыдэмдэ*.



:■ г,
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Кузэ кап кӧргыштӧ бактзрий пыта.
Айдом:^ плымыж годым пэш шуко пуракым полэш, 

пурак дэно пырльа бактэрпй-влак кӧргышкыжӧ пурат.. 
Кузэ вара чыла йэҥ-влак огот чэрлаиэ, шӱкпхӧ йэтгжэ'
вэлэ чэрлана.-^

ш
Ношкаргэ дэп ош вур пырчэ- 

влак.
(*ш вӱр пырчэ-влак бактэ- 

])ПЙЫМ кочкыт.
Аттдэмын вӱржӧ впшкыдэ. Тпдэ ВПШКЫДЭ вӱрыштӧ' 

йошкар дэн ошо вӱр пырчэ-влак коштыт, тыгай пыр-

шшт
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чылам вэс сэмын пӧлэм (клетка) манаш лнйэш. Коч 
могай кунхкылынат, нлышынат капшэ тнгыдэ нӧлэ- 
ман. Ш уко кэрмыч-влакым ушкалэн, пӧртым шташ 
лийэш. Айдэмын капшат тигыдэ пӧлэм шукэммэ дэн куш- 
кын шога. Вӱрыштӧ коштшо-влак пэш пнсэ (тырэ) 
улыт. Нуно Н 1Ы Л коклаштат коштын кэртыт. Кушто 
бактэрнй уло, тушко мпйат. Бактэрнй-влакым авурэн 
]сочкаш нижыт. Бактэрпйӱкэ йадым луктэш, вӱ]) 
пырчым пушташтӧча. Тпдэ йадшэ айдэмым чэрландара.

Айдэмын вӱржӧ ту йадым пытаршэ эмым луктэш. 
Таза йэҥын вӱржӧ утларак луктэш. Сандэно таза, вийан 
йэҥ ок чэрланэ, бактэрнйын йадшэ нимом штэн ок кэрт. 
Начар йэҥын вӱржӧ бактэрнй йад ваштарэш ;)мым 
луктын ок сптарэ, садлан тудо вап1кэ чэрлана.

Айдэмылан йӧршӧ бактэрий-влак.
Чыла бактэрнй-влак чэрым огот штэ. Айдэмылан 

полшыгао бактэрийат уло. Руаш вочкэш рууд! пыштэт 
гын, руаш овараш тӱҥалэш. Микроскоп дэнэ ончэн 
РУУИ1Т0  тнгыдэ нлышэ-влакым ужаш лийэп]. Нуно сада]1

Гуагаым овартыпга бактэрин. Киид.э Умба.11сэ пуиушкыш.

киндэ бактэрий улыт. Нуно руашым шуктат, овартат. 
1Попыктышо, овартышэ багстэрпй-влак дэч посна руа-
шым, торыкым, ӧраным (йырам), кумысым. молымат 
гнташ ок лий нльэ.



VI. ШКЭ ТАЗАЛЫКЭТ ЧОТКЫДЭМ- 
ДАШ КЭГЭЖЫМ МОМ ШТЫШЫЧ.

Школыгато йоча-влаклан тунуктышо тыго каласэн: 
«Коҥэжым шко кап-кылдам чоткыдомдаш мом штонда..

чылажымат сэрэн ончыктыза», манын. Йоча-влак тыг:^ 
сорэн пуэныт.

Минь кэчыштэ коштым.
Кэҥэжым минь тувыр дэч посна ик йолаш дэно 

коштым. Могырэм кэчэш йӱлатышым. Шудо каван 
ӱмбалан кум кана малышым. Пушэнтэ лонташто кош- 
тым. Кэчэш йӱлатымэ дэн могырэм пэш йошкаргыш.

Иыван.
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Минь гимнастикым шташ коштым.
Мэ,йоча-влак, пырльа погыпэн. - кэҥожым тӱрлыи 

модна. Минь гимнастпкым шташ пэш йӧратэм пль;). 
Кэ1гэж коч толашымылан кпдэм, йолэм чоткыдэмэ. Онч(), 
кпдэм кагырт;)м гын, шылжэ ку:ю чымалтэш!

Когой.

Минь эҥэрыштэ йӱштыльым.
М;) 1юай дэнэ коктын эҥэр тӱрышкӧ коштына пль;). 

Вӱд тӱрышкӧ мпйэна, кудашына, вара ошмаш возына. 
Пк могыр дэнэ шуко кпйаш пзай ок шӱдӧ) пльэ. М;) 
пк могырым да вэс могырым кэчэн! ырыктэн н(')рда- 
.лына ильэ.

Вара. к;)ч;)ш ырыктымӧнтӧ, иӱштылынц нль;). Вӱд- 
ышт(") шуко кнйаш изай ок шӱдӧ. «Кы.шаш тӱҥалмыда 
дэч ончыч л;)кса, манэш пзай; кылмымэшкыда ода .т.пс 
гын, та:зал:ыклан пайдаж;) ок лпй. Вӱд гыч чытырэн, 
тӱрвӧ кандэмын лэкташ ок кӱл.»

И а и ы к ' .
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Минь ужар йэмышым ом коч.
Кочам дэнэ коктын мэ олма накчам оролэн нлынша. 

Кочам ужар олмам кочкаш ыш шӱдӧ. Минь туды.м пк 
кана шым колышт: йолташэм-влак дэнэ, йэҥ укэ годым. 
ужар олмам кӱрын кочна. Кастэнэ малаш вочна. Эрдэнэ 
минь мӱшкӱр корштымо дэнэ номжалтым. Пушкэдаш тӱ- 
|гал1.ым. Ш кат олмажэ гайак ужаргэ тӱсан лийым. Ындэ 
нигунамат ужар йэмышым ом коч. Жа^лш.

Кальэр чзр нэргэи мом палышыпл.
Пӧдыр чӱчӱйэм «кальэр» манмэ чэр дэиэ чэрланыш. 

Доктыр чӱчӱйын тӱгӧ лэкмыжым звэска дэнэ пэтраш. 
вара мландэш^тойаш кӱштыш. Тудын тӱгӧ лэкмаштыжэ 
кальэр чэрын бактэрий - влак шолыт вэлэ, манын кала- 
сыш доктыр. Ковам «укэм тӧчэда», манын сӧйга нльэ.

Тугэ гынат, мэ доктыр шӱдымым штылна. Кидым эрэн 
мушкын кондыштат гын, кальэр дэнэ чэрланышымат он- 
чаш лӱдман огол. Кид гычын умшашкэ бактэрий-влак 
вэрэштмэ дэч иэш лӱдаш кӱлэш. Мэ шолтымо вӱдым 
гына йӱна. Шолтыдымо вӱдыштӧ бактэрий лийын кэртэш. 
КӱчымС), ужар кочышым нимомат ышна коч. Олмамат 
шокшо вӱд дэнэ мушкын кочкына идьэ. Ш ш т .

Дифтэрий чэрым нузэ палышым.
Ик кана минь шужарэмыи логаржэ коршташ тӱҥальэ. 

Ачий больнитса гыч доктырым ӱжын тольо. Шужарэ- 
мын логаржым ончышат, мланна каласыш: «Тй^э диф- 
тэрий чэр, тудым эмлыдэ кужын шуйэт гын, порэмдаш
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ок лий. Кизытак прививкым шташ кӱлэш», маньэ. 
Вара дифтэрий дэн чэрланэн порэмшэ имньын вӱржым 
налын, тудын дэн шужарэмлан шэдра пӱчмыла привив- 
кым штыш. Шужарэм прививкэ штымэ дэч вара вашкэ 
порэмэ. Дифтэрий бактэрий пыЪккэ манын, авам вара- 
жым пӧрт кӧргым пэш чот мушко, эрыктыш. Шужарэм 
чэрлэ годым минь марлан кайшэ акам дэн и.т1ышым.

Молан Ӓна акаж  дэнэ илэн? Анӓ.
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