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I. КОВАШТЭ ТАЗАЛЫК.
Молан шкэнам мушкаш кӱлэш.

Могыр коваштым эрэн ашнэтгын, тудо шымалййэш, 
йылгыжэш. Вичкыж кагаз дэнэ шӱргым йыгэт гын, 
кагаз ӱйашэш. Тидэ молан тугэ лнйэш? Могыр ко- 
ваштэ гыч коваштэ шэл лэктэш. Тидэ шэл коваштым 
кошкымо лэч арала. Мардэжан, нуракаы вэрыштэ на- 
ша штымэ годым тидэ шэл кошка, коваштэ шэлыш- 
талтэш. Тунаы коч моганьэ ӱй дэнэ альэ шэл дэнэ 
шӱраш кӱлэш.

Кӧ могыржым шагал мушкэш, тудын коваштыжэ 
лӱгӱшта. Тидэ —  коваштэ гыч лэкшэ шэл дэнэ нӱж- 
вӱд кошкымылан лӱгӱшта. Пӱжвӱдым, шэлыы коваштэ 
гыч от муш гын, тушан нэш шуко нурак нижэш, бак- 
тэрий-влакат ннжыт. Вара тӱрлӧ чӱнча лэктэш, ко- 
ваштэ йораҥэш. Тыганьэ коваштэ, паша штымэ годым, 
йыгалтэш гын, альэ тудым удырэт гын, йылэ')  ок порэм. 
Садлан коваштым нэш эрэн ашыаш кӱлэш. Порын 
мушкылтмӧҥгӧ, могыр куштылгын чӱчэш. Коваштэ 
ойрылю шэлдэн, нӱжвӱд чнймэ вургэмышкэ шыҥат, 
тушан пурак нӱтыралтэш. Чиймэ вургэмым йылэ от 
вашталтэ гын, коваштэ адакат чӱнчаҥэш, йораҥэш. 
Садлан тувур йолашым арньа вуйэш вашталтыман. 
Ӱмбал вургэмымат эрыкташ, почкаш, мардэжыштэ кэч- 
ыкташ, мушкаш кӱлэш. Шкэ могырэтым эрэн ашнаш изп 
годымактунэм., Чэвэрлык тазалык— эрэлыкыштэ вэлэ.

')  Вагакэ 

Ж ваташкэ



М о н а р  ка н а  м уш ка т  капэт ьиь^
А л а  пӱоювӱд ӱпгиан улат ?
Вургэмэт ым к у ш а к  эрыктэт?
М ол ан  вургэмым ггӧртэш эрыкт аш  ок кӱл?

Упым, кӱчым кузэ аш наш.
Айдэмын вуй коваштыжэ пэш шуко шэлым луктэш. 

Изи йэҥ-влакын вуйыштышт вэс пачаш коваштэ ганьэ 
кошкэн шинчэш. Шкэныштым лавран кучышо рвэзэ- 
влакын вуйышт йораҥэш, ӱпышт шнкэш, шэрашат ок 
лий. Садлан рвэзэ дэн аза-влакын вуйыштым муш- 
кын ашнаш кӱлэш.

Йӱштӧ вӱд дэнэ'̂  вуйым сайын (чот) мушкаш ок 
лий. Лэвэ, шовынан вӱдэш вэлэ шэл дэнэ лавра шула, 
вӱд дэнэ пырльа ‘ лэктэш, вуй мушкылтэш. Ӱпым, 
вуйым нэш сайын (чот) арньа вуйэш мушкаш кӱлэш. 
Вуй коваштыштэ ӱп вож уло. Лавран вуй коваштыштэ

бактэрий - влак (грибкп)
нлат, нуно планымэ дэн 
тӱрлӧ чэр лийэш. «Пар- 
ша» манмэ чэр уло. Тудын 
бактэрнйжэ рвэзэ-влаклан 
утларакшым пийдэч адак 
пырыс дэч пижэш. Тпдэ 
бактэрнй-влак ӱп волшм 
пытарат. Ӱп йогаш тӱҥа- 
лэш, айдэмэ чара вуйан 
лнйэш (1-шэ сӱрэтым 
ончо).

Адак вэс тӱрло ӱп' чэр 
уло. Тпдэ чэр ӱпым пы- 
тара. Ӱп торгына, тӱрэд- 
мэ ганьэ йыргэшкын пы- 
та. Тидэ чэрым «стригу- 
ш;ий лишай» маныт (2-шо 
сӱр. ончо). Тндэ чэр ик 

иэҥ дэч вэс йэьглан пижэш, садлан школышто ик рвэзэ

1 сӱр. „Паршса“ мапмэ ӱп чэр.



чэрлана гынат, тунэммашым чараш вэрэштэш. Вуй 
коваштым эрэн ашнэт гын, тыганьэ чэр-влак ппжын 
огыт кэрт.

Вуй мушмо годым эп- 
лын (эркын) толашаш 
кӱлэш. Мушмаштэ кош- 
кышо коваштыжэ муш- 
кылтэш. Йол пундашыштэ 
кӱжгӧ, кукшо коваштэ уло.
Тудым кӱзӧ дэнэ чылт 
(вэк) корштыктыдэ нӱч- 
кӱн налаш лийэш. Вуйы- 
што коваштэ туганьэ кӱж- 
гӧ огол. Кошкышо коваш- 
тэ йымалнэ илэ (ыльы- 
кшэ), вичкыж коваштэ 
уло. Сандэнэвуйым эплын 
мушмо годым тудым кӱч 
дэнэ удыраш ок кӱл, 
парньа вуй дэнэ вэлэ 
йыгэн мушман.

Шэргэ пӱй мучаш пӱсӧ ынжэ лий; пӱсӧ лпйэш 
гын, коваштым удыра, сусыртэн кэртэш.

Пэш шокшо вӱд дэнат мушкаш ок 
кӱл. Шокшо вӱд илэ коваштым йӱлалта, 
тудо вуйлан поро огол. Адак вуй коваш- 
тын ик чэржэ уло. Тидэ чэр —  лыгэ. 
Шэрмэ годым лыгэ ложаш ганьэ вэлэш. 
Тидым пытараш нэлэ огол. Доктыр кӱш-. 
тымӧ (шӱдымӧ) сэмын вуйым «серно-дег- 
тярная мазь» манмэ дэнэ мушман. Адак 
вуйышто тий погымо дэч шкэндым сак- 
лаш (аралаш) кӱлэш. Мончаш иурмӧҥгӧ, 
вуйым чӱчкыдӧ шэргэ дэнэ шэрман. 
Ӱпыштӧ адак шаргэнчэ-влак лийыт. (3-шо 
сӱрэтым ончо). Нуным пытараш нэлырак. 

3 сӱр. Ш ар- эрэн шэрын ок пытарэ гын, шаргэнчэ 
гэпчэ. гыч тий-влак лийыт, Тнйым пьиаршащ

2 еӱр. „Стригущий лишай“ 
ыапмэ ӱп  чэр.



вэрч вуйэш нэфт ӱйым, адак «сабадилла» манмэ эмым 
шӱраш кӱлэш.

Вуйэш чиймэ упш, шлана, картуз, шовыч вуйым 
пэш чот ынышт пэтрэ. Урал марий ватэ-влак шыҥа 
шовычым вэк огыт нал, тидэ норо огол. Молан тугэ 
пэш чот пэтраш кӱлэш? Айдэмын коваштыжэ шӱла, 
садлан чот пэтырмэ дэн коваштылан шӱлашынгэ эрык 
укэ. Коваштэ чонан ганьак: волгыдым, щж дэн шӱлы- 
мым йӧрата. Лэвэ кэчэ годым, пуракан огол гын, вуйым 
пэтраш ок кӱл.

Парньа кӱчым эрэн ашнаш кӱлэш. Пашам штэн 
чарнымӧҥгӧ, кӱчым шовын дэнэ мушман, кӱч йыма- 
лан лавражэ ынжэ код. Эрэ, йытыра йэҥым кӱчшым, 
ӱпшым ончэнак налаш лпйэш. Кӱчым вийаш пӱчкаш 
ок кӱл, парньа сэмын кадыртэн пӱчман. Адак кӱчым 
кужын кодымат альэ эн тӱҥ гыч пӱчмат ок йӧрӧ.

(4-шэ сӱр. ончо). Кӱч ок лийгын, парньа 
вуйын пушкыдо шылжэ тӱрлым кучылт- 
машэш сусыргэн пыта. Парньа вуйын 
пушкыдыжо —  вэс шинча ганьэ. Парньа 
вуй дэнэ нийалтэн мэ арвэрым палэна. 
Кӱч воктэн ваштарэш коваштэ лийэш. Ту 
дым кӱрлын лукташ альэ пурлын налаш 

4 сӱр. Кӱчым ок кӱл. Кӱрлын, нурлын налат гын, йора‘) 
тыгэ пӱчман. лийэш.

Тушко бактэрий-влак нуратат нарньа уясаргэн шӱй- 
аш тӱҥалэш. Варажым бактэрий-влак вӱрышкӧ вэрэш- 
тыт, айдэмэмэрланэн кэртэш. Парньа пизыралтэш альэ 
удралалтэш гын, тудо вэржым «иод» манмэ эм дэнэ 
шӱраш кӱлэш.

Тунэмшэ-влак коклаштэ тазалык ончышо ушэмым 
почмо сай лийэш. Тидэ ушэм школышто тунэмшэ- 
втагын тазалыкыштым ончэн, аралэн шога. Адак тидэ 
ушамлан доктырым кӱштэн, тунэмшэ рвэзэ-влакын 
ӱпыштым, коваштыштым ончыман. Школышто куза

‘ ) Сусыртыщ.



эрэлыкым шташ, кузэ рвэзэ-влакым иытыраҥдаш — тидэ 
нэргэнат «тазалык йачэйкэ» шоналтыжэ. Шк? пашажэ 
нэргэн тидэ ушэм уло тунэмшэ-влак погынымаш- 
лан ойла.

Моганьэ вУд дэнэ мушкылтман.
Кок рвэзэ тыгэ ӱ^ашэныт. Иктыжэ манэш; „Мпнь 

йӱштӧ вӱд дэнэ мушкылтам».— «Мннь лэвэ вӱд дэнэ — 
кылмымэ лэч лӱдам», манэш вэсыжэ.— «Тннь лэвэ вӱд 
дэнэ мушкылтатат садлан кылмэт».— «Кузэ тугэ ?» аптра- 
нэн вэсыжэ йодэш.— «Лэвэ вӱд дэнэ мушмо годым ко- 
ваштэ вашкэ йӱкша. Йӱштӧ вӱд дэнэ мушмӧҥгӧ, шовыч 
дэнэ могырым йошкаргымэшкэ йыгэт, вара могыр шок-
Ш ЭМ ЭШ , ОТ КЫЛМЭ. I

Кӧ лэвэ вӱд дэнэ мушкылтэш гын, тудо йӱштӧ 
йужым тӱсэн (чытэн) ок кэрт, тудлан йӱштын чучэш. 
Йӱштӧ вӱд дэнэ мушкылтмо годым йӱштын чучэш 
гынат, варажым вашкэ могыр шокшэмэш, коваштэ 
йошкарга. Шокшо вӱд дэнэ мушшо-влак йӱштын чуч- 
мылан кӱжгын чнйат; тыгэ чнйшэ вашкэ чэрлана».

— «Кӧ йӱштӧ вӱд дэнэ мушкылтэш, тудын могыржо 
лавра лнйэш. Могырым йӱштӧ вӱд дэнэ эрэн мушкаш 
ок лнй», манэш вэсыжэ.— «Укэ, арньаш нк кана мннь 
лэвэ вӱд дэнэ, шовын дэнэ мушкам, адак кэчын кыда- 
лышкэм шумэшкэ йӱштӧ вӱд дэнэ мушкам».

Еаласы за, куды ж о  чы ным ойлэн? М о л а н  т уды н  
каласъ иш ж э чы н л ийэш ?

Вӱдэш пурымо (йӱштылмӧ) нэргэн.
«Ох, кылмэн пытышым мннь, чытырэм вэлэ», ма- 

нэш нк рвэзэ.— «Кузэ вара тннь тугэ кылмышыч?» 
йодэш вэсыжэ.

«Мннь вӱдэш пурышым».— «Тэвэ, мо сӓйыр! Школ 
доктыр —  вӱдэш шуко пураш ок. йӧрӧ»,— манын каласэн 
нльэ. Шняшш дыр тннь: «вӱдыш пурымо годым йӱш- 
тын чучэш, варажым шокшо лийэш, коваштэ йошкарга.



Тунам вӱд гыч лэкташ кӱлэш, угыч кылмымым вучаш 
ок йӧрӧ. Тыгэ от штэ гын, вӱдэш пурымын нимогай 
найдажат ок лий.

Вӱдэш пурмо лэч ончыч сэр ӱмбалнэ чара могыр 
дэнэ кэчэш ырыктэн киймэ сай лийэш. Вӱдэш пурэн 
лэкмӧҥгӧ, вашкэ чийаш кӱлэш. Нигунамат вӱдэш нурэн 
лэктын, кэчэш ырыктэн, угыч вудыш нурман огол».—

«Тынь ок йӧрӧ да ок кӱл вэлэ лшнат! Молан ок йӧрӧ, 
тудыжым каласэн пу? рвэзэ йодэш.— «Йӧрӓ, каласэм. 
Минь доктыр мутым тыгэ умлышым: коч моганьэ пашам 
штэт гынат, варажым канымэ шуэш. От канэ гын, 
могыр шумэш. Садыгак вӱр коштмо корно-влакат. Вӱдыш 
пурымо годым нуно пзэмыт; вӱр кӧргышкӧ кайат йӱш- 
тын чучэш, вара;кым вӱр корно шарла, вӱр коваштэ 
дэкэ толэш, садлан шокшын чучэш, могыр ыра. Вара 
вӱд гыч лэкташ кӱлэш. Вашкэ от лэк гын, вӱр корно 
адак изэмэш, вара йылэ ок шарлэ, йэҥ вашкэ ырэн 
ок кэрт. Вӱр корно нойа, вашкэ шарлэн ок кэрт, ай- 
дэмэ кылмаш тӱҥалэш. Тыгэ кылмымэ дэн тӱрлӧ чэр 
лийын кэртэш. Тэҥгыз вӱдышкӧ йужо йэҥлан пурашат 
ок лий».

Е аласэ, кузэ  т инь вӱдэга щ р э т  {йӱгатылатТ) К ы л л т -  
мэгакэт пурэнат , у к э “̂

Кузэ  чийаш кӱлэш.
Пӧрт кӧргыштӧ йэҥ-влак куштылгын чийат. Тӱгӧ 

лэкмышт годым нэш шокшын чийаш тӧчат. Моло ку- 
гужанлаштэ тыгэ огол: пӧртыштӧ мом чийат, тудо вур- 
гэм дэнак тӱнӧ коштыт.

Мэмнан дэнэ пасма (ситсэ), адак виньэр тувыр-йо- 
лашым, вургэмым чийат. Вэс кугужанлаштэ утларакшэ 
«трикотаж» манмым чийат.

Тудо нӱжвӱдым шуко йӱэш (шыҥдара), садлан 
вашкэ кошка. Спортлан тунэмшэ-влак куштылгын 
чийат. Куржмо годым могыр нэш ыра, йэҥ нӱжал- 
тэш. Куржын чарнымӧҥгӧ, нунын могырышт гыч пӱж- 
Эӱд ок його; шоктэ гай шуэ тувыр-йодаш пӱжвӱдым



йӱэш, могыр вашкэ кошка, садлан мардэж пуалэш гы- 
НаТ, ЙЭ1Г огэш кылмэ.

Моло вургэм йэҥын нӱжвӱдым огэш йӱ; тыгай вур- 
гэм вашкэ кошкэн ок кэрт, садлан йэҥ кылма, тудлан 
чэр нижын кэртэш. Рвэзэ-влакым йоча годымак куш- 
тылгын чийаш тунуктыман. Йолэш чот нидаш кӱлэш. 
Кӧн йолжо пӱжалтэш, тудлан йӱштӧ годым мэж чулкам 
чийдэ ок лий. Шӱргым, шӱйым иӱтыраш ок кӱл. Аҥы- 
сыр, шигыр вургэм могырлан шӱлаш эрыкым огэш ну, 
вӱркорным, оҥым иизыра. Могыр вэлэи нижшэ вургэм 
кап шокшым аралэн ок кэрт. Кумдарак вургэм вэлэ 
шокшым куча. Вургэм дэн могыр коклаштэ шокшо йуж 
лийэш гын вэлэ йэҥ огэш кылмэ. Вургэм могырым ни- 
гунамат ырыктэн ок кэрт: могыр вургэмым ырыкта. 
Вургэм могыр вэлэнсэ шокшо йужым аралэн шога, туд- 
лан йӱкшаш эрыкым огэш ну.

Ты йы н т увыр-йолаш эт , моло вургэмэт мо дэн у р -  
гымо ?

М огай ч у л ка м  чийэт , могай гитырым ггидат? Т р и ко -  
гпаж  т увы р-йолаш эт  уло, укэ? Т р и ко т а ж  дэн виньэ- 
р ы н  ко к  и к  гай лаапы гш м  налы н, вӱд дэн нӧрт ымэк, 

ко к  ш а к а н ы ш к э  ггышгпэ, вара нуны м  и к  жаггыш- 
гггак .л ук . К у д о  л а ш ы к ш э  вӱдым ш укы рак  й ӱ ӱ н  ?

Кылмэн чэрланымэ нэргэн.
«Тэ нӧртышкыда эрэ йандар йужым нуртэда?» 

манын йодэш доктыр.— «Тэлым йӱштӧ тӱньыкым ночат 
гыы, кылмаш лийэш; кылмэт гын, чэрат ннжэш», ма- 
ныт рвэзэ-влак.—  «Укэ, йэҥ-влак кылмымэ дэч огол, 
бактэрий иланымэ дэн чэрланат. Кӧ шкэнжым изи 
годымак йандар йуж дэн шӱлаш, йӱштӧ вӱд дэнэ муш- 
каш тунуктэн, тудым бактэрнй-влак чэрландарэн огот 
кэрт. Кӧ тыгэ шкэнжым тунуктэн огол, тудо кылма; 
тудын вӱржӧ ольан коштэш. Тыганьэ йэҥым бактэрий- 
влак вашкэ сэҥат. Шоҥго йэҥ-влак изиш онса ио- 
чылтмо дэчат лӱдыт: нунын вӱрышт ольан коштэш. 
Шкэндым изи годымак йӱштым тӱсаш тунуктэт гын.



10

кылмэн чэрланэм манын лӱдаш ок вэрзшт. Кӧ нэш 
шуко чийа, адак тӧрзажым вэк ок ноч, тудо изиш тӱгӧ 
лэктэш гынат, кылмэн чэрлана».

Т инь вагикэ кыллгэт, укэ?
К а п эт ы м  ш окш о альэ йӱгитӧ вӱд дэнэ к а ж н э  кэчы н  
мугикат , у к э /

К а п ^ т и м  йӱиппӧ вӱд дэнэ м уш кы н , шовын дэнэ 
ковагитэтым йои/каргымэгикэ йыгэ. В а р а  т ланэт  
гиокгио лийэги. Ш н гэн  ончо.

А д а к  кузэ  гиташ  —  доктыр дэч йод.

ча



II. ФИЗКУЛЬТУР.
Гимнастик дэиэ спорт— модыш огол, 

тазалыклан кӱлэш паша.
Олаштэ илышэ рвэзэ-влак йал рвэзэ-влак лэч на- 

чар улыт. Йал рвэзэ-влаклан нзншт годымак тӱҥалын

5 сӱр. Куржыт.

ачашт-авашт дэн пырльа пӧртыштат, насуштат, кож- 
лаштат наша шташ вэрэштэш. Ты паша штымаштэ
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йал рвэзэ-влакын могырышт чоткыдэмэш, адак нуно 
шуко тӱнӧ йужышто коштын шкэныштым вийаҥдат. 
(5 — 11 сӱрэт).

Ваньа дэнэ Кости ӱчашэн-таҥасэн куржыныт. Ва- 
ньажэ кок ий фнзкультур ушэмыштэ шогэн. Кости курш-

талаш йӧратэн огол, ту- 
до утларак кнага дэн 
шннча улмаш. Ваньа 
Костим вашкэ эртэн 
куржын. Костижэ тӱн- 
чыгэн, ольан курл^аш 
тӱҥалын, вашкэ чарнэ- 
нат шогалын. Ваньа 
адакат шукышкэн кур- 
жын. Чарнэн гынат, 
нэш нойшыла койын 
огол: тудо куршталаш 
тунэмын улмаш. Курж-

6 сӱр. Нпын коштмо.

мыжо годым тудын вии- 
жэ нытэн огол. Кэрэк 
могань нашаштат тунэ- 
мат гын, вий шуко ок 
пытэ. Тунэммэ лэч ожно 
ту наша штымаштак 
нойэн нытэт. Куржмаш- 
тат тугак: тунэмдымэ
йэҥын вийжэ вашкэ ны- 
та. Костиат тугак лпйын.
Тунэмшэ йэҥын курж- 
мыжат, наша штымыжат
вашкэрак кайа, сылнынрак (мотор) кӧйэш. Паб- 
рикыштэ штышэ йэьгын ик тӱрлӧ' наша штымыжлан 
ик тӱрлӧ кан-шылжэ вэлэ вийаҥэш, молыжо огэш. Кидшэ

7 сӱр. Пуш дэн коштмо.
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дэнэ шта гын, т^^дын кпдшэ вэлэ випаҥэш, моло мо- 
гырлю ок внйаҥ, ок чоткыдэм, Моло наша штымаштат 
тугэ лийын кэртэш. Ик тӱрлӧ наша штымэ годым йэҥ 
вашкэ нойа, адак штымыжат ок шу.

Снорт дэнэ физкультур уло могырлан нашам штык- 
тат. Йоча-влаклан шкэныштын кан-кылым вийҥадараш 
иэш чот нижман, таза, чэвэр лийаш тыршыман. Вӱдыштӧ

8 еӱр. Тои дэн модмаш.

пуш каймэ дэн тӧр ийаш тунэмман. Сэрыштэ куржмо 
годым кудалшэ имньэ дэчат кодман огол. Оҥым нӧл- 
талыктэн шӱлаш тунэмман, вара йошкар вӱр чурнйы- 
мат, уло канымат мушкэш, чэвэртара.
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Тэндан  гиколыгито физкульгггур дэнэ спорт уло? 
Могань пагиам тугито гшпэда? Арньаги м онар кана?  
М онарэ мггнут толагиэдсй Г и м н а с т и к  дэнэ споргп 
ггагиам шгггаги гггӱшлмэггг годсэк кагг гиылэггг ваш т ал- 
т алт ын, укэ? Вгсйаг^аш гггӱшлынаггг, угсэ? Г и м н а с -  
гггик дэнэ сггорггг ггагиа гггэндан школыгигггыда укэ  гын, 
т уды м кузэ гынаггг шгггаги гггыргиыза. Тидэ нэргэн  
докгггыр дэнэ ойлыза.

Уж га (нӱрӱк) олмзш — физкультур.
Пу румо, шэлыштмэ, шудо солымо, куршталмэ годым 

мэмнан морыр ыра, мэ пӱжалтына. Мэмнам ырыктышэ

V

| - > У

1'5' ■

9 сӱр. Иолйэчэ дэп ыупчалтат. 

тидэ шокшым шкэнан капнак йамдылэн шога.
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Сандэнэ паша штымэ 
годым, йӱштӧ кэчэ гынат, 
могыр ыра, шокшо лийэш. 
Коҥгаштэ пуэш тулум 
пыжыктэт гын, тудо йӱла. 
Йӱлымыж годым кислород 
дэнэ ушнат углэкислота 
манмэ газ лийаш. Йужы- 
што кум тӱрлӧ газ уло: 
кислород (тидэ газ айдэ- 
мэ дэн вольыклан шӱлаш 10 сӱр. Йэчэ дэп мупча.1 тат.

кӱлэш, тудын лэч посна аидэмат, вольыкат илэн ок 
кэрт), азот, адак углэкислота. Углэкислотам марлажэ — 
ӱпш, сӱрым маныт.

Айдэмэ кӧргыштӧ кочмо кочыш дэч лийшэ наста 
кислород дэн ушнэн тул дэч поснак йӱла. Кисло- 
родшо айдэмын вӱрыштыжӧ лийэш. Тыгэ йӱлымӧ го- 
дым айдэмэ кӧргыштат углэкислота лийэш. Тудо 
мӧҥгэш шӱлалтымаштэ тӱжвак лэктэш. Паша штымэ 
годым мэ вашкэнрак, кугынрак шӱлэна: кӧргышкӧ ки- 
слородым шукырак налына, шукырак углэкислотам 
кӧргӧ ГЫЧ1 луктына. Йӱштӧ кэчэ гынат, паша штымэ 
годым, могыр чот ыра.Пашам штэн чарнэт, могыр 
йӱкша —  уто шокшыяш могыргыч лэктэш.

Айдэмэ могыр гыч

11 сӱр. Гнмпастик.

лэкшэ шокшым чумырташ 
лийэш ильэ гын, ик кэчэ 
лэкшэ шокшо дэнэ кок 
вэдра вӱдым шолташ лий- 
эш ильэ. Сандэнэ кылмаш _ 
тӱҥламэ годым пашам 
альэ физкультур упраж- 
нэнийым шташ кӱлэш. 
Кылмымэ дэч ужгам чий- 
аш тӧчат, шӱйыштым 
шарп дэнэ пӱтӱрат, тидэ 
йоҥылыш лийэш. Тыгэ

шт
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штымэ олмэш мланна физкультур, спорт дэн шкэ капнам 
йӱштым туркаш (чыташ) тунуктуман; тыгэ вэлэ мэ шкэ- 
нан могырышто шокшым аралэн кэртына, кылмэн чэр- 
ланымаш дэч лӱдмым мондэна.

Ч ӱчкы д ы н  (ш ы рэн ) кы лм эт  альэ укэ? Ӱм балан  
вургэмым кӱж г ы н  чийдэ ш кэнды м паш а дэн, ф изкульт ур  
дэн кылмы мэ дэч аралаги т дчэнагп, укэ?  Тыгэ гигпымэ 
дэн йӱшгпо годым чы гпаш  л и й эш  мо?



III. КАП КОРГЫСӦ  
ТУ-ВЛАК*.

Кап кӧргысӧ ту-влакым аралмаш.
Шкэндан йалыштэ кӱжгӧ, пуалшэ шӱйан аза-влакым 

ужында дыр? Айдэмын эрдэ тӱҥыштыжӧ, кид йыжыны-

1 2  сӱр. Уж ар мужо дэп чэрлэ рвэзэ. 

штэ, адак коҥыла йымалнат ту-влак улыт. Нуно айдэмын 
мӱшкӱрыштат, кукшо логар воктэиат шуко улыт.
1) Ту —  железы 766 —  2

I--
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Шӱиштӧ улшо ту кугэммэ вашкэ койэш: шӱй пуалэш, 
кӱжгэмэш. Тидэ ту кэнэта ок кугэм. Кугэмаш тӱҥалмыжэ 
годым иэш иалат огол. Варажым шӱй кугун иуалэш, аважэ 
аитранат мужаҥчэ кува дэкэ кайа.'Тудыжо —  „вашкэ 
порэмэш, ит лӱд“  маиыи каласа, моганьэ чэржым огэ- 
шат шинчэ. Аваясэ паслаиа (шыплаиа), азажым доктыр 
дэк огэш иацтайэ. Жаи эрта, азаи шӱй иуалмыжэ 
изэммэ огол, кушкэш вэлэ. Вара шӱйяш гычын чэржэ 
луушко, адак шодышко кайа, тубэркульоз (кокыртыш) 
чэрышкэ савурна.

Кузэ вара аза тыгэ чэрланэн кэртэш? Аза кӱварыштэ 
иӧрдалэш, коштэш; мо вэрэштэш, тудым куча. Кидэшы- 
жэ тӱрлӧ чэрын бактэрийжэ иижэш. Кидшэ гычыи 
умшашкыясэ иура, туыш шыҥа. Адак аза иужлышо 
йун1 дэнэ шӱлэн, чэрлэ ушкалын шӧржым йӱӱнат чэр- 
ланэн кэртэш. Адак аваяга азажым тӱрвыжӧ гыч шуи- 
шалэш, шкэ дэнясэ иырльа ик вакшэш малаш иышта. 
Чэрлэ ава азажым кучымо альэ пукшымо годым ӱм- 
бакыжэ шӱла. Шӱлыш дэн пырльа умша гыч бактэ- 
рий-влак лэктыт, азан шодышко вэрэштыт, тыжэч туыш- 
кат логалыт. Бактэрий-влак вэрэштмэ дэы азан туяш 
нуалэш, шӱйаш тӱҥалэш.

Шӱймӧ вэржэ тӱжвакэ шӱтла, вара йора лийэш; 
иорэмэш гынат, шыман ок куш. Тыгэ нуалмэ шӱйдэ- 
гэчак ала монар ий лийыи кэртэш. Аза кушкэш, куго 
лийэш. Тунам ты чэр кокыртышышко савурна. Куш- 
кыи шушо рвэзылан паша шташ, таза, чэвэр лийаш 
кӱлэш, а тудыи шодыжым тубэркульоз бактэрий-влак 
шӱйыкташ тӱҥалыиыт.

«Изия1 годым могайчэр дэн чэрланэн?» манын аваж 
дэч йодат гын, тудо тыгэ каласа: «чэрланымыжым Ой! 
шинчэ, уяшр мужо вэлэ лийын ильэ» манэш. Тэвэ тидэ 
уяшр мужым (золотуха) изэ годымак иытараш кӱлэш.

У ж а р  м у ж о  чэр нэргэн ш инчымэпгым ават -ачат лан  
ум ландарэн  пу .



IV. Л У Л Э Г Э  Т А З Ӓ Л Ы К  
НЭРГЭН.

Мо туганьэ рахит.
Икшуво-влак коклаштэ кэҥэжым модмышт годым 

шуко кадыр йоланым ужаш лийэш. Йужыжын йолышт 
кӧргышкыла кадыргэныт, йужыжын —  тӱжвакыла.

13 сӱр. „Рахит“ манмэ дэн чэрлэ йоча-влак. 

Тыганьэ нкшуво-влакын луушт вашкэ (йылэ) ок
куш (утларакшым вуй луушт) (13-шо сӱрэтыл! ончо). 
Нунын пӱйыштат вашкэ огыт лэк. Оҥышт аҥысыр, 
мэл нӧргӧ луушт ончылко лэктын шпнча. Мӱшкӱ- 
рышт куго. Кошташ вашкэ тунэмын огот кэрт;

2 * '
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нуно лочо лпйыт. Извэска шагаллан лийын нунын лу- 
ушт шкэ пагытыштыжэ чоткыдэмын огыт кэрт. Аза кош- 
таш тӱҥалэш гынат, тудын лужо пэш впчкыж. Пуш- 
кыдо лужо нэлэ капшым нумал ок кэртат кадырга. Сан- 
дэнэ аза кадыр йолан лпйэш. Луушто извэска шагал 
лиймэ дэн чэрланымым рушлажэ «рахит» маныт, 
адак тудым «англпчан» чэрат маныт. Тидэ чэр дэнэ нпч 
пӧртыштӧ плышэ икшуво-влак чэрланат. Нуно тӱгӧ 
лэктыт, шагал кэчэ волгыдышто шагал лпйыт. Куго, 
волгыдо пӧртыштӧ кушшо йоча-влак тидэ чэр дэыэ нигу-, 
намат огыт чэрланэ манаш лпйэш. Сандэнэ тидэ чэрым 
адак нужна-влакын чэр маныт. Аваж шӧрым кочдэ 
кушшо аза утларак ты чэр дэнэ чэрлана. Садлан 
чизаш дэнэ, адак ушкал шӧр дэнэ изэ азам пукшаш 
ок кӱл. Шуко ӱдрамаш-влак шинчыдымышт дэнэ, адак 
иаша шукылан лийын изэ азамак киндэ, пучымыш дэнэ 
пукшат. Тыгэ штымэ— пэш кугу йоҥылыш. Тунам аза- 
лан аваж шӧр вэлэ кӱлэш.

Адак парэҥгэ дэнат нукшат. Азан мӱшкӱржӧ кугэ- 
мэш. Садлан нэмыч-влак куго мӱшкӱран йоча-влакым 
«парэҥгэ мӱшкӱр»маныт. Шочмыж ийштэ ик идалык 
мартэ азалан аваж шӧр кӱлэш. Тунам аваж шӧ- 
рыштӧ азалан кушкаш кӱлэшыжэ вигэ уло. Идалык 
шуаш тӱҥалмӧҥгӧ, азалан сат дэн пачка йэмышым, 
ушкал шӧрым пукшаш тӱҥалаш лийэш. Шыл коч- 
каш кум ий тэмдэ тунуктыман огол. Поро кочыш лэч 
посна азалан адак волгыдо пӧрт, эрэ йуж, йытыра вур- 
гэм (жвата), вакшыш кӱлэш.
 ̂ Тиньы н дэн гиольычын, альэ гиужарэгпын йолда мо- 
ганьэУ

Изэпг годым мом гпинь кочкы н  куш кы наэп? Лӧргпыги- 
кы да йандар  йулсым пурт эда, укэ?

Молан йочан лужо надырга, шоҥго йэҥын 
тугылда (пуды рга).

Токан шочшо азан лулэгыжэ кугу йэҥын гай пэш- 
кыдэ огол. Парньа дэнэ энлын гына вуй пундашыжым
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тэмдал ончэт гын, шижат: тудын вуйжо пушкыдо. Пуш- 
кыдо лу вашкэ лывырга. Шоҥго йэҥ йӧрлын кайа гын, 
тудын лужо пудургэн (тугылдэн) кэртэш. Изэ йэҥ йӧр- 
лэш гынат, тугэ огэш лий. Изэ йэҥын лужо пэшкыдэ 
огол, сандэнэ тудо лывырга. Шоҥго йэьгын луушто 
нӧргыжӧ шагал, утларакшэ извэстка, садлан тудо 
пэшкыдэ, кадыргэн ок кэрт.

Шоҥгэммэ сэмын йэҥын лужо пэшкыдэмэш, каура- 
ҥэш. Луушто нӧргӧ дэн извэскам тыгэ ойраш лийэш. 
Луум коҥгашкэ кудалтэт гын, тудо йула. Чылажэ йӱлэн 
ок пытэ, извэскажэ кодэш. Нӧргыжӧ вик йӱлэн пыта. 
СандЭнэ йӱлышӧ луум пудырташ лийэш, тушто извэска 
вэлэ кодын. Луум «соляной» манмэ кислоташкэ пыш- 
тэт гын, извэскажэ сакыр сэмын шула, нӧргыжӧ вэлэ 
кодэш.

Азан лулэгэ пээ^кыдэммэшкэ вакшышыжэ  
пушкыдо ынжэ лий.

14 сур. Азап тӱп-р 5'до лужо пошкыдо дэп иушкудо вакшыштэ.

Тэвэ ончал: нзп аза пуш:шдо тӱшак вакшышыштэ 
кийа, вуй йымалыыжэ пушкыдо мамык кӱпчык (мындэр).
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(14-шэ сурэтым ончо). Азан капшэ т^таакым пи- 
зыра. Тӱшак вола, азан туп-рӱдӧ лужо кадырга. Туштак 
пэшкыдэ вакшыштэ кпйшэ аза ончыктымо. Тудын туп- 
рӱдӧ лужо впйаш. Пэшкыдэ вакшыш азан туп-рӱдо 
лужылан кадыргаш эрыкым ок пу. Пэшкыдэ вакшыш, 
азан туп лул̂ о корштымо годым, эм олмэш лпйэш.

Туп-рӱдӧ луушко «Кох тойа» манмэ бактэрпй 
(тубэркульоз бактэрпй) нурэн кэртэш. Тпдэ бактэрпй 
туп луум корштыктара. Варажым йора лпйэш, тпдэ 
йора лу кумдыкэш кайа.

15 сӱр. П ӱ гӱ р  туп.

Туп-рӱдӧ лу йыжыҥан. Ик йыжыҥжэ вэсыясын ӱмбалнэ 
шпнча. Иктыжэ вэсыясым ппзыра. Уло туп-рӱдӧ лу 
йэҥын капшым куча. Чэрланшэ, йораҥшэ туп-рӱдо 
капым кучэн ок кэрт. (15-шэ сӱрэтым ончо). Монарэ 
шукырак йыжыҥжэ айдэмын таза огол, тунарэ тупшо 
утларак кадыргэн лэктэш, нӱгыр кушкэш. Азан пзпш 
тупшо лэк^аш тӱҥалэш гын, тудым доктыр дэк пампйаш 
кӱлэш. Тыганьэ азам пэшкыдэ вакшышэш тӱан (кэҥэ- 
жым) кӱпчык дэч посна пыштат. Тугэ пыштымӧҥгӧ, ' 
туп-рӱдӧ луун йьпкыҥжэ-влак пктышт вэсыштым огыт 
ппзырэ, корштымыжо чарнаш тӱҥалэш. Пэшкыдэ вак- 
шыш адак туп-рӱдӧ лулан кадыргаш эрыкым ок пу.



Тыгэ штымэ годым азам порып пукшаш кӱлэш. Вара 
азап могыржо чоткыдэмэш, корштымыжо пыта, аза 
порэмэш. Т^гэ от штэ гып, аза вашкэ пӱгыр тупап 
лийып кэртэш.

Тиньы н гаольыч, гаужрэт  ала ггугакыдо вакгаыгаы- 
штэ, кӱкгаӧ ггӱпчыгьыштӧ малат^^ Л у н ы н  вакитгишым  
гпгть гггӧрлагпэ.

Оҥ курыш лу кадыргымэ нэргэн.
Опчал, тэвэ ик тунэмшэ сэрэн шипча (16-шэ сӱрэтым 

опчо). Тудын туп-рӱдӧ лужо пурлашкэ кадыргэп. Тудын

16-17 сӱр. Й ою ы ш  шпичымэ дэи туп-рӱдӧ кадыргэн.

сэрымэ ӱстэлжэ кӱкшӧ, садлап сэрымыжэ годым пурла 
кыдшым кӱшкӧ нӧлташ возэш, кидшэ почэш вачыжэ 
кӱза, вачьпкэ почэш туп-рӱдӧ лужо. Сандэпэ туп-рӱдӧ 
лужо пурлашкэ кадыргэп. Тунэмшын тун-рӱдӧ лужо 
нэшкыдэм шуун огол, сапдэнэ кадырга. Кадыр, важык 
вачап, тунан лийын рвэзэ кушкэш. Тэвэ вэс тупэмшэ- 
рвэзэ сэрэн шннча. (17-шэ сӱрэтым ончо). Тудо ӱлыш 
ӱстэлэш сэрэн шнпча. Сэрымыжэ годым тудлап пӱгыр- 
наш возэш. Тудо кадыр тунан лнйын кушкэш.

Тунэммэ годым кадыр тунап, важык вачап, важык 
туп-рӱдап лиймэт ок шу гын, тэнтылым, ӱстэлым
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ончэн шинчаш кӱлэш. Тэҥгылыштэ шинчымэ годым 
йол лачак кӱвар тошкалаш шужо. Ӱстэл лачак 
киньэр вуй кӱкшытыштӧ лийман. Кагазым, тэтрадым 
важык пыштэн сэраш кӱлэш.

Чыла тунэмшылан у тэьггылым, ӱстэлым чыла годым 
штэн шукташ ок лий. Школышто шинчымэ дэн экшык 
лиймыжым гимнастик дэн спорт тӧрлатат. Гимнастикдэн 
спорт пашалан рвэзэ-влаклан пэш чот пижман. Вара 
тунам йэҥ вийан, таза, чодрасэ пушэҥгэ гай вийаш 
кушкэш.

Тэн дан  гиколъштго уст эл дэн тэигыл кӱкгиӧ альэ 
ӱлыги улы т , каласэн пуза . Й олгпаш да коклаш т э  
важ ы к вачан, кады р т уп-рудӧ  л уан . пӱгыр т у-  
гган м онар й эп  уло, каласэн  пуза.

Молан йужо йэҥ писын (ш а п )  кош тэш ,  
йужо— ольан.

Тэ уло школ дэнэ экскурсий шташ мийэн улда 
дыр? Кӧ эн шэҥгэлан кодо? Кудыжо тэндан, шкэ чэрлэ 
огол гынат, ольан коштэш? Ольан коштшым мӱндӱркӧ

о

■т
18 сур. Иол кыша: 1) ката пупдаш ганьэ тӧр,

2) йол пундашыи поктэлжэ изиш гына мландэш логалэш.

мийдэгэчак палаш лийэш. Тидым палшаш вэрч чара 
йол дэнэ кукшо кӱварэш альэ шӱчым шӱрымӧ кагазэш 
тошкалман. Кӱварэшат, кагазэшат йол кыша кодэш. 
Йол кыша ката пундаш ганьэ лийэш гын, йэҥ 
писын коштын ок кэрт. Кӧн йол кышаштыжэ йол пар- 
ньажэ, йол пундыжо, адак йол парньа тӱҥжӧ вэлэ лийэш
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ГЫ Н, тудо БИ СЫ Н  коштын кэртэш. ( 18-шэ сур ончо). 
Йол пундашын покшэлжэ мландэш, кӱварэш ок логал.

Йол конаштэ коло индэш лу, нуыын коклаштэ нӧргӧ 
уло. Йол пундашын покшэлжэ нӧлталт шога гын, ай- 
дэмын йолжо пружин гай лывыргэ. Коштмо, куржмо.

19 сӱр. Кадыр дэн тӧр нол лупдаш.

тӧрштылмӧ годым айдэмын капшэ огэш чытырэ, тӧр- 
штымӧ годым йол парньа дэнэ гына шогалаш кӱлэш, 
вара йол пундаш дэнэ. Кӧн йол копкажэ кӱкшӧ 
(йол пундашыжэ тӧр огол), тудо куштылгын кош- 
тэш. Коштмыж годым ок нойо. Кӧн йол пундашыжэ 
лапка, тудо нэлын тошкалэш, коштмыаг годым вашкэ 
нойа. Лапка йолым лӱмын ургымо катам чпйэн тӧрла- 
тат, адак больнигсаштэ опэратспй штымэ дэнат тӧр- 
латаш лпйэш. Йужо йэҥ-влак аҥысыр нэран кэмым, 
катад! чпхйаш йӧратат, чэвэрын койэш маныт. Туганьым 
йолэш чпймэ дэнэ йол парньа ппзыралтэш, вӱд-отыза 
налэш. Тыгэ йолым шнгыр кэм, ката дэн пужыман огол. 
Ик кана йол парньашэт кукшо вӱд-отыза налэш гын, 
тудым вашкэ пытарэн от кэрт, пдалык нарат окшак- 
лэн коштат.



V. ШӰЛЫМӦ ӰЗГӒР ТАЗД- 
ЛЫК НЗРГЭН.

Молан пӧртышкӧ эрэ (йандар) йужым  
пурташ  кӱлэш.

Доктыр манэш: „Кэчын тӧрзадам (окнадам) пзиш 
ночын шннчыктыза, утларак тӱнӧ 'кошташ тӧчыза“ . 
Лачак, пӧртыштӧ пикталтшэ, пужлышо йуж (шӱлыш). 
Эрэ йуж дэнэ шӱлаш тунэмшэ йэгг, нужлышо йужан 
пӧртыштӧ чытэнат (тӱсэнат) ок кэрт. Туганьэ нӧрт 
пурак гыч, аза вакшыш гыч, шэм тувыр гыч, пӱж-вӱд гыч, 
лампэ шикш гыч, адак моло гычат ӱпшан лийэш. Туга- 
ньэ пӧртыштӧ вуйэт вэлэ аҥырга. Утларакшым нӧр- 
тыштӧ шӱлымӧ дэнэ йуж нужла. Йужышто тӱрлӧ газ 
уло. Айдэмылан шӱлаш кӱлэш газшым „кислород^ 
маныт. Йужышто пзнш углэкнслотат уло. Ик тӱжэмаш 
ужаш дэч утла углэкнслота лнйэш гынат, туганьэ йуж 
шӱлаш ок йӧрӧ. Шодо гыч шӱлэн лукмо йужышто 
кислородшо 16 ужаш вэлэ шотлалтэш. Йужышто шӱдӧ 
ӱжашлаы 21 уя;аш кнслород лийэш. Вич ужашыжэ 
углэкислоташкэ савурна. Пӧртыштӧ йэҥ монар утларак 
лийэш, тунарэ вашкэ йуж пужла: тушто пуш, адак углэ- 
кислота шукэмэш. Пӧртым вэк от поч гын, вашкэ 
тӱнчыгаш лийэш. Сандэнэ мэ ӱпшан л и р ш э  г о д ы м  о м -  

сам, тӧрзам почына, йужым эрыктэна.

Оҥ кур ы ш ‘) нэргзн.
Тувырдам кудашын шкэндан могырдам ончыза. 

Йужо йэргын оҥжо лапка, йужыжын чумыраш (йыргэшкэ)
Оҥ лу.
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лийэш. Лапка оҥан йэҥын оҥжым ончэт гын, тудын 
тупшо дэнэ оҥжо тора огол. Тудын кольмо лужо (сӱ- 
рэтыштэ муза, шкэнданымат, пктэ вэсыным ончыза)

20 сӱр. Аҥысыр дэн кумда он’ курыш.

тупшо вэлэн пижын ок шинчэ, шулдырла тораҥ шога. 
Ончылно, вачэ ӱмбал лу дэч кӱшылнӧ лакэ корэм 
уло. Йужо йэҥ-влакын оҥышт кумда, кӱкшӧ. Тупшо 
дэнэ оҥ коклажэ тора. Кольмо лужо шулдыр ганьэ 
торлэн ок шпнчэ. Шпгыр, лапка оҥышто кпйшэ шо- 
дышко йандар йуж шагал логалэш. Кӧргышкӧ шӱлыш 
налмэ годым, адак тӱжвакэ шӱлышым лукмо годым 
мэтр дэн оҥым впсэн ончыза. Кӧн оҥжо таза, тудо 
сайын шӱла; шӱлымыжӧ годым оҥжат кӱш кӱза.

Кӧ оҥым кугун нӧлталын шӱлэн огэш кэрт гын, 
тудын оҥжо таза огол. Тыгэ впсэн чотлыза: шкэндан 
школышто тунэмшэ коклаштэ чэрлэ дэн таза оҥан мо- 
нар йэҥ лпйэш.

Лапка оҥан йэҥын шодыштыжо шӱлыш шагал. 
Кӧргышкыжӧ тудо кпслородым шагал палэш, кӧргыжӧ 
гычын углэкислотам шӱлалгэн луктын ок кэрт.

Лулэгыгтпэ ончы кт эн ггуза: куш т ӧ ӧрды ж  лу-влак, 
вачэ 'ӱмӓал л у , сге л у  (мэлнӧргӧ)?

А йдэм ы н монарэ м уж ы р  ӧрды ж  л уж о  уло?
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Кузэ лапка оҥым виктараш.
Ончалза нинэ рвэзэ-влак ӱмбакэ. Нуно шӱлыыӧ 

гимнастикым штат. (22-шо сӱр. ончо). Шӱлымӧ гимна- 
стпкым штымэ годым оҥым ончылко луктын, вачэ-вла- 
кым шэҥгэлкырак штэн, вик шогалаш кӱлэш.

Тугэ шогалмэк, кид-влакым кӱшкӧ нӧлталаш, ӧрды- 
жышкӧ, вара шэҥгэлкэ шуйаш кӱлэш. Вара вачэ- 
влакым кӱшк(ӱ нӧлталаш, волташ кӱлэш. Почэшыжэ 
комдыкла кадыргыман. Кӧргьшкӧ кугун шӱлышым 
налмэ годым йол нарньа дэнэ нӧлталалташ кӱлэш. 
Мӧҥгэш шӱлалтымэ годым, йол умдо дэнэ шогалмэшкэ 
волаш кӱлэш.

1*1

22 сӱр. Кэлгыи шӱлаш тупэммэ гимпастик.

Ик школышто, тидэ гнмнастпкым шташ тӱҥал- 
мӧҥгӧ, тунэмшэ-влакын оҥышт 2-6 сантпмэтр кӱж- 
гэмын. Гнмнастикым урок-влак коклаш пуртэн кум- 
нпл мпнут шташ лнйэш. Пӧртыштӧ шташ вэрэштэш 
гын, тӧрзам почаш кӱлэш. Пӧртыштӧ пуракат шуко, 
адак мунарэ пӧртыштӧ шукырак толашэт, тунарэ углэ- 
кислота шукырак ногына. Туганьэ йуж дэнэ шӱлэт гын, 
найда олмэш шкэндым вэлэ пужэт. Шӱлымӧ гимнас- 
тик айдэмын оҥжым впйаҥдара, айдэмэ кэлгын (кугун) 
шӱлаш тӱҥалэш.

^)Йолтопан.
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Чакоткым кузэ порэмдат.
Чакотко дэнэ чэрланышэ йэҥым тэ ужында дыр? 

Чакотко —  шодо чэр. Айдэмын шодыштыжо нэш шуко 
нзп мэшак ганьэ шинча-влак улыт. (25-шэ сӱрэтым

ончо). Нунын коклаштэ чот 
шуко вӱр корно нӱтыралтын. 
Изн мэшакшэ-влакын коваш- 
ТЫ5КЭ пзш :^чкыж. Сандэнэ 
кӧргышкӧ налмэ кислород 
изи мэшак коваштэ вошт вӱр 
дэнэ зтана. Вӱр гычын углэ- 
кпслотажэ садэ изи мэшак- 
влакышкэ нура, тушэч айдэмэ 
углэкислотам (пужлышо йу- 
жым) тӱжвакэ шӱлэн луктэш. 
Сандэнэ мӧҥгэш шӱлалтымэ 
шӱлышыштӧ кислородшо ша- 
гал, углэкислотажэ шуко 
липэш. Чакотко чэр дэнэ 
нзн годымак шуко рвэзэ-влак 
колат. Чакоткын бактэрийжэ- 
-влак шодым нуалтарат, шодо 
вэрын-вэрын чумыргэн шнн- 
чэш. Монарэ чумыркажэ шу- 
кырак, тунарэ шодышто шӱ- 
лыш шагалрак лийэш. Жапшэ 
годым порэмдаш от нпж гын, 
тидэ чумырка-влак шӱткэдал- 
тыт. Чакоткын бактэрийжэ 
шӱлымӧ годым нурак^йорэ 
кӧргышкӧ нура. ^

Пурак бактэрий лэч нос- 
нат шодым пужа. Пуракан 
вэрыштэ паша штышэ йэҥ 

вашкэ чакотко дэнэ чэрланэн кэртэш. Путырак, кӱй 
нашам штышэ йэҥ-влак чакотко дэнэ шуко колат. 
Моганьэ осалым пурак конда— авадалан каласыза.

Г'- н г

V.

23 сӱр. Чакотко 
дэп чэрлэ рвэзэ.

Л я
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Школышто шӱвэдаш атым шташ кӱлэш, кӱварышкэ 
шӱвэдымэ чэрым шарэн кэртэш. Кокырмо годым ум- 
шам кид дэнэ нэтыраш 
кӱлэш. Умшам от нэтырэ 
гын, тиньын кокырмэт
ГОДЫМ ВЭС Й ЭҤ Ы Н  ;К Ӧ р -

гышкӧ шӱвыл йӧрэ бак- 
тэрий пурэн кэртэш, 
вара тудат чэрлана. Пӧр- 
тышкыдат, школышкы- 
дат эрэ йужым нурташ 
тӧчыза.

Т эндан  гиколыштыда, 
мӧг^гыгит ыда кӱва р ы м ^^  
ночко альэ кукгио вэньык 
дэн ӱгшпыт?

Монар йэҥ чакотко дэнэ иола.
К а л а с э н  нуза:  С.С.С.Р.-штэ ий йэда , чакотко 

дэнэ 500.000 йэнг кола. Уло калыкшэ С.С.Р.-штэ 
130.000.000ЙЭЕГ. Шӱдылан монар йэҥ кола, шотлэн лукса.

24сӱр . Ш ододэн шодокӧргысӧ 
йуж коштыо корио-влак.

25 с.ӱр. ИГодо ш ш 1ча')йы рпӱтӱрналтш эвӱркорпо-влак..Л 1 1 —  
шодо шипча-влак. Д т— шӱлыш коштмо пуч-влак А —  вӱр корно 
гаодыгако вӱрымкопда. В — вӱрым, шодогыч пангайшэ вӱр корно.

р  Легочный пузырек.
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Чанотно дзн чэрлын шӱвыл вӱдш ӧ вэс 
йэҥлан чзрым пижынтзн нэртэш .

Больнптсашкэ ик ӱдӱр мийэн. Доктыр ончэн. Тудо
чакотко дэнэ чэрланэн ;ул- 
маш. Вара доктыр ӱдӱрын 
илымэ нӧитышкынш ончаш 
мнйэн. Удӱрын йэшыштэ 
иктат чэрлэ укэ улмаш. Тудо 
аитранэн. Доктыр йодыш- 
таш тӱҥалынат тидым па- 
лэн налын: иашашкэ кош- 
тмо годым аважэ йочажым 
иошкудо шоҥго кува дэран 
кода улмаш. Доктыр шоҥго 
куван нӧртышкыжӧ кайэн. 
Шоҥго кува чакотко дэнэ 
чэрлэ улмаш. Кокырэн, 
шӱвэдэн гына кийэн, тудын 
йыржэ пошкудо игшуво-влак 
кӱварыштэ модын шинчэ- 
ныт: нуным шоҥго кува дэкэ 
ончаш кондэн кодэныт. Док-

26 сӱр. Чакотко д)н чэрла- 
НЫШЭ ЙЭИ'ЫН шодыжо.

27 сӱр .'Ш о нго  кува дэп йоча-влак. 

тыр шоҥго кувам болънптсашкэ наьггайэн. Шоҥго

1 ^
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кува пэш нэлын чакотко дэнэ чэрлэ улмаш. Тудын 
руныштыжо, шӱвӱл-вӱдыштыжӧ, кутко шуэштэ кутко 
шолмо ганьэ, чакотко бактэрнй шолын. Шоҥго кува 
киймыжэ годым шкэ йыржэ кӱварышкэ руным кышкэн. 
Рун кошкымо сэмын кӱвар гыч бактэрий-влак пурак 
дэн нырльа нӧрт йӱжыш вэрэштыныт. Йоча-влак 
тыгай йун« дэн шӱлэн. шодышко чакотко бак- 
тэрийым пуртэныт. Адак кӱварыштэ шоҥго кува 
воктэн модмышт годым нунын кидэшыштат рун вэрэшт 
кэртын. Парньам умшашкэ чыкымэ дэнэ кӧргышкӧ 
бактэрнй-влак вэрэштыныт. Удӱрат садыгак чакотко 
дэнэ чэрланэн.

Чакотко дэн чэрланышылан тӱрлӧ вэрэ шӱвэдаш 
ок йӧрӧ, шӱвэдаш носна атым шташ кӱлэш.

Кузэ чакотко дэн чэрлэ-влакым порэмдат.
Тачэ мэ экскурснй дэн дисиансэр манмэ больнит- 

сашкэ мийышна. Тидэ больнитсаштэ чакотко дэн

28 сӱр. Чэрлэ рвэзэ-влак кэчэ волгыдышто кпйат.

чэрлэ-влакым порэмдат. Днспансэр пӧртшӧ сат кок- 
лаштэ. Сатыштэ йоча-влак модыт; нунын дэнэ

706

т
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пырльа тунуктышат коштэш. Сатыштэ шуко тэррасым 
ужна, -кэчвал вэлнэ нунын нӱрдӱж укэ, садлан тэр- 
расыштэ эрэ кэчэ волгыдӧ шога. Ик тэррасыштэ йоча- 
влак кийат, вэсыштэ кугу йэьг-влак. Тэлымат тыштэ йан- 
дар йуж дэн шӱлыктат, чэрлэ-влакым шокшо коваштан 
вургэм йымалнэ кийыктат.

Сат гычын мэ днспансэр пӧртышкӧ кайышна. Пур- 
мэкэ ӱмбал вургэмнам кудашна. Пӧрт кӧргыжӧ кӱкшӧ, 
эрэ, волгыдо. Коридорышто, вучымо ПӦЛЭМЫШТЭ пӱрдӱ- 
жэш шуко диаграмм, сӱрэт сакалылмэ. Дпаграмм дэн 
сӱрэт-влакым ончэн чакотко дэн кучэдалмым раш 
палэн налаш лнйэш. Вучымо пӧлэм гыч чэрлэ йэвг- 
влакым доктырын кабинэтышкэ нуртат. Тушто нуным 
ончат, каҥашым пуат. Посна лабораторийштэ чэрлэ- 
влакын вӱрым, руным мнкроскон дэн ончат. Мланна 
доктыр микросконышто ,,Кох тойам“  ончыктыш; тидэ 
тойам тудо чэрлэ йэҥын рунышто муун. Тыжэчын 
лу тубэркульоз порэмдымэ пӧлэмышкэ кайышна.

Р

29 сӱр. Лабораторий.

Пӧлэм нокшэлнэ ӱстэл ӱмбалнэ кпйшэ йочам ужна. 
Тудын йол луэшыжэ тубэркульоз (чакотко^ лийн улльаш. 
Доктыр корштымо вэрэшыя^э гннсым ныштэн,.йолжым 
пидын шындыш.
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Опэратсий штымэ пӧлэм пэш ару (эрэ), пӱрдӱж- 
влак ошо, йандау потолыкан. Адак вос пӧлэмыштьгжэ 
доктырлан кӱлэш тӱрлӧ пнструмэнт-влак йандау шка- 
пыштэ кучаттыт. Опэратспй штымэ дэч ончыч нуным 
шолшо вӱдыштӧ кучэн бактэрнй-влакым пуштыт.

Пӧртын кӱшӱл пачашыштыжэ кок пӧлэм уло. Икты- 
штыжэ кугу йэҥ-влак кийат, вэсыштыжэ —  рвэзэ-влак. 
Чакотко вашкэ порэм ок кэрт. Айдэмын вӱржӧ тндэ 
чэр дэнэ кучэдалэш. Диспансэрыштэ кийшэ-влак п ^ а м  
шагал штат, сайын кочкыт, сандэыэ ольан-ольан порэ- 
мыт. Чэрлэ-влак эрдэнэ диспансэрышкэ толыт, йуштӧ 
вӱд дэнэ могырыштым мушкыт, вара шовыч дэнэ ӱштыт. 
Тыгэ штымӧҥгӧ, кочкыт, вара сатыштэ кийат, эрэ йуж 
дэнэ шӱлат. Киймӧҥго, адак кочкыт, вара мӧҥгышкӧ

Рпс. 30 сӱр. Пэрэвӓзкым штат.

кайат. Изп рвэзэ-влак эрдэнэ толыт, кэчэ мучко илат. 
Рвэзэ-влаклан йэҥ йэда носна шовыч, Тудо шовычым 
вӱдэш нӧртэн рвэзэ-влак могырыштым ӱштыт, пӱйыш- 
тым эрыктат, мушкыт. Йэҥ йэда посна нӱй эрыктымэ

3*
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шотко уло. Йоча-влак кэчо мучко сатыштэ плат. Нуным 
доктыр онча. Нунын воктэн тунуктышо коштэш. 
Рвэзэ-влак тыгэ илэн норэмыт.

Школым чодра ноклаш штыман.
Ик школышто йужым лончылэн ончэныт. Тӱжэм 

ужашыштэ тэвэ монар ужаш углэкислотажэ улмаш; 
Эрд^енэ, тунэмаш тӱҥалмэ дэч ончыч . . . 1,46 ужаш.
Ик урок эртымэ дэч вара  3,37 »
Вэс урок эртымӧҥгӧ.........................   . 3,84 »
Вара кугу пэрэмэн годым тӱньыкым иочыныт.

Кугу иэрэмэн эртымӧҥгӧ лийын. . . 1,69 ужаш.
Кумышо урок ,, , , ....................  3,71 »
Нылымшэ урок „  ,,   3,99 »
Визымшэ урок ,, ,, . . . .  4,12 »

Тыганьэ иуяшышо йуж дэнэ шӱлэн йоча-влакын 
тазалыкышт вэлэ пужла. Сандэнэ тунэмшэ йоча-влак 
вашкэ нойат, аҥыргат, тунэммышт годым шуко йоҥы- 
лышым штат. Чодра коклаштэ школ лийэш ильэ гын, 
йуж ддганьэ ок лий ильэ. Мэмнан дэнэ чодра коклаш 
иочмо школ кизыт шагал. Тушко чэрлэ йоча-влакым вэлэ 
тунэмаш колтат. Амэрикыштэ туганьэ школ шуко уло. 
Туганьэ школ-влак гыч йоча-влак тазаргэн, тунэмын 
лэктыт.
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V. ВӰР ТАЗӒЛЫК.
Молан йужо рвэзын чурийжэ ошо лийзш, 

йужы жы н йошнаргэ.
Доктыр дэкэ кок изи ӱдӱр-влак, Марйа дэн Ольон, 

толыныт. Доктыр нуным ончэнат каласэн: „Тинь Ма- 
рйа, путрак ош чурийан улат, тэвэ Ольон йошкар чу- 
рийан, минь тэндан вӱрдам микроскоп дэн ончэм», манэш 
доктыр. Парньа вуйыштым шуралтэн, кум-нил чӱчал- 
тыш гыч вӱрыштым налэш. Эрлашшым доктыр нунылан 
ойла: «Марйан вӱржӧ шагал» манэш.

—  «Кузэ вара тудын вӱржым шукэмдаш лийэш?» 
йодэш Марйан аважэ.— «Тудын вӱржӧ сита, тэвэ вӱрыш- 
тыжӧ тигыдэ йошкар пырчыжэ шагал, улыжат пэш 
йошкаргэ огот ул, волгыдырак улыт», манэш доктыр. 
— «Моганьэ туганьэ йошкар пырчэ?» йодэш Марйа. 
— «Айдэмын вӱржӧ випгеыдэ, тпдэ вишкыдэ вӱрыштӧ кок 
тӱрлӧ изи пырчэ (кандар) уло», манэш доктыр. 
Вара доктыр Майрам микроскоп дэкэ намийэн айдэ- 
мын вӱржым ончыкташ тӱҥалын. Марйа покшэч тэм- 
далмэ шэргиндэ ганьэ пырчэ-влакым ужын. «Тэвэ 
тидэ ужмэт вӱрысӧ йошкар пырчэ лийэш», манэш 
доктыр.

Варӓжым доктыр Марйалан тыгэ умландарэн ойл^эн: 
«Тидэ йошкар пырчэ вӱрым йошкарта. Тудын лэч посна 
вӱр ошалгэ лийэш. Айдэмын вӱржӧ могыр кумдукэш 
коштэш. Могырысо тигыдэ пӧлэм-влаклан (клэточки) 
вӱр кочышым конда, адак тӱрлӧ оккӱл настам пога. 
Пӧлэм-влакат шӱлат, нуны.тан шӱлаш кислород 
кӱлэш. Кислородым вӱр гычын налыт. Кап пӧлэм- 
влак кӧргышт гыч угэкислотаы луктыт, тудым вӱр
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погэн кайа. Вара вӱр шодо дэкэ ыпйа, шодо гыч 
кислородым налэш, угэлкислотажым шодэш ойр- 
рэн кода. Вара вӱр шӱмӹшкӧ мнйа. Шӱм гычын адак 
могыр кумдукэш кайа. Тидэ вӱр пэш йошкаргэ. Могырын 
тӱрлӧ вэр гыч шодо дэкэ мпйшэ вӱр пэш йошкаргэ 
огол, тудо шэмырак. Углэкпслотам пӧлэм-влак лэч 
нӓлмӧҥгӧ, вӱр шэмэмэш. Вӱрыштӧ йошкар пырчэ шук- 
рак лпйэш гын, 'пӧлэм-влаклан шӱлаш куштылгырак, 
айдэмат тазарак лийэш. Ик кубнк мнлнмэтр кугу йэҥ 
вӱрыштӧ Б.ООО.ОООйошкарнырчэуло. Тнньын вӱрыштэт 
йошкар пырчыжэ шагал, адак тпньын нуно нэш йошкар- 
гат огол, сандэнэ тпнь ошо улат. Тпыьын вӱрэт кис- 
лородым шагал налэш. Таза лпйыи шудэ вӱр адак 
могыр мучко кайа. Пӧлэм-влаклан шуко кнслород кӱлэш, 
тиньын вӱрэт кнслородым снтарэн ок кэрт. Кнслород 
ок снтэ гын, айдэмэ таза огэш лий. Йандар йуж, 
адак порын моштэн кочмо —  вӱрыштӧ йошкар пырчым 
шукэмдат. Вараншм айдэмат таза лийэш».

Т эндан  ш колыш т о м онар ош гаӱрган гпунэм- 
гиэ-влак уло?

Вӱрысӧ ош пырчэ-влак нэргэн.
Марйа парньажым нӱчкын колтэн. Тунамак вара 

лавра ластык дэнэ пӱчмӧ вэржым пӱтӱрэн пидын. Пар- 
ньажэ нуалын, коршташ тӱҥалын. ]\1арйа вашкэ доктыр 
дэк куржын.

—  «Лавраштэ бактэрпй-влак нлат, тннь тпдым 
мондышыч мо?» манэш доктыр: нӱчкылтмӧ, удралтмэ 
вэрым мушкашат ок кӱл, лавра ластык дэнат нӱтӱраш 
ок лпй. Под манмэ эмым шӱрэт гын, нэш сай лнйэш 
ильэ. Тудо коваштым лэвэд шында, бактэрпйлан вӱры- 
шкӧ нураш эрыкым ок ну. Подым шӱрымӧҥгӧ, эрэ лас- 
тык дэнэ нӱтрал пндаш кӱлэш. Тэвэ ужат, тпньын нар- 
ньат шӱйаш тӱҥалын. Ындэ йӧсланашэт вэрэштэш».

—  «Кужэчын вара тушко шӱй?кӧ нурэн», манын 
йодэш Марйа. — «Тэвэ тудо кузэ лнйэш. Мэмнан 
вӱрыштӧ йошкар нырчэ лэч посна адак ош пырчэ- 
влак улыт. Тпньын нарньа нӱчмышкэт бактэрпй пурэн,
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ОЕП пырчэ дэнэ ваш пижын. Ош нырчэ бактэрнйым 
авурэн кочкаш тӱҥалэш, бактэрнйжэ йадым кӧргӧ 
гыч луктэш. Ош пырчэ тидэ йадым сэҥэн ок кэрт гын, 
кола, тушэчын шӱйшӧ лийэш». —  «Тугэ гын ,бактэрпй- 
влак ындэ сэҥэныт?» манын антранэн йодэш Марйа. 
— «Чу, кнзыт изиш чытэ», манэш доктыр. «Шӱйшыжӧ 
тӱ/квак лэкмӧҥгӧ, ош пырчэ-влак бактэрийым кочкын 
пытарат, варэ парньат порэмаш тӱҥалэш».

—  «Кушэч вара тидым чылажым палэн налыныт?» 
манын йодэш Марйа. «Ожно нк кугун тунэмшэ руш 
Мэчников нлэн. Тудо ош пырчэ дэн бактэрпй крэдал- 
мым микроскоп дэн ончэн тунэмын; ужмьнкым, палэн 
налмыжым сэрэн кодэн. Моло кугун тунэмшэ-влакат 
ончэныт, Мэчннков ойлымо ганьак лийыы».— «Вара 
ош пырчэ-влак каныштэ бактэрнй укэ годым мом штат?» 
йодэш Марйа.— «Нунылан наша кэч кунамат шуко. 
Тинь шкат ужат: мушмо годым кошкышо коваштэ 
мушкылт лэктэШ. Кӧргыштат тугак: тошао кап пӧлэм 
кола, у нӧлэм шочэш, ош нырчэ ко; шо пӧлэмым 
пога. Огыт ного нльэ гын, мэмнан кӧргышто пэш шуко 
колышо нӧлэм-влак погынат пльэ.

П ӱ ч к ь ш п м ӧ , удралт м э годым мом гшпаш кӱлэги?
П угу  йора  (сусыр) лийм э годым мом шгггыман?

Вурын вишкыдыжэ мом ш та.
Парньа нӱчмӧ годым вӱр лэктэшат малэн шинчэш. 

Малышэ вӱр вӱр лэкмэ вэрым пэтыра, вӱрлан йогаш 
эрыкым ок пу. Вӱрыштӧ адак ик наста уло, 1^дым 
рушла ,,фибрнн“  маныт. Вӱр тидэ фибрнн улмо 
дэнэ мала. Вӱрым атэш налат гын, тудо вашкэ 
мала. Изнш шпнчыктымӧҥгӧ, малышэ вӱр гыч виш- 
кыдэ вӱд гайэ лэктэш. Кӱчымӧ шӧр мала гын, сады- 
гак вӱд лэктэш. Впшкыдэ вӱр кап мучко коштэш, 
пӧлэм-влакым нукша, у пӧлэмлам шта. Пӧлэмлан кӱ- 
лэш кочышым шулыктарэн, впшкыдэ вӱр тудым могыр 
мучко шалата. Вишкыдэ вӱрыштӧ кочыш ок лий гын, 
пӧлэм-влак илэн огыт кэрт ильэ. Вишкыдэ вӱрыштӧ
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адак кап пӧлэм-влак лпйшаш настат уло. Колшо пӧ- 
лэы-влак олмэш тпдэ наста гыч у пӧлэм-влак кушкыт.

Йоча-влакын дифтэрий дэн чэрланымым колын 
улда дыр? Тыгай чэрым ,,сыворотка“  эм дэнэ порэм- 
дат, тудым в|рышкӧ колтат. Кузэ вара тидэ ,,сыво 
ротка“  эмым йамдылат?

Бактэрий-влак мэмнан могырышто тӱрлӧ вэрым пуал- 
тарат, пуалмэ вэрно шӱйаш тӱҥалэш. Дифтэрнй лиймэ го- 
дым йочан логаржэ, нэр кӧргьикӧ йошкарга, пуалэш. Адак 
бактэрий-влак кӧргышт гыч йадым луктыт, уло могырым 
чэрландарат. Сандэнэ ик вэрэ коршта гын, айдэмын уло 
капшэ нэлэмэш, могыржо шокшэмэш. Бактэрий-влак 
йадым огыт лук ильэ гын, айдэмылан чэр дэнэ кучэдалаш 
куштылго лийэш ильэ. Вӱрын ош нырчышт бактэ- 
рийым вашкэ кочкын нытарат ильэ. Бактэрий-влакын 
йад дэнэ вӱрын вишкыдыжэ (сыворотка) кучэдалэш. 
Вӱрьш вишкыдыжэ йад ваштарэш эмым шта. Тидэ эм 
мэмнам колымо дэч арала. Чыла йэҥын вӱржо йадым 
сэҥышаш нарэ эмым штэн ок кэрт. Сандэнэ тидэ эмым 
вольык вӱр гыч налыт. Дифтэрий дэнэ чэрлаыэн по- 
рэмшэ имньын вишкыдэ вӱржым налыт. Тыгай вӱ- 
рыштӧ йадым сэҥышэ эм (сыворотка) уло, тудым вӱ- 
рышкӧ колтат, ,,нрививкым“  штат, вара чэр вашкэ 
пыта, йэҥ порэмэш. Тыгэ привпвкым шташ тунэммэ 
лэч вара дифтэрийым порэмдаш куштылгырак лийын.



VII: МӰШКУР ПУШТО, шоло 
ТАЗАЛЫК.

Пӱйым пужлымо лэч аралман.
Воштончыш дэн шкэндан пӱйдам ончыза, йолташда- 

нымат ончыза. Йужо рвэзэ-влатшн пӱйышт ошо, йылгы- 
жэш; вэсыштын —  шэмэ, пудыргылын; кумушыштын — 
пӱйштат укэ. Пужлышо пӱй гыч ӱпш толэш. Йужо йэтгын 
шоҥгэммэшкэ пӱйжӧ таза лийэш, йужыжо рвэзыньэкак 
нӱйдэ кодэш .Ончыл пӱй-влак кочышым пӱчкэдат, шой- 
ыл (оҥгыр) пӱй-влак тпгыдэмдат. Пӱй дэч посна ко- 
чышым нимо дэнэ тигыдэмдаш ок лий. Пушкыдо ко- 
чышым вэлэ кочкаш возэш. Пэшкыдэ кочышыжо мок- 
лаканьэк мӱшкӱрышкӧ кайа. Мӱшт^ӱр тыганьэ хшчы- 
шым сэҥэн ок кэрт. Сандэнэ пӱйдымӧ йэҥ влакын 
мӱшкӱрышт коршта. Пӱйым арун кучэт гын, шуко 
тазан ашнаш лпйэш, садлан пӱйым кэчэ- йэда эрыкташ 
кӱлэш. Кочкын тэммӧҥгӧ, умшам лэвэ вӱд дэн.э мушман. 
Кнндэ кочмо дэч варат умшам- шӱйалташ кӱлэш.

Нигунамат пӱй коклам шырпэ, имэ дэнэ эрыкташ ок 
йӧрӧ. Шырпэ, пмэ дэнэ эрыктымэ годым нӱй луум сусыр- 
тэт гын, тушко кочыш пура, шӱйаш тӱҥалэш, пӱй пуя^ла. 
Шокшо кочышым кочмӧҥго, нпгунамат йӱштӧ вӱдым 
йӱаш ок кӱл. Йӱштӧ вӱд> йӱмӧ дэч варат шокшо кочы- 
шым кочкаш ок йӧрб. Пӱй лу йылгыжшэ дэнэ лэ- 
вэдалтын. Тудым ,,эмаль‘“' маныт. Эмаль пэш пэшкыдэ 
гынат, кочмо дэн йӱлшштэ шокшо дэн йӱштым ваш- 
талтылат гын, тудо вашкэ шэлыштэш. Тидэ шэлшышкэ 
бактэрий-влак нурат ,нӱйым пудырташ тӱҥалыт. Шокшо 
кочышым кочмо годым эмаль ырэн шарла, йӱштӧ вӱдым
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йӱмаштэ тудо кэнэта чумырга, сандэнэ шэлышташ 
тӱҥалэш.

Тэ шкат ужында: чот ырышэ ламнэ нучышко
йӱштӧ вӱд чӱчалтэш гын, тудо шэлын кайа. Пӱйат 
тугак. Тамлэ (тутло) кочыш (мӱй, кампэткэ) нӱйэш 
утларак шпнчэш. Сандэнэ тамлэ кочышым кочмӧҥгӧ, 
умшам лэвэ вӱд дэнэ шӱйалташ кӱлэш.
Т иньы н  пӱпэт  монарэ? П ӱй эш ы м  э;рыктэт, укэ? К у н а м  
эры кт эт : кас-тэнэ альэ дрдэнэ?

Пагы т (ж ап ) дэнэ кочман.
Кочмо кочыш мэмнан мӱшкӱр пушто дэн шоло-вла- 

кыштэ кӱйэш, кӱлэш настажэ вӱрышкӧ кайа. Мӱшкӱр 
нуштын, шоло-влакын кӧргӧ могыржо впчкыж чора 
дэн лэвэдалтын. Тпдэ чораштэ кочыш шулыктышо 
вӱдым лукшо ту-влак улыт. Шулышо кочыш гыч нӧлэм- 
влаклан кочкашышт кӱлэшыжэ шоло вошт кайа, вӱры- 
шкӧ ушна. Тыгэ вӱр кочышым могыр кумдыкэш 
шалата. Кочышым умшаш т н г ы д э м д ы м ӧ р г г ӧ , тудо ночко 
логар дэнэ мӱшкӱр нуштышко вэрэштэш. Тушто 
кочыш 3— 4 шагат кпйа. Тушак адак тнгыдэмэш, впш- 
кыдэ нучумыш ганьэ л н р р э ш . Варажым кочыш пзпн-изпн 
шолышко кайа, мӱшкӱр пуштышто, шолышто киймэ 
годым, ту-влак кочыш шульпртарышэ вӱдым лурртыт. 
Тудо кочыш дэнэ йӧрналтэш. Кэчэш кум-ннл кана 
кочмо сай лнйэш. Изннрак кочмо годым мӱшкӱр пушто 
дэн шолылан кочышым кӱлэш внйышкэ савураш 
курптылгырак лпйэш. Кэчэш пк кана альэ кок кана коч- 
каш тӱҥалына гын, шужымо дэнэ шкат она шнж, шуко 
кочкына, мӱшкӱр пушто чот тэмэш.

Утыжым кочмо дэнэ мӱшкӱр нушто шарла. Шар- 
лышэ мӱшкӱр нушто моло мӱшкӱр кӧргым, шӱм лэвэды- 
шым ннзыра. Вара айдэмылан нэлын чӱчэш, мӱшкӱр 
коршта. Мӱшкӱр нушто коваштэ воктэнрак лпйшэ 
кочышыжо вашкэрак кӱйэш. Покшэлнысэ кочышыясо 
садыгак шолышко кайа, садлан шолылан мӱшкӱр пушто 
вэрчынат пашам шташ возэш. Кочкаш кӱлэш нагыт
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дэнэ: тунаы мӱшкӱр пушто дэн шоло-влак, пашаштым 
пытарэн, сайын канэн кэртыт. Канымэ годым нуно 
кочыш гыч утларак каплан кӱлэшым налын кэртыт. 
Эрдэнэ кочмо кочыш утларак пайдам нуа.

Эрдэнэ кпньэлын мэ пашам шташ тӱвгалына. Тунэм- 
мымат пашалан шотлыман, вэт тунэмшэ йэҥат моло, 
паша штымэ гайак нойа. Шужэн пашам штэт гын, 
могырышто улшо вий пыта. Кочкын пашам штэт гын, 
кочыш гыч ЛИ11ШЭ впй вэлэ пыта. Малаш вочмо годым 
чот кочкаш ок кӱл. Малымэ годым мӱшкӱр нушто дэн 
шоло-влак кочышым чот кӱйэштын огыт кэрт, нуно 
канат. Йӱдлан чот кочмо годым, эрдэнэ умша там укэ 
лнйэш. Сандэнэ малаш вочмо лэч кок-кум шагат ончыч 
кочкаш кӱлэш.

Эрдэнэ тӱгӧ  лэкташ  шкэндым тунукташ  кӱлэш.
Шоло-влак айдэмын шкэ кутшо лэч впч кана 

кужырак. Шоло кок тӱрлӧ: кӱжгӧ шоло, вичкыж
шоло. Вичкыж шолышто кочыш кӱйэш, кӱлэшыжэ 
вӱрышкӧ налылтэш. Впчкыж шолышто кочыш кӱлэ- 
шышкэ савурнэн ок кэрт. Тӱрлӧ кочыш-влак: шыл, ӱй, 
шӧр, кол шолышто впгэ кӱлэшышкэ савуркат манаш 
лпйэш. Кпндэ, пакча йэмыш, тӱрлӧ кушкыл кочыш 
кӱлэшышкэ йӧршынак савурнэн огот кэрт. Кӱлэшышкэ 
савурнэн кэртдымэ кочыш впчкыж шоло гыч кайэн, 
кӱжгӧ шолэш погына. Кӱжгӧ шоло йыр шыл-шӱн уло. 
Тидэ шӱн кӱжгӧ шолышто погынымым шнжын кӱчӱ- 
кэмэш, кодшо кочышым шоло мучко шӱка. Тидэ кодшо 
кочыш кӱжгӧ шолышто шуко кпйа гын, шӱйаш тӱҥалэш.

Мокш шэкшым шта, мӱшкӱр пуштышко изпн-пзпн 
йоктара. Шэкш ок лий гын, кочыш мӱшкӱр пуштэшак 
шӱйаш тӱҥалэш пльэ. Кодшо кочыш кӱжгӧ шолышто 
тӱжвакэ лукдэ шуко кпйа гын, айдэмылан нэлын чучэш, 
кочмыжат ок шу. Кӧн кӱжгӧ шолыжо пагыт (жап) дэнэ 
эрна гын, кочмыжат шуэш, капшыланат куштулгын 
чучэш. Сандлан эрдэнэ, кочмо лэч ончыч, кӧргым эрык- 
таш тунуктыман. Коҥгаштат ломылг шуко лпйэш гын, 
тул сайын ок йӱлӧ. Мэмнан кӧргат туганьак: кӱлҥӧ
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шолышто кодшо кочыш шуко лпиэш гын, у кочышым 
мушкур пушто дэн вичкыж шоло шулыктарэп огыт кэрт. 
Сандэнэ жаншэ годым йэп’ тӱгӧ огэш лэк гын, тудо 
шкаланл{э кугу зийаным шта.

Кӱжгӧ шоло йырсэ шыл-шӱн вийдымэ годым кодшо 
^очыш кӱжгӧ шолэш чоткыдэмэш, йэҥ тӱгӧ лэктын 
ок кэрт. Тыгэ лиймэ годым уржа киндым кочкаш кӱлэш. 
Уржа киндыштэ шукыжо кан вийшкэ савурныдэ 
кодэш. Вара тудо кӱжгӧ шолышко нурэн кӱжгӧ шоло 
йырсэ шылым чыгылтара. Шыл-влак шуншыштылташ 
тӱҥалыт, вара шоло кӧргӧ вашкэ эрна. Кӧ ош киндым 
кочкын ила гын, тудын утларак чоткыдэмэш.

Паразит-влак деч кузэ шкэнам аралман.
Айдэмын тазан коштмыжо годымак укшычмыжо шуэш 

альэ умша тамжэ нытэн коштэш гын, тӱгӧ лэкмыжым он- 
чаш кӱлэш. Мэмнан мӱшкырыштӧ насма ганьэ ланка кужо 
шукш иланэн кэртэш. Тндэ шукшым кучо (солитер) 
маныт. Кучо мӱшкырэга илана гын, айдэмын эрэ (ту- 
тыш) кочмьнко шуэш. Адак тудын умша тамжэ ок лнй.

Айдэмэ йавыгаш, кош- 
каш тӱҥалэш. Тндэ ку- 
40 мэмнан нголышко 
кӱйын шудымо сӧсна, 
ӱшкӱж шыл гыч вэрэшт 
кэртэш. Тидэ тыгэ 
лийэш. Кучын муныжо 
сӧснан, ӱшкӱжын альэ 
колыи мӱшкӱр пуш- 
тышко пура. Кӧргэш 
(мӱшкӱр нуштэш) муно 
шӱмжӧ шула, муно гыч 
кучо нгэ лэктэш. Кучо 
игэ мӱшкӱр нушто гыч 

кочыш дэнэ!нырльа шолышко кайа. Вара тудо шолым 
шӱтэн лэктэшат, шоло воктэнысэ шылыштэ нлаш тӱҥа- 
лэш. Шылыштэ нлымыжэ годым кучо игэ моклака (кан- 
•дар) ганьэ чумургэн кушкэш; тудым шннча дэнат ужаш

31 с,ӱр. Кучып сӧсна 
шылысэ ш укш ы жо.
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лпйэш. Еӱйын шудымо сӧсна, ушкал, кол шылым кочкат 
гын, кучо игэ мӱшкӱр пушто гыч шолышко пура. Кумтыл- 
зыштэ тидэ моклака шолышто кужо тасма ганьэ лапка 
шукшышко савурна. Йужгунам 80-40 важык кутышан 
лпйын кэртэш.

32 сӱр. Эхинокок.

Адак вэс тӱрлӧ кучо уло, тудым «эхннокок» маныт. 
Тудо пэш осал шукш. Тудо мокшэш, адак шолэш илана, 
тушто ила. Шодышто альэ мокшышто тудо илана гын, 
айдэмылан порэмаш пэш нэлэ, йӧсӧ. Эхпнокок утла- 
ракшым ппй дэч ппжэш. Кпдым ппйлан нулаш пуэт 
гын, кочмо лэч ончыч кпдым мушкаш кӱлэш. Ппйын 
йылмыштыжэ эхпнококын муныжо уло, тпдэ муно-влак 
кочмо годым мэмнан кӧргышкӧ вэрэшт • кэртыт. Йэҥ- 
влак тыганьэ шукш дэнэ ынышт йӧсланэ манын, 
во^ьык шӱшкылмӧ вэрыштэ шылым ончат.

Шкэндам тазан ашнынэда гын, кӱйын шудымо шылым 
кочкаш ок кӱл. Кочмо дэч ончыч коч кунамат кидым 
шовын дэн мушман. Ик йэҥ вэлэ кидым мушкэш гын, 
чэр логалмэ дэч шкэнам аралэн огына кэрт: вэсэ- 
влакланат кндым мушкыкташ кӱлэш.
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Шӧр нэргэн.
Мэмнан рэснубликыштэ шӱдӧ игшуво гычын ик 

ийдалыкышкэ шумэшкэ 30-жо кола. Вич ийаш лий- 
мэшкэ 50-асэ кола. Молан тыгэ лийэш? Шуко ӱдра- 
маш-влак азаштым изижэ годымак ушкал шӧрым чи- 
зашэш ныштэн нукшат. Адак йужыжо изи азаашш шоно 
уржа киндэ дэнат нукша. Азан шолыжо тндэ кочыш 
гычын кушкашыжэ кӱлэш вийым налын ок кэрт. Сан-

дэнэ шукыжо чэрланэн кола. 
Адак чизашыштым арун огыт 
кучат, ныштымэ шӧр вашкэ шона, 
сандэнэ аза нушкэд йарнэн кола. 
Ушкал шӧр ава-чизэ шӧр лэч 
ӱйанрак, тудым моштэн, вӱдым 
ушэн гына азалан нукшаш лнй- 
эш. Азалан ик ий тэммэшкыжэ 
авалс шӧрат сита, тудлан куш- 
кашыжэ, чоткыдэмашыжэ чыла 
кӱлэш нӓста тушто уло. Аваж 
шӧрым аза кочкын кушкэш гын, 

33 с5ф. Аван шӧр аза хазарак, чоткыдырак лийэш. 
дэч мӱндӱрно огол. Сандэнэ авалан азажым чизэ шӧр 

дэнэ вэлэ пукшыман.

Кочыш нэргэн.
Кӧн мӱшкӱржӧ таза, кочышым порын кӱйэштын, 

ойрэн кэртэш, тудо таза, йийан. Кӧн кӧргыжӧ, мӱш- 
кӱржӧ таза огол, тудо шкат чэрлэ (туйо). Шол- 
тыдымо вӱдым йӱат, шолтыдымо шӧрым альэ кӱйын 
шудымо кочышым, кнндым кочкат —  вашкэ чэрла- 
нэн кэртат. Шолтыдымо вӱдыштӧ шуко бактэрнй уло 
Йӱшто вӱдым йӱмо годым бактэрий-влак кӧргышкӧ 
нуратат, нушкэдыкташ тӱҥалыт. Кальэр, тиф чэр 
годым шолтыдымо вӱдым йӧршын (вэк) йӱаш ок кӱл 
Шолтыдымо шӧрыштӧ чако1КО чэрын бактэрийжэ 
уло. Кӱйын шудымо кочыш мӱшкӱрым корштыкта.
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Кӱйын шудымо киндэ мӱшкӱрэш моклака лнйын 
чумырга, вара мэл шэлаш тӱҥалэш.

Йӱштӧ кочышат айдэмылан зийаным штэн кэртэш. 
Шокшо кочыш могырым ырыкта, йӱштӧ кочышым могыр 
шокшо дэнэ ырыкташ вэрэштэш. Адак йӱштӧ кочыш 
тамлат огол. Тыгай кочыш вӱрышкӧ савурнэн ок кэрт. 
Тамлэ кочышым йэҥ ужэш гын, тудын шӱвӱлвӱд йогаш 
тӱҥалэш, адак мӱншӱр пуштыштат тунам кочыш 
шулыктарышэ вӱд чот~^тэктэш. Пужлаш тӱьгалшэ кочы- 
шым кочкаш ок кӱл; туганьым кочмэшкэ, киндым коч- 
кат гынат, сайрак лпйэш.

34 сӱр. Ушкал шӧрым аза дэк ш укташ  корпыжо кужо.

Пу^клышо шылыштэ, шопышо колышто йад погына. 
Туганьэ пужлышо шылым, колым йэҥ кочкэш гын.
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чэрланэн альэ колэнат кэртэш. Кэҥэжым кодшо кочы- 
шым эрлаш кодыман огол: тудо вашкэ нужлэн кэртэш. 
Адак шыл олмэш тӱрлӧ накча йэмышым, шӧрым коч- 
каш кӱлэш. Пакча йэмышым арун (эрэн) мушкын 
кочман. Ик тӱрлӧ кочыш дэнэ шэр огэш тэм, кочы- 
шым вашталтылаш кӱлэш.

Тиньы н мӱги%ӱрэт и кг п а ж  ка н а  корш т эн, у кэ ?  
М ом  кочкы н  чэрланышыч"? Е и д ы м  м у ш кы н  альэ 
м уш дэак кочкаш  ш инчат ?

г
'I;



VIII. Шинча дэнэ пылыш 
тазалык.

Молан тунэмшэ коклаштэ лишнэ 
вэлэ раш ужшо шуко.

Йужо йэҥ-влак кнагам лудмышт (окымышт) альэ 
пктаж могай лпшыл ӱзгарым опчымышт годым кугу 
шппчам чийат. Нупо кугу шипча дэч иоспа мӱп- 
дӱркӧ раш ужыт. Йужыжо лудмыаг годым куго шипча 
дэч иоспак сайып лудэш, мӱпдӱркӧ ончымыжо годым 
вэлэ куго шипчам чийа. Лишпэ раш ужшо йэггып 
шипчажэ утларак ӱмбак лэктып шипча.

Тэидап школышто мӱпдӱркӧ альэ лишкэ раш ужшо 
мопарэ рвэзэ уло? Рвэзэ-влакып тупэмаш тӱҥалмэ дэч 
опчыч шппчашт таза, тупэммышт годым шукыжып 
шипчажэ лишпэ вэлэ раш ужаш тӱҥалэш. Шуко лудмо, 
сэрымэ годым шипча дэпэ чот опчаш вэрэштэш, шипча 
пойа. Утларакшэ волгыдо (суто) шагал годым лудма- 
шэш шипча иужла. Адак окымо, сэрымэ годым вуйым 
ваягык штымэ дэп, пэш тигыдым лудмашэшат шипча 
иужла. Волгыдо шола могырым кпагашкэ, кагазышкэ 
возэш гып вэлэ сай. Пӧртыштат, школыштат сэрымэ, 
лудмо годым кэчэ дэп лампэ волгыдо шола могырым 
вочшо. Школышто тӧрза-влак кӱкшӧ, кумда лийыт 
гып вэлэ волгыдо шукырак логалэш, рвэзэ-влакат таза- 
рак лийыт, пупын шипчаштат ок иужло. Школ иӱрдӱ- 
жым волгыдо чпйа дэпэ чийалтымап. Тупам школутларак 
волгыдо лилэш. Кпагамат, тэтрадьымат шипча дэч 32-35 
саптимэтр тора пышташ кӱлэш (6-7 вэршок). Кпагам

766 —  4
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тыгэ пыштэн лудын ода кэрт гын, вашкэрак доктыр 
дэкэ кайаш кӱлэш. Впйтак ужаш тӧчэн лудаш тыршэда 
гын, шинчадаы вэлэ утларак пужэда. Шпнча тазалык 
айдэмылан пэш кӱлэш.

Айдэмын шинчажэ нужла гын, тудо пашамат сайн 
штэн ок кэрт, чыла илышыжат йӧсын чӱчаш тӱҥалэш.

Траком чэр
Тэндан коклаштэ, малэн киньэлмэ годым, кӧн шпн- 

чажэ ваш пинсэш? Тыгэ лиймэ мом ончыкта? Шпнча 
комдыш-влак таза огол гын, нуно ваш пнжыт. Шинча 
комдыш шинчам пурак пурмо лэч арала. Чэрлэ 
шпнча комдыш йӱдым шӱйым луктэш, тудо кошкат 
шпнча комдыш-влакым ваш-ваш ппжыктэн шында.

Эн осал шинча чэр —  траком. Марий калык коклаштэ 
траком дэнэ чэрлэ шинчан пэш шуко. Айдэмын шпн- 
чая» йыр ошо уло. Траком чэр годым шинча комдыш 
пужла, шинча ошым вӱр налэш. Варажым тидэ чэр 
шинчан вошт койшо йыргэшкышкат шуэш. Тунам йанда 
ганьэ нӓста ӱмбалан ошо налэш, варажым шинча сорта 
чылт пэтралтэш. Йэҥ сокыр лийэш. Мэмнан рэснуб- 
ликыштэ траком чэр нэш шарлэн.

,Катар“ — иишча комдыш чер. Траком.

Траком чэр вашкэ ик йэҥ лэч вэс йэҥлан пижын 
кэртэш. Мэмнан марий-влак ик лавран ӱштыш дэн 
чланат шӱргыштым, шинчаштым ӱштыт. Траком шинчан 
йэҥ ӱштэш гын, тудын чэржэ шовычэш пижэш.
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Тудо лэч вара вэс йэҥ мийэн ӱштэш гын, траком туд- 
ланат пижэш. Адак ик вакшыштэ шукӹн малат. Марпй 
ватын шовычшо (кӱичык-шӱргӧ) соидык тич уло гыиат, 
йэн' йэда посна шовычым ок штэ, арам лийэш манэш. 
Сандэнэ суртышто ,икты5кэ траком дэнэ чэрлана гын, 
удо йэшлан тидэ шучко чэр иижэш. Адак икшуво- 
влакым арун огыт ашнэ, нуно лавра кидышт дэнэ 
шинчаштым туржыт, тыгэат нунылан траком иижэш.

36 сӱр. Ш ипчаш налшэ ош чар.

Шинчадам тазан кучынэда гын, йэҥ йэда шовычым 
штыза, лавра кид дэнэ шинчам ида турж. Эрдэнэ 
киньэлмӧтггӧ, шпнчадам туржыкта гын, доктыр дэкэ ва- 
шкэ кайза. Марий-влак кизытат шӱвэдышэ, мужаҥчэ 
кувалаи ишанэи доктыр дэкэ огыт кошт. Шинчашт кор- 
шта, варажым шукыжо рвэзыньэк сокыр лийыт. Адак 
марий ватэ дэн ӱдӱр-влак шыҥа шовычым, тӱрлӧ тӱрым 
тӱрлымышт дэнат шннчаштым пужат.

Пылыш тазалык.
Пылышын эн тӱжвалжэ ракэ пот ганьэ нӧргӧ,.кӧр- 

гышкӧ варажым рож уло, тудын мучашыжэ вичкыж чора 
дэиэ лэвэдалтын. Пылышым, киш дэч эрыктымэ годым, 
эрэ пушкыдо ластык дэн нӧртэн эрыктыман. Нигунамат 
иылышым шырпэ дэиэ эрыкташ ок кӱл. Пылыш чора 
дэч кӧргӧ вэлнэ „кӧргӧ иылыш“  манмэ уло. Тудын

А
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дэнэ йэҥ колэш. Тидэ кӧргӧ пылышым, пылыш чорамат 
пэш аралаш кӱлэш. Йужо йэҥ икшувылап сырэн 
пылыш гыч, шӱргӧ гыч сова. Пылыш чора шэлып 
кэртэш, вара пылыш соҥро лийэш.

Айдэмылап пэш раш колшо пылыш кӱлэш. Кӧп 
пылышыжэ пэҥгыдэ, тудын дэпэ ойлашат пэлэ, тудлап 
шкаланжат йӧсӧ: эрэ кок-кум каыа йодышташыжэ вэ- 
рэштэш. Кичкырэп ойлаш тупэммэ ок кӱл: йэҥым

37 сӱр. 1.— Пылыш нӧрго. 2.—  пылыш ролс. 3 —  пылыш чора. 
4-9 —  кӧрго пылыш. 10 —  вуй торыкышко каншэ пэрв. 11.—  
Ыэрыш кайшэ пуч. 12 —  вӱр корио пурымо иуч. 13 —  кӧргӧ 
пылыш вэр.

кичкырыдэат умлапдараш лийэш. Тӱрлӧ вашталтшэ 
чэр лиймэ дэпат айдэмып пылышыжэ колдымо лийып 
кэртэш. Пылыш гыч шӱй йогаш тӱҥалэш. Марпй-шӱкш 
йопдал кочкэш, мапэш. Тугэ огол: пылышышкэ кап чэр 
шуэш, садлап тудо коршта. Рвэзэ-влак, пылыш коршта 
мапаш тӱгалыт гып, пупым вашкэрак доктыр дэкэ 
паҥгайаш кӱлэш.

Авадалап пылыш тазалык аралымэ нэргэп кала- 
сэн пуза.
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IX. Канымэ дзнз омо.
Канымэ нэргэн-

Еоч моганьэ пашам штымӧҥгӧ, могыр шумэш, нойа. 
Тунэммаштат йэҥнойа: тудо пэш чот шона, колыштэш, 
онча, пӱгыргэн шуко жап шинча. Тунэм чарнышаш 
вэлэш мэ порын шонэн она кэрт, утларак йоьгылышым 
штэна. Мланна канаш кӱлэш. Чӱчкӱдынрак канэн 
пашам штэна гын, мэ утларак штэн кэртына. Сандэнэ 
тунэммэ годым пк шагат эртымӧҥгӧ, канымашым (пэ- 
рэмэным) штат. Иктаж кум-нпл шагат чарныдэ тунэ- 
мына гын, пэш чот нойэна пльэ. Кужо жап каныдэ 
пашам штымэ дэн йэҥ чэрланэнат кэртэш.

Вэк (нпгунам) чарныдэ мэмнан шӱм вэлэ шта, могыр 
мучко вӱрым коштыкта. Кузэ тудо пашам шта? Молан 
ок нойо? Шӱм—мэшак г%цьэ, нпл кыдэлган: кок кыдэжшэ 
кӱшнӧ, вэс кокытшо ӱлнӧ. Кӱшыл кыдэж-влакын шылжэ 
туртыналтын вӱрым могыр мучко коштыктымо годым 
ӱлыл кыдэжыштын шылжэ кана. Ӱлыл кыдэжын шылжэ 
туртыналтмэ годым, кӱшылжын кана. Кӱшыл кыдэжын 
шылжылан туртыналташ 0,1 сэкунд кӱлэш, ӱлылжы- 
лан туртыналташ 0,3сэкунд. Чылажэшӱм шыллан турты- 
налташ 0,4 сэкунд кӱлэш., Вара уло шӱм шыл 0,4 сэ- 
кунд кана. Шӱм шыл монарэ шта, тунарак кана, сан- 
дэнэ вэк чарныдэ штымыла чучэш.

Совэт Ушэмыштэ закон 8 шагат лэч утла пашам 
шташ ок кӱштӧ. Вэс 8 шагатшэ тӱрлӧ пашалан: кочмо 
йӱмӧ, мушкэдымэ, чийымэ, кнага дэнЭ газэт лудмо, ка- 

нымэ, тулэч моло пашалан кайа. Рвэзэ-влаклан малаш 
8 шагат ок сптэ, нунылан лу шагат, нарэ малаш кӱлэш.

Эртышэ сар (сӧй) годым кок опитсэр-влак окоп 
кӱнчымаштэ ӱчашэныт.
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Окопын кэлгытшым, торэшыжым, кужытшым ик 
ганьак шташ лийыныт. Ик опитсэржэ салтак-влакым 
кокытэ пайлэн. Чот штат гын, пӧлӓкым пуаш лийын. 
Салтак влак алмаш-алмаш пэш чот тыршэн окопым 
кӱнчэныт. Вэс опитсэржэ салтак-влакым кӱм тӱшкалан 
пайлэн. Тыгэ пайлымэ дэн ик тӱшка 5 минут кӱнча, 
вара лу минут кана. Вэс опитсэрын салтак-влакшэ 
тыгэ кӱнчымаштэ окопым ончычын кӱнчэн пытарэныт, 
нойэнат огот ул. Алмаш дэнэ кӱнчышӧ салтак- 
влак вараш кодыныт, нойэн пытэыыт. Нуно ноймэш- 
кышт кӱнчэныт, канэн шудэ адак кӱнчаш вэрэшгын. 
Сандэнэ нуно шуко штэн кэртын огот ул, вараш коды- 
ныт. Шоналтэн ончыза: кузэ шагал нойэн шукырак 
пашам шташ лийэш?

Омо нэргэн.
Йэҥ сайын ок малэ гын, аҥыргэн коштэш: порын 

шонэн, умлэн ок кэрт, моштымо пашажымат йоҥылыш 
шта. Сайын малэн кииьэлшэ йэҥ порын шона, паша 
штымаштыжэ йоҥылышым шагал шта. Малымэ годым 
уло могыр пэш чот кана. Сандэнэ тунэммаштэ нэлы- 
ракшым эрдэнэ тунуктат. Порын могырым каныктараш 
рвэзэ-влаклан лу шагат малыман. Малыдэ йэҥ тӱсэн 
(чытэн) ок кэрт. Пийланат малашыжэ эрыкым от пу 
гын, 16-17 кэчыштэ кола. Кугун тунэмшэ-влак (Пран- 
сийштэ) малэн киньэлшэ пийын вӱрышкыжӧ малыдымэ 
пийын вӱржым колтэныт, пнй вашкэ адак малэн кол- 
тэн. Вӱрыштӧ, паша штымэ годым‘йад погына. Тидэ 
йад малмаштэ мушкылтэш, могыр куштылэмэш. Ма- 
лыдымына годым мэмнан капна чарныдэ нашам шта: 
коштмо годым шыл-влак туртыналтыт, шуйнылыт; шин- 
чана онча, пылышна колыштэш, вуйна шона. Сандэнэ 
вӱрыштӧ йад погына. Сайын малымэ годым уло могыр- 
на кана, йадшэ эрна. Шӱм дэнэ шодо гына вэк огыт 
чарнэ, малымэ годымат пашам штат.



X. Ӓрака дзнэ тамака.
А ракан  зианжэ нэргэн.

Урэм дэнэ тырынь-тӧрынь тайнылын, лушкэн то- 
лэш йэҥ. -Чэрлэ гын вэлэ тудо? Укэ, тудо руштын.

Шинчажым вӱр налын. Тудо шкэ вуйжо дэнэ ойла. 
Ойлымыжым умлаш тӧчэт гынат, умлэн от кэрт. Ара- 
кан йадшэ тудын вуйжым аҥыртарэн. Йӱшӧ йэҥ тӱрлӧ 
вэрэ мийэн пэрна, лаврашкэ йӧралтэш, тушанак малэн 
колта. Шкэ дэкыӱке мийэн шуун малзн колта гын, йӧра 
лийэш ильэ. Йӱшӧ йэҥ шкэ дэнжэ йэшыж дэнэ сӧйгаш 
тӱҥалэш. Ватыжым, игшувыжо-влакым кыра. Тӱрлӧ 
ӱзгарым, атым нудыртылэш. Пашам штэн лукмо ногы- 
жым нытара. Эрлашжым киньэлэшат, адак мокмыр шӧ- 
раш кычал йӱӱн коштэш. Изин йӱмаштат аракан осалжэ 
укэ манаш ок лий. Изнш йӱшӧ йэҥат паша штымаштыжэ 
шуко йоҥлышым шта, кугун йӱшыя^ӧ нигунамат нсрын 
шонэн ок кэрт. Бехтерев лӱман учоной ик ниньэгэ-вла- 
кым изнн йӱктэн куштэн, вэсэ-влакым арака- йӱктыдэ 
куштэн. Лракам йӱӱн кушшо пигэньэ-влак чэрлэ лийын 
кушкыныт, арака йӱдымӧ тунарак кочкын, тазан куш- 
кыныт.

Арака йӱшӧ йэҥ-влак вашкэ чэрланат, ӱмырыштым 
шуктыдэ колат. Нунын пгшувыштат чэрлэ шочыт. Ара- 
кан йадшэ йэҥын уло вӱрышкыжӧ шыҥа. Ӱдрамаш 
аракам йӱэш гын, шӧр дэнэ пырльа аракан йадшэ аза 
кӧргышкӧ вэрэштэш. Шукыжо, арака йӱмышт годым, 
вашкэрак малыжэ, инжэ мӱгырӧ манын азаштлан ара- 
кам подылтат. Азан вуйжо утларак аҥырга, нушкэдаш 
тӱҥалэш, ваппсэ тӱрлӧ чэр дэн чэрлана.
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Минь аракам эмлан йӱам, манэш йӱжо. Эмжэ 
уло мо вара аракаштэ? Укэ, эм огол тушто, йадшэ вэлэ 
уло. Йӱмыжӧ годым, аракан йадшэ могырышкыжо, вуй 
лэмышкыжэ шуэшат, йэҥ кӱлэш-оккӱлым ойлаш 
тӱҥалэш. Вуй упшжо пыта,_̂  шонэн ок кэрт, вара мом 
штымыжымат ок шинчэ.

Там акан  зианжэ нэргэн.
Йуясгунам пӧртыштӧ ногынэн йэҥ-влак тамакам 

ш^пшын шпнчат. Пӧрт тпч шпкш тэмэш, воштшо ныкшэ 
койэш. Шӱлаш нэлэ. Вуй атгыргаш тӱҥалэш. Мланна 
шӱлаш эрэ йуж кӱлэш, тамака шупшмо дэнэ нӧртыштӧ 
углэкпслота шуко погалтэш, сандэнэ тамака шнкша- 
ныштэ шӱлаш ок кӱл. Тамака шикш йоча-влаклан пэш 
кугу зпаным шта. Иктажэ, пӧртыштӧ тамакам шупшыт 
гын, вашкэрак тӧрзам почаш кӱлзш. Тамакаштэ «^нико- 
тин» манмэ йад уло. Тпдэ йадын пк чӱчалтышыжат 
пэш вийан, тудым пийлан йуктэт гын, пий кола. Тпдэ 
йад вуй торыкым аҥыртара. Могырышко тпдэ йад шыҥа 
гын, йэҥ шуншдэ ок чытэ. Тамака шупшшо йэҥ кукшо 
лпйэш, тудын ушыжат впйан лпйын ок кэрт.

Йулш рвэзэ-влак пзнньэк тамакам шупшаш тӱьга- 
лыт. Тутыш (эрэ) шупшшо рвэзэ-влакын шӱргышт 
ужарга. Тамака шупшшо рвэзэ чот тунэмын ок кэрт. 
Айста школышто тамака шупшшо рвэзэ-влакым чараш 
тыршэпа. Тамакан осалжэ нэргэн нунылан умландарэн 
пуэна. Тунэммэ нӧртыштӧ тамака шупшшо ыняЬ лий.

)̂ торыкышкыжо.



XI. ПОЧЭШ МУТ.
Тазал ы к йачэйкылан мом штыман.

Тидэ кнагам шуко тунэмшэ-влак лудаш тӱҥалыт. 
Лудмаш дэнэ вэлэ тазалыкнам чоткыдэмдэн огына кэрт. 
Тидэ кнагаштэ сэрымэ сэмын шташ шкэнам тунукташ 
кӱлэш. Тидэ нашалан чыла тунэмшэ-влак дэнэ пырльа 
школысо тазалык йачэйкылан пнжман. Уло тунэмшэ-вла- 
кым арун илаш, тазалыкым аралаш тунуктыман. Шко- 
лышто тунэмшылан тыгай 12 тазалык законым шуктыдэ 
кодыман огол:

1. Шӱргым, шӱйым, нылышым кэчын йӱштырак 
вӱд дэнэ, шовын дэнэ мушман. Кочмо дэч ончыч 
кидым мушман. Кочкын тэммӧҥгӧ, лэвэ вӱд дэнэ умшам 
шӱйалтыман. Арньаш ик кана мончаш пураш кӱлэш,

2. Йӱштылмӧ (вӱдэш пурымо) годым кылмаштӱҥал- 
мэ лэч ончыч вӱд гыч лэкман.

3. Шкэндымат тӱрвӧ гыч шуншалаш ит пу, йэҥы- 
мат тӱрвыж гыч ит шупшал, адак крэст дэнэ иконым 
(йумоҥам) шуншалаш ок кӱл. Пийлан, нырыслан 
шкэндым нулыкташ нт ну. Ппйым, нырысым шупшалаш, 
воктэн малташ ок кӱл.

4. Кӱварышкэ шӱвэдымэ ок йӧрӧ. Кокырмо, тӱр- 
вычмӧ годым умшам кона дэнэ пэтырман.

5. Чиймэ, малымэ вургэмым арун кучыман. Вургэ- 
мым нӧртэш почкаш ок кӱл. Пӧрт кӧргым ночко вэньык 
(выльык) дэнэ пуракым нӧлтыдэ ӱшташ кӱлэш.

6. Йандар (эрэ) йуж мланна пэш кӱлеш. Эрдэнэ, 
кас дэнат нӧртышкӧ йуж нурташ тӧрзам изиш почын 
шинчыктыман. Путрак шуко нӱтыралташ тунэмман огол.
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7. Посна атэ гыч кочкаш, йӱаш кӱлэш; йэҥ йэда 
посна шовыч (шӱргӱштыш) лийжэ; носна вакшышэш 
малаш кӱлэш.

8. Шолтыдымо шӧрым, вӱдым ит йӱ, мушдымо 
сат, пакча йэмышым ит коч. Кэчшудым кочман огол.

9. Спорт, гимнастик дэн шкэндым чоткыдэмдэ. 
Канымэ годым тӱнӧ кошташ кӱлэш.

10. Лу шагат дэч шагал малыман огол.
11. Тамакам шупшаш тунэмман огол: тамака шупш- 

мо дэн тазалыкым йомдараш лийэш. Изиньэк тамакам 
шупшаш тӱҥалшылан чакотко пижын кэртэш.

12. Аракам, кугурак йэҥ йӱаш шӱда (кӱшта) гы- 
нат, рвэзылан йӱаш ок кӱл.

Тидэ каласымэ сэмын илаш уло тунэмшэ-влаклан 
тунэмман. Адак тидым тунэмшэ-влаклан ачашт-аваш- 
тлан, школышко коштдымо йолташланат умландарэн 
пуман.
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