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“БИД ЯАГААД ЭХ ОРНОО ХАЙРЛАХ УЧИРТАЙ ВЭ? 

ЭХ ОРОН БОЛ БИДНИЙ ӨЛГИЙ ЮМ” 

1 САРЫН АЯНЫ УДИРДАМЖ 

Аяны зорилго: Хүн бүрийн хувь тавилан, амьдрал, ёс суртахуун, сэтгэлгээ, 

оюун санаа, хайр энэ бүхэн эх орны өнгөөр будагдаж, эх оронтой салшгүй 

холбоотой. Эх орон бол бидний өлгий. Эх орон байгаа цагт амьдрал, итгэл 

аль аль нь оршдог. Тийм болохоор Монгол сайхан эх орноороо бахархах 

мэдрэмжээ сэргээх, хөглөх зорилгоор энэхүү аяныг зохиож байна.  

Аяны хугацаа, хамрах хүрээ: 2022 оны 4-р сарын 18-наас 5-р сарын 18-ныг 

дуустал явагдана.  Нийт багш, ажилтан, оюутан суралцагсад оролцоно. 

Аяны үед зохиогдох үйл ажиллагаанууд: 

❖ “Миний эх орон-Миний хайр” 1000-1200 үгтэй эсээ бичлэгийн 

уралдаан.  

o   2022 оны 4-р сарын 18-ны өдрөөс 4-р сарын 28-ны өдөр хүртэл.  

o   Уралдаанд оюутан суралцагч, багш ажилтнууд бүгд оролцоно. 

Эхний шатыг анги, хамт олон дотроо зохион байгуулж, анги 

бүрээс нэг эсээ бичлэг шалгаруулна. Сургуулийн шалгаруулалт 5-

р сарын 3-ны өдөр Урлаг зааланд болно. 

❖  “Миний эх орон-Миний нүдээр” уран зургийн  уралдаан. 

o    2022 оны 4-р сарын 18-ны өдрөөс 4-р сарын 28-ны өдөр хүртэл.  

o    Зургийн хэмжээ А4, А3 хэмжээтэй, өнгө будгийн хувьд усан, 

тосон, хар зэрэг ямар ч байж болно.  

o    Уралдаанд зураг сурах сонирхолтой, уран зураг зурдаг хүн бүхэн 

оролцож болно.  

o    Шалгаруулалтыг 5-р сарын 3-ны өдөр Урлаг зааланд хийнэ. 

❖ “Эх орон бол миний гэр”. Яруу үгсийн баяр. 

o   Өдрийн ангийн оюутан бүр залуу хүн бүрийн мэдэх ёстой доорх 10 

шүлгийг цээжлэнэ. Үүнд:  Д.Нацагдорж “Миний нутаг”, Б.Ринчен 

“Монгол хэл”, Ц.Дамдинсүрэн “Хоёр настай Ро”, Ч.Чимэд “Би 

Монгол хүн”,  Д.Пүрэвдорж “Тусгаар тогтнол”, Б.Явуухулан “Би 

хаана төрөө вэ”, М.Цэдэндорж “Морин хуур”, П.Бадарч “Есөн 

эрдэнийн ордон”, О.Дашбалбар “Бие биенээ хайрла, хүмүүс ээ”, 

Бавуугийн Лхагвасүрэн “Ижийтэйгээ байхад би баян байсан”. 

Шүлгийн линк: https://www.ugluu.mn/350312.html 

https://www.ugluu.mn/350312.html


o   Семинарын цаг дээр аль ч багш оюутны шүлэг цээжлэж буй эсэхэд 

анхаарч хичээлийн эхний 10 минутыг зориулна. Тухайн үед хичээл 

дээр Сургалтын албанаас сууж мэдээлэл тэмдэглэн авч, 

сургуулийн пэйж дээр мэдээ гаргана.   

o   Уран уншлагын шалгаруулалтыг 5-р сарын 18-ны өдөр зохион 

байгуулна. Анги бүрээс шалгарсан 1 оюутан оролцож сургуулийн 

уран уншлагын аварга болно.  

o   Эчнээ анги, багш, ажилтнуудын багийг тусад нь шалгаруулна.  

o   Шүлэг, яруу найргаар анги, хамт олноороо зохиомж хийж оролцож 

болно.  

❖  “Төрийн дуулал-миний омогшил” 

o   Монгол Улсын төрийн дууллаа анги хамт олноороо сурах 

хөдөлгөөн өрнүүлнэ. 

o  5-р сарын 8-ны өдөр болох аяллын үеэр шалгаруулна.  

❖ “Эх орон бол миний өлгий”. Сургууль хамт олноороо дэлхийн хамгийн 

анхны дархан цаазат уул болох Богд хан уулын ноён оргил Цэцээ гүнд 

гарч, нэг өдрийг эрүүл агаарт хөгжилтэй өнгөрүүлнэ. 

o   Аяллыг 5-р сарын 8-ны Ням гарагт зохион байгуулна.  

❖ Шалгаруулалт: 

o  Аяны оролцоог номинаци тус бүр дээр 1-3-р байр шалгаруулж 

шагнаж урамшуулна. 

o   Үзүүлэлт бүрээр ангиараа бүгд оролцсон бөгөөд номинаци тус 

бүрд 1-3 байрны урамшуулал авсан нэг ангийг тусгайлан 

шалгаруулж чиглүүлэгч багшийн хамт Монгол үндэстний зоогийн 

газар үдийн зоог барих эрх олгоно.  

o  Анги хамт олны оролцоо нь “Одтой оюутан”-ы үнэлгээ болон 2022 

оны Шилдэг анги шалгаруулахад нэг үзүүлэлт болно.  

Нэмэлт мэдээлэл:   Эх орны тухай сэтгэлийн мэдрэмжүүд 

➢  Эх орон надад урам зориг, хүч чадал, эрч хүчийг өгдөг. 

➢  Би амьдралаа зөвөөр өнгөрөөж, эх орон, төр, үндэстэн, өөрийнхөө болон 

хойч үеийнхээ төлөө амьдралын итгэл үнэмшил, үйл хөдлөлд зөв 

төлөвшил өгөх үнэнийг сурахыг хичээнэ. 

➢   Эх орон бол "Аав, ээж, өвөг дээдсийн төрсөн нутаг" гэж тодорхойлсон 

байдаг. 

➢   Миний төрж өссөн нутаг, өвөө, аавын минь төрсөн нутаг бол миний 

хувьд байгалийн үнэлж баршгүй бэлэг юм.  



➢   Эх орон бол миний өлгий. Эх орон бол олон жилийн турш бидний 

төрөлх хэл, эхийн дуу эгшиглэх газар юм. 

➢  Би үнэхээр эх орноо шүтдэг. Гайхамшигтай уулс, цэвэрхэн гол мөрөн, 

төрөлх хот, сумд  бүгд миний сэтгэлд өөрийн гэсэн байр суурийг эзэлдэг. 

Би бага насныхаа газруудыг үргэлж нандигнан хайрладаг, учир нь тэд 

миний ойр дотно, цэвэр ариун, гэнэн байдлын дурсамжийг хадгалдаг. 

➢   Бидний өвөг дээдсийн шарил энэ нутагт оршдог. Би бол эдгээр 

үндэснээс ургасан мод. Бидний судас бидний өвөг дээдсийн цусаа 

урсгаж, хүч хөдөлмөрөө зориулж ирсэн газар нутгийг тойрон тархсан 

үндэс болж, бидний хувьд ариун дагшин болсон. 

➢  Би эх оронтой ижил өнгөтэй. Миний сонгосон загвар, санаа зорилго, 

өнгө үзэмж, эд зүйл маань эх орноосоо л байна. 

➢  Би харь нутагт хэзээ ч уугуул хүн биш. Тэнд  баяжиж ч магадгүй, гэхдээ 

хэзээ ч эзэн нь болохгүй. 

➢  Харийн нутагт амьдрах газар олдох ч эх орноо олохгүй. Тэнгэрт одод нь 

гийж, гялалзаж, өдөр бүр талх тариатай, мах хүнстэй, маргаашдаа 

итгэдэг эх орны хөх шөнөөс би салахгүй. 

➢  Төрийн сүлд дуугаа дуулж, туг, сүлдээ гартаа атгах бүртээ эх орноороо 

бахархдаг.  

➢  Гэр орноо гэсэн мэдрэмж нь Монгол хүний амьдралын сүүлчийн 

мэдрэмж юм. Тийм ч учраас газар нутаг, өвөг дээдсийнхээ цус, хүч 

хөдөлмөрөөр усалсан газар нутаг бидний хувьд ариун дагшин, хамгийн 

том бахархал! Мөн бид бүх үйл хэрэгтээ яг эдгээр ариун нандин зүйлсийг 

эрхэмлэдэг.  Тэр бүхэн бидэнд урам зориг өгч, хүч чадал, эрч хүчийг 

өгдөг.  

➢  Би амьдралаа зөвөөр өнгөрөөж, эх орон, төр, үндэстэн, өөрийнхөө болон 

хойч үеийнхээ төлөө амьдралын итгэл үнэмшил, үйл хөдлөлдөө зөв байх, 

үнэнийг сурахыг хичээнэ.  
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