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がっこう  の  いちねん
Gakkou               no               ichinen

10

いろいろな  ぎょうじ  が  あります。
Iroirona gyouji ga arimasu.

Gakkou         no        soto        de

がっこう  の  そと  で
　たのしく  すごします。

tanoshiku sugoshimasu.

Obentou       ya okashi       o

おべんとう  や  おかし  を
　　　もって いきます。

motte   ikimasu.

うんどうかい・たいいくさい
undoukai　　 ・ taiikusai

Kyousou           ya dansu        o

shimasu.
きょうそう  や  ダンス  を
　　　　　　　　します。

いどうきょうしつ
idoukyoushitsu

がくげいかい・ぶんかさい
gakugeikai       ・ bunkasai

Geki      ya        gasshou            o

げき  や  がっしょう を
　　　　　　　　します。

Shizen no naka de

seikatsushimasu.
しぜん  の  なか  で
　　　せいかつします。

shimasu.

Nani o suruno desuka.

なに を するの ですか。

Зугаалгаар явж юу хийх үү?
ゾガールガール    ヤヴジ  ユー    ヒーフー

Чөлөөт цагаа сургуулиас
チュルート   ツァガー  スルグーリアス

гадуур үр дүнтэй өнгөрөөнө.
ガドール   ウル  ドゥンテイ   ウングルーヌ

Өөрсдөө хоол унд
オゥールスドゥー　ホール　  オンダ

бэлтгээд авч явдаг.
ベルテゲード　   アヴチ  ヤヴダッグ

Хичээлийн нэг жил
ヒチェーリーン　        ネグ　    ジル

Төрөл бүрийн үйл ажиллагаа болно.
トゥルル　   ブリーン　 ウイル　     アジルガー　        ボロノ

зугаалга
ゾガールガ

Гүйлтийн уралдаан болон
グイールティーン　オラルダーン　ボロン　

бүжгээр өрсөлдөнө.
ブジゲール　オゥルスルドゥヌ

Салхинд гарч байгаль
サルヒンド  ガルチ  バイガル

дунд хичээллэнэ.
ドンダ　ヒチェールレネ

Жүжиг тоглож найрал дуу 
ジュジグ　トグロッジ　ナイラル　ドー

дуулна.
ドールナ

спортын наадам
スポルティーン  　ナーダム

явуулын анги
ヤヴーリーン　アンギ

урлагийн наадам
オルラギーン　    ナーダム
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40 41

にゅうがくしき
nyuugakushiki

すいえい
suiei

しんたいそくてい
shintaisokutei

かきぞめかい
kakizomekai

てんらんかい
tenrankai

そつぎょうしき
sotsugyoushiki

たのしいこと  が  たくさん  あります。
Tanoshiikoto         ga        takusan         arimasu.

Ima   wa nangatsu desuka.

いまは  なんがつ  ですか。

じゅういちがつ
juuichigatsu

11月じゅうがつ
juugatsu

10月 じゅうにがつ
juunigatsu

12月

ごがつ
gogatsu

5月しがつ
shigatsu

4月 ろくがつ
rokugatsu

6月

しちがつ
shichigatsu

7月 はちがつ
hachigatsu

8月 くがつ
kugatsu

9月

にがつ
nigatsu

2月いちがつ
ichigatsu

1月

さんがつ
sangatsu

3月

хичээлийн нээлтийн ёслол
ヒチェーリーン　  ネールティーン　ヨスロル

эрүүл мэндийн үзлэг
エルール　メンディーン ウズレッグ

усанд сэлэлт
オサンド　セレルト

оны анхны бийрэн бичлэг
オニー　アンハニー　ビーレン　ビチレッグ

төгсөлтийн баяр
トゥグスルティーン　バヤル

үзэсгэлэн

Хөгжилтэй зүйл зөндөө.
フグジルテイ　    ズイリ　 ズンドゥー

ウゼスゲレン

Дөрөвдүгээр сар
ドゥルヴドゥゲール　サラ

Тавдугаар сар
タヴドガール　サラ

Зургадугаар сар
ゾルグドガール　サラ

Долдугаар сар
ドルドガール　サラ

Наймдугаар сар
ナイムドガール　サラ

Есдүгээр сар
ユスドゥゲール　サラ

Аравдугаар сар
アラヴドガール　サラ

Арван нэгдүгээр сар
アルヴァン　ネグデゲール　サラ Арван хоёрдугаар сар

アルヴァン　ホヨルドガール　サラ

Нэгдүгээр сар
ネグデゲール　サラ

Хоёрдугаар сар
ホヨルドガール　サラ

Гуравдугаар сар
ゴラブドガール　サラ

Одоо хэддүгээр сар вэ?
オドー　   ヘデドゥゲール　   サラ　ヴェ
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