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EDITOR-IN-CHIEF'S LETTER
I am thrilled to introduce our new version
of Fuji Today Newsletter. Our magazine
consists of three parts: Mongolian corner,
English corner and Japanese corner. Each
corners have their unique and interesting
articles. Considering that our school
consists of bilingual students, everyone
will be understand. We believe that each
students can improve their language skills
through our newsletter.
Consisting of 13 students who had the
same ambition, this newsletter absorbed a
great amount of our hard work and effort.

By Khishignemekh.N
Fuji Today Editor-in-Chief

ЭРЭЛХИЙЛ
ЭРГЭЦ ҮҮ Л
Д ҮҮ ЛЭН НИС
Quest
Think
Leap

The spirit of New Mongol Harumafuji
We, the new Mongolians, state with pride and honor, for generations ahead,
for generations ahead, the story of our school established as a fruit of generous
support and diligent efforts of Mongolian Japanese men and women.

Bearing in mind that generosity and gratitude, beget happiness, we will spread
happiness and cherish our own.

Aspiring to be a globally valued Mongolian citizen, we will spare no efforts for
personal growth, mobilizing our heart, mind, and body to the fullest.

Deeply respecting our fathers and forefathers, the authors of our proud history and
our follow New Mongolians, the authors of our modern-day success, we will
strive to build just, harmonious, and peace-loving Mongolia.
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Монгол Булан

Мэдээ мэдээлэл
1-р үеийнхэн маань цагаан сарыг угтсан
мэндчилгээ дэвшүүлэх аяныг эхлүүлж эх хэлний 7
хоногийг угтан "Зохиолын агуулгыг хэлц ашиглан
урнаар илэрхийлье" сэдэвт үйл ажиллагааг
эхлүүлжээ.

Энэ жилийн цагаан сарын баяртай
давхцан сургуулийн маань ахлах
ангийн менежер Б. Наранцэцэг Алтан
Гадас одонгоор шагнуулсан гайхалтай
сайхан үйл явдал боллоо. Цаашдын
ажил үйлст нь сонины хамт олны
зүгээс амжилт хүсье.

р үеийнхэн "Цагаан сарын" баярыг
тохиолдуулан анги ангиараа уламжлалт
баяртай холбоотой мэндчилгээ, мэдээллийг
хүргэсэн байна.
2-

3-р үеийнхэн "Цагаан сар" хэмээх сорилыг
эхлүүлжээ. Мөн гэрийн даалгаврын календарь ,
задгай мөнгөний хайрцаг зэрэг үйл ажиллагааг
явуулж эхэлсэн байна.

Дунд ангийнхан маань Нийгмийн ажилтан,
чиглүүлэгч багш нарынхаа тусламжтай шинээр
4

клубтэй болсон бөгөөд үүнд "Зөв манлайлал",

"Green

Cross",

"

Номын клуб",

клубүүд багтана.

"

"

Зөв гурвалжин"

Зөв манлайлал" клуб нь

номын ахан дүүсийн харилцаа, тулгамдаж буй
р үеийн багш нар маань Fuji Today
сонины үйл ажиллагааг дэмжин
Төлөвлөгч Дэвтэр хөтлөх аяныг
зарлажээ. Сурагчид энэ улиралдаа
шинээр сурч мэдэх, хөгжүүлэх ажлуудаа
жагсаан бичсэнээ зургаар болон
бичлэгээр багш нар болон үеийн
сурагчиддаа хуваалцаж байгаа юм
байна.
7-

асуудлыг шийдэх,

"

Номын клуб" нь сурагчдыг

номонд сонирхолтой болгох, ном унших дадал
зуршилтай болгох,
сурагчдын

ярих,

"

Зөв гурвалжин" клуб нь
мэтгэлцэх,

өөрийгөө

илэрхийлэх чадварыг нэмэгдүүлэх,

"Green cross"

клуб нь сурагчдыг хамтдаа хөгжих, нийгэмших
гэх тус тусын зорилготой юм.

Сайн байна уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Юуны түрүүнд уншигч олондоо өөрсдийгөө
танилцуулаач.
-Сайн байцгаана уу. Намайг Тэргэл гэдэг. Би
12-2 ангид суралцдаг. Ирээдүйд эдийн засагч,
сэтгүүлчийн хос мэргэжил эзэмшин ажиллах
сонирхолтой. Ярих чадварыг маш чухал
чадвар гэж боддог. Үүнийгээ хөгжүүлэхийн
тулд их хичээдэг.
-Намайг О.Хүслэн гэдэг. Би 12-1 ангид
суралцдаг. Би анх 9-р ангиасаа илтгэх урлаг,
мэтгэлцээнээр хичээллэж эхэлсэн. Ирээдүйд
хууль, эрхзүйн чиглэлээр суралцах бодолтой
байгаа учраас энэ чадвар минь миний
ирээдүйн мэргэжилд хэрэг болох чадвар гэж
харж байгаа.

ОНЦЛОХ Ү ЙЛ ЯВДАЛ

Клубынхээ талаар мэдээлэл өгөөч.

Сургуулийнхаа сурагчдад мэтгэлцэх арга
барилыг сургахын төлөө тэмүүлсэн
Unity House клубыг толилуулж байна.
Энэхүү клубын зорилго нь нийгэмд болж буй
аливаа асуудлыг зөв цэгцтэй тунгаах, тэрхүү
нийгэмд өөрийгөө зөв илэрхийлэх, илтгэх ур
чадвар болон өөрийн үзэл бодлоо оновчтой
ойлгуулах арга барилуудыг сургах зорилготой
бөгөөд чиглүүлэгч багш Нийгэм түүхийн АмьАну багшийн удирдлаган
гишүүнтэйгээр

үйл

доор

ажиллагаагаа

нийт 24
явуулж

байна.
Бид энэхүү дугаараараа Unity house клубийн
ахлагчид нар болох 12-1 ангийн О.Хүслэн,12-2
ангийн М. Тэргэл нартай та бүхнийг уулзуулж
байна.

Юуны түрүүнд клубээ "UNITY HOUSE" хэмээн
нэрийдсэний учир нь клубын гишүүд, нийт
хамт олон, дүү нарынхаа эв нэгдэл, нэгдмэл
зорилго, нэг хүсэл тэмүүлэлийг хамгийн
чухал хэмээн үзэж ийн нэрийдсэн.
Анх хэзээ байгуулагдсан бэ?
Анх 2018 онд хүсэл зорилгоороо нэгдсэн
хүүхдүүд нийлж байгаад мэтгэлцээний
клубээ үүсгэж байлаа. Анхны ахлагчаар 12-1
ангийн О.Эрхэс томилогдож байсан.
2020 оны 10 сард М. Тэргэл, О. Хүслэн
бидний бие ахлагчаар томилогдсоноор
идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.
Клубт элсэх шалгуур бий юу?
Клубтээ гаргах цаг зав, сэтгэлтэй байх нь
чухал. Гэхдээ яг одоо бол элсэлтийн хугацаа
дуусчихсан байгаа учраас элсэж орохын
тулд мэтгэлцээний баг буюу 3 гишүүн
бүрдүүлж байж элсэх боломжтой.
Төгсгөлд нь юу гэж хэлэх вэ?
Хичээлээ сайн хийхийн хажуугаар зөв
цэгцтэй ярих, илтгэх чадвараа ч мөн адил
хөгжүүлээрэй. Ирээдүйд ямар ч ажлын
талбар дээр энэхүү чадвар чинь их хэрэг
болох байх л гэж хэлье дээ. Баярлалаа.

Ярилцлагыг М. Оргил

Сургуулийнхаа сурагчдын өөрийгөө зөв
цэгцтэй илэрхийлэхэд анхаарал тавьж буй
танай хамт олонд талархлаа илэрхийлье.
Цаашдынх нь ажилд улам их амжилтыг хүсье.

ОНЦЛОХ СУРАГЧ
Энэ удаагийн дугаартаа СӨУЗ-н шинэ ерөнхийлөгчөөр
сонгогдсон М.Азхишигийг онцлон урьж оролцууллаа.
Ярилцлагыг Г.Маралгоо
Сайн байна уу? Юуны өмнө СӨУЗ-ын шинэ
ерөнхийлөгч болсонд баяр хүргэе.
Маш их баярлалаа. Fuji Today сонингийн тань үнэнч
уншигч болохоор энэхүү яриаг өрнүүлэх болсондоо
үнэхээр таатай байна.
Сурагчдын өөрөө удирдах зөвлөлийн даргаар
сонгогдсон сэтгэгдлээ бидэнд хуваалцаач.
Үнэхээр сэтгэл догдлуулсан үйл явдал болсон. Санал
хураалт явагдаж байхад тогтож сууж чадахгүй маш их
сандарсан. Сонгогдсон гэдгээ сонсоод ямар их
итгэлийг хүлээж авснаа ойлгон, дараа дараагийн
ажлуудаа улам хичээнгүйлэн, үүрэг хариуцлагаа нэр
төртэйгөөр биелүүлэх тийм их урам зоригийг олж
авсан. Өөрсдийн ирээдүйдээ зориулан хариуцлагатай
сонголт хийсэн сурагч болгонд үнэхээр талархууштай.
Мөрийн хөтөлбөрөө хэрхэн боловсруулсан бэ?
Шинэлэг бөгөөд хүүхэд бүрийн хүсэлд аль нэг талаараа
нийцэх ёстой гэх бүхий л зүйлсийг баримтлан,
үеийнхээ сурагчдад судалгаа хийсэн. Тэгээд нэлээд
хэдэн
санаа
гаргаад
СӨУЗ-нхан,
гэрийхэн,
найзуудтайгаа зөвлөлдөж байгаад хамгийн гол,
шаардлагатай
гэсэн
үйл
ажиллагаануудаа
хэрэгжүүлэхээр шийдсэн. Мөн аль бодох товч бөгөөд
тодорхой, хэн ч харсан нүдэнд тусахуйц байлгахыг
хичээсэн.
СӨУЗ-ийн зүгээс аливаа үйл ажиллагааг зохион
байгуулахад ямар хүндрэл бэрхшээл гарч байна
вэ?
Бидэнд одоогоор давж болохооргүй бэрхшээлтэй
асуудал гараагүй л байна. Үнэхээр бүгдийг л болгож
бүтээхийн төлөө ажилладаг шаргуу, хөдөлмөрч,
гайхалтай хамт олноороо үнэхээр их бахархдаг. Гэвч
хааяа ахлах ангийнхан маань их завгүй, өдөр бүр
сонгон давтлагатай байдаг учраас үйл ажиллагаандаа
бүх хүний завтай цагийг сонгоход жаахан хүндрэлтэй
байдаг. Мөн аливаа үйл ажиллагаанд санхүүгийн
дэмжлэг өгөхийг сургуулиас зөвшөөрдөг ч төдийлөн
мөнгө оролцуулахгүй байхыг зөвлөдөг учир бидний
үйл ажиллагаа цомхон явагдах нөхцөл бүрдчих талтай
байдаг. Эдгээрээс бусдаар бүх зүйлс маань яг л
төлөвлөгөөнийхөө дагуу хэрэгждэг.
СӨУЗ-ийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцоход
юу нөлөөлсөн бэ?
Би эхлээд сонгуульд өрсөлднө гэж бодоогүй ээ. Тэр үед
миний ментор Ачитмаа эгч маань намайг үнэхээр их
зоригжуулж, хүн хийж үзэхээс нааш л чадах эсэхээ
мэддэггүйг ойлгуулсан. Мөн СӨУЗ-н нийт хамт олон
болон өрсөлдөгчид маань бүгдээрээ энэхүү сонгуулийн
үйл ажиллагаанд чин сэтгэлээсээ хичээн ажиллаж
байгаа нь надад хэмжээлшгүй их урам өгсөн.

Тэгээд “Үзээд алдъя” гэж хэлэхэд “Оролдоод үзье” гэж
хэлээрэй гээд л хамт олон маань дэмжсэн. Тэр
мөчөөс хойш би ялна гэдэгтээ эргэлзээгүй. Энэ
завшааныг ашиглаад миний мөрийн хөтөлбөрт үзэл
бодлоо хэлэн, дурсамжит бичлэг зурагнаасаа
хуваалцсан хүн бүхэнд үнэхээр их талархсанаа
хэлмээр байна.
Ирээдүйн зорилго тань юу вэ?
Ойрын зорилгодоо би, өөрөө юм хийж бүтээж
үзмээр байгаа. Чаддаг бол апп зохиох ч юмуу, их
дээд
сургуульд
суралцахаасаа
өмнө
өөрөө
хөдөлмөрлөж үзмээр санагдах болсон. Холын
зорилго минь бол ердөө л өөрийн байгаа газраа
сайн, зөв үлгэр дуурайлал үзүүлдэг хүн болохыг
хичээнэ. Ажил дээрээ, дүү нартаа, эсвэл зүгээр л
автобусанд суугаад явахад үйлдлээрээ бусдыгаа зөв
зүйлд уриалж чаддаг хүн болохыг л би бүр бага
байхаасаа л зорьсон.
Дуртай спорт?
Би спортоор хичээллэх мөн үзэх үнэхээр дуртай.
Сагсан бөмбөг, гар бөмбөг тоглох бол миний
амьдралдаа сурсандаа хамгийн их талархдаг
зүйлсийн минь нэг.
Сургуулийнхаа нийт сурагчид, үеийнхэндээ
хандаж хэлэх зүйл?
Шуналтай суралцаж байгаарай... Багш нар маань хүн
л болсон хойно хэзээ ч 100% мэдлэг өгөх боломжгүй
Иймээс өөрсдөө тэрхүү мэдлэгийг бүрэн дүүрэн
эзэмшихийн тулд багшаасаа байнга асуулт асуудаг,
тэр сэдвээ судлаад уншдаг, онлайнаар хүртэл
судалгаа хийн яг тэр жижигхэн мэдлэгээ 100%
болтол нь шунаж суралцаарай. Мөн залуу насанд
дурсамж л үнэ цэнэтэй учир боломж л олдвол
хөгжилдөж, шинэ зүйлсийг туршиж байгаарай.
Бидний урилгыг хүлээн авсан чамд баярлалаа.
Цаашдынх нь сурлага хөдөлмөрт өндөр
амжилт хүсье

ОНЦЛОХ БАГШ
Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт
уншигчидаа энэ дугаараараа бид Япон
хэлний ЗАН-н ахлагч Ц.Үүрийнтуяа багшаа
онцолж байна.

Товч танилцуулга:
Шинэ Монгол Харүмафүжи Сургуулийн япон
хэлний багш Ц.Үүрийнтуяа
2005-2009 ШУТИС Хэлний Боловсролын
Сургууль- Япон-англи хэлний орчуулагч
мэргэжил бакалавр
2009-2011 Монгол-Японы Хүний Нөөцийн
Хөгжлийн Төв, Гадаад Харилцаа Хамтын
Ажиллагааны тасаг ажилтан
2016 оноос МУБИС Боловсрол Судлалын
Сургууль магистрант
2016-2020 Инженер Технологийн Дээд
Боловсрол
төсөлКоосэн
сургалтын
хөтөлбөр япон хэлний багш
Мотто: "Giving is better than receiving", "Be
like the bamboo, the higher you grow, the
deeper you bow".

Юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч ярилцлага өгч
байгаад баярлалаа. За ингээд ярилцлагаа эхлүүлье.
Та яагаад багш мэргэжлийг сонгох болсноо бидэнтэй
хуваалцаач.
Анх 5-р ангид гадаад хэл судлаж эхэлсэнээр Англи хэлний
чөлөөтэй сэтгэдэг, хүүхдүүдийг ялгаварлан гадуурхдаггүй
залуу багштайгаа учирсанаар өөртөө итгэх итгэлээ олж
авсан. Үүнээс хойш тэр багштай адил хүүхдүүдийн хүсэл
зоригийг бадраасан, зөвлөх найз нь болсон, зөв хүн болж
төлөвшихөд нь туслах үнэнч туслагч нь болохын тулд
багш мэргэжлийг сонгосон.
Taныг чухам юу Шинэ Монгол Харүмафүжи сургуульд
багшлах шалтгаан болсон гэж бодож байна вэ?
Шинэ Монгол Харүмафүжи сургуулийн үзэл санаа болох
“Бусдад туслах, талархах сэтгэлээс аз жаргал үүддэгийг
санаж, өрөөлд аз жаргал бэлэглэн өөрийн аз жаргалыг
дархалж явсуу” нь миний хувийн мотто болох “Бусдад аз
жаргал өгөх”-тэй утга нэг байсан учраас энэ сургуульдаа
багшилхаар орж ирсэн.
Анх орж ирэхдээ тавьсан зорилго тань хэрхэн
өөрчлөгдсөн бэ?
Манай сургуулийн алсын хараа болох “ Дэлхийн
боловсролыг эзэмших монгол иргэн, дэлхийн дэвжээнд
өрсөлдөх монгол сургууль”-д тулгуурлан анх дэлхийн багш
болох том зорилго тавьж байсан бол хүүхдүүдтэйгээ
ажиллаад ирсэний үр дүнд хамгийн түрүүнд өөрийгөө
хөгжүүлж хүний багш болох ёстой юм байна гэдгээ
ойлгосон.
Шинэ Монгод Харүмафүжи сургуульд ажиллахад
хамгийн их таалагддаг зүйл тань юу вэ?
Сурагчид маань надад хамгийн их таалагддаг. Учир нь
сурагчдаасаа суралцаж, сурагчид маань илүү сайн багш
болоход маань тусалж, хурцалж өгч байдаг болохоор.
Та 5 жилийн дараах өөрийгөө төсөөлвөл?
Ирээдүйд өөртөө итгэлтэй юу хийх ёстойгоо маш сайн
ойлгосон, стрессгүй, эрүүл хүн байна байх. Мөн бусдад
туслахыг хүсдэг учир хувь хүний хөгжлийн төв,
боловсролын төв нээхийг хүсэж байна.
Таны хийх дуртай зүйлс юу вэ?
2020 онд өөртөө олон чалленжүүдийг тавьж 30 ном
уншлаа, 7 аймгаар аялж, англи хэл дээр подкаст сонсож
эхэлсэн. Үүний үр дүнд олон шинэ хоббитой болсон. Мөн
гэр бүлийнхэнтэйгээ board game тоглодог болсон.
Та өөрийгөө 3 үгээр тодорхойлбол?
Эерэг, өгөөмөр, ногоон өнгө (илүү итгэж болохоор
мэдрэмж төрүүлдэг учир)
Таны хувьд сурагчиддаа юуг захиж хэлэхийг хүсэж
байна вэ?
Хамгийн сайнаараа хичээх нь амжилт дагуулдаг учир
хамгийн сайнаараа хичээгээрэй. Хийх дуртай зүйл
хоббитой болоорой, мөн сэтгэлзүйн эрүүл мэнддээ
анхаарч байгаарай.
Бидний ярилцлагыг хүлээн авч цаг зав гаргасанд
баярлалаа. Таны ажил амьдралд сонины клубынхээ
зүгээс амжилт хүсье.
Ярилцлагыг Н.Хишигнэмэх

Зөвлөгөө

CV
хэрхэн
бичих
вэ?
CV –гэдэг нь Curriculum Vitae буюу таны намтар юм. Таныг ажилд ороход , их сургуульд дэвшин
суралцахад, тушаал дэвшихэд, гадаад улсад суралцахад CV буюу товч намтар хэрэг болдог. CV-нээс таны
тухай бүхий л мэдээллийг авч цаашид ярилцлагад урих эсэхийг шийддэг. Таныг илэрхийлэх хамгийн
чухал зүйл бол CV ба өөрийн намтрыг жилд нэг удаа шинэчлэн засварлах шаардлагатай байдаг.
Ингээд CV-гээ дараах зааврын дагуу бичээрэй.
1. Хувийн мэдээлэл: Та энэ хэсэгт өөрийн харъяалал , овог нэр , нас, хүйс, гэр бүлийн байдал, и-мэйл
хаяг, утасны дугаарыг бичнэ.
2. Боловсрол: ЕБС-н сургуулиуд ямар улсын, аль аймаг, мужийн сургууль болохыг тодорхой бичих
хэрэгтэй. Харин ЕБС-н сургуулийн дараагаар өөрийн төгссөн Их сургууль, мэргэжил , диплом бичсэн
сэдэв ,голч оноо-г оруулах шаардлагатай. Хэрэв таны голч оноо 2,6 болон түүнээс доош тохиолдолд
оруулах хэрэггүй.
3. Гадаад хэлний чадвар: Тухайн хэлний түвшинг тодорхойлсон Олон Улсын үнэлгээний хуудастай
бол давуу тал болно. Харин оноотой бол оноогоо заавал оруулан бичих нь зүйтэй.
4. Ажлын туршлага: Хэрэв та ажлын туршлагатай бол: Ажлын байрны нэр, байгууллагын нэр , хэдээс
хэдэн онд ажиллаж байснаа бичих. Ажлын байран дээр өдөр тутам хийж байсан ажил үүргүүдийг
бичвэл таны хийж чадах чадваруудын тухай мэдээллийг олж авдаг. Хэрэв та сурагч бол энэ хэсгийг
бичих шаардлагагүй. Ажил мэргэжилтэй, туршлагатай болсны дараа мэдээж боломжтой.
5. Ур чадвар: Өөрт буй бүхий л чадвараа болон тухайн чадвартай холбоотой хийж хэрэгжүүлсэн,
хөгжүүлсэн ажлуудаа дурдах хэрэгтэй.
6. Давуу тал: Өөрийн давуу талыг бичиж байхдаа цаг баримтладаг, хариуцлагатай, санаачлагч гэсэн
тэмдэг нэртүүдийг бичих гэж байгаа бол өөрийгөө яагаад хариуцлагатай гэж үзэж буйгаа, жишээн
дээр тайлбарлах нь зүйтэй. Жишээ нь: хичээл сургуульдаа хоцорч, тасалж байгаагүй гэх мэт.
7. Шагнал, урамшуулал: Сурч байх явцдаа авч байсан гавьяа шагнал, өргөмжлөл, сертификат,
урамшуулал болгоноо дурдана.
8. Нэмэлт мэдээлэл-ийг оруулах боломжтой. Таныг илэрхийлэх зарим чухал зүйлс орхигдсон байх бол
бичээрэй. Жишээ нь: сургуулийн клубуудэд хамрагдаж, багаа удирдаж нөлөөлөгч байж чадсан бол,
гар урлал болон гоо сайхны бүтээгдэхүүн хийж бизнесийн гараагаа эхлүүлсэн, влог подкаст хөтөлдөг
гэх мэт.
9. Сургалт, дамжаанд сууж өөрийгөө хөгжүүлсэн эсэх: хурал уулзалт, конференцэд сууж, илтгэл
тавьж, цахим сургалтад сууж, хэлний чадвараа хөгжүүлэн түвшингээ ахиулсан эсэх гэх мэт.

SUMMER BLUES

TOO TRENDY!

Дээр дурдсанчлан, CV-г жилдээ нэг удаа шинэчлэх шаардлагатай байдаг тул өөртөө зорилго тавин шинэ
зүйл сурч, хөгжүүлэх ажлаа төлөвлөн ажил хэрэг болгож өөрийнхөө намтрыг улам илүү баяжуулаарай.
Нийтлэлийг Г.Халиунаа

Эрүүл мэнд

Сар шинийн баярын үеэр хэрхэн эрүүл хооллох вэ?

1. Хоолоо тохируулан идэх.
Хоносон хоол идэхгүй байх.

Сар шинийн баярын үеэр төрөл бүрийн
хордлого, ялангуяа хоолны хордлого, архины
хордлого, гэдэсний өвчин, осол гэмтэл, томуу
томуу төст өвчлөл нэмэгдэх хандлагатай
байдаг.
Үүнээс
урьдчилан
сэргийлэх
аргуудаас танилцуулж байна. Цагаан сарын
идээ зоогонд өөх тос ихтэй ууц, бууз, ул боов,
ундаа жүүс зэрэг бидний эрүүл мэнд, сайн
сайханд сөрөг нөлөөтэй хүнс давамгайлдаг.
Иймд зочлуулах тал нь аль болох ногоотой
баланстай зоог, зөөлөн дарсаар дайлах,
зочлох тал нь хэмжээгээ тохируулж, өөрийн
биед хариуцлагатай хандаж сурах хэрэгтэй.
2.Хоол идэхийн өмнө, бие зассаны дараа, олон нийтийн
газраар явахдаа гараа заавал угаах, ариутгах.

3.Хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа
баталгаатай газрыг сонгон үйлчлүүлээрэй.

4. Ундаа, айргийг ам дамжуулан уухгүй байх.

5. Худалдан авсан хүнсний бүтээгдэхүүнээ гэртээ
хөргөгчинд, эмх цэгцтэй хадгалах,

6.Салат, зууш бэлтгэхдээ ариун цэвэр, эрүүл ахуйн болон
дулааны боловсруулалтын горимыг зөв баримтлан бага,
багаар бэлтгэж хэрэглэх, тагтай саванд хийж хадгалах
7.Түүхийгээр идэж хэрэглэх жимс, ногоо нь газар
тариаланд хэрэглэдэг химийн бодис, бордоогоор
бохирлогдсон байх магадлалтай учраас сайтар угааж,
хальсалж хэрэглэх.

Нийтлэлийг Г.Маралгоо

КИНО БУЛАН
Гайхамшиг (2017)
УРАН САЙХНЫ КИНО
БОДИТ ТҮҮХЭЭС СЭДЭВЛЭН БҮТЭЭВ

”Auggie” Ayгги Пулман бол Брүүклинд
амьдардаг 10 настай хүү бөгөөд аав
Нейт, ээж Изабел, эгч Виа, мөн Дэйзи
нохойн хамт амьдардаг. Тэрээр
төрөлхийн “эрүү нүүрний дисостоз”
хэмээх нүүрний гажигтай төрсөн
бөгөөд үнэрлэж, харж, ярьж, сонсохын
тулд 27 удаа мэс засалд орж байжээ.
Аугги хэзээ ч сургуульд явж үзээгүй
бөгөөд ээж нь гэрт нь боловсрол
олгодог байжээ. Харин 5-р ангид орох
жил нь аав ээж нь хүүгээ бусадтай
найзалж нөхөрлөн нийгэмшүүлэхийг
хүсэж сургуульд явуулахаар шийднэ.
Тэнд Аугги жинхэнэ өөрийгөө олж, найз
нөхөдтэй болж, олон зүйлийг ойлгож,
сурч мэдэх болно. Энэхүү өөрчлөлтүүд
хэрхэн нөлөөлж, амьдрал нь хэрхэн
өөрчлөгдөхийг
цаашид киноноосоо
амтархан үзээрэй. Бодит хүүгийн
амьдралаас сэдэвлэн хийсэн энэхүү
кино та нарт маань лавтайяа таалагдах
болно.
Нийтлэлийг Г.Халиунаа

English Corner

by Khishignemekh.N

Interview

SPECIAL STUDENT
"if you think too much or prepare too much sometimes you get lost in the process"-Orgil.M

45

students

of

participated

6th-12th

in

the

grades

18th

of

English

our

school

Language

Olympiad named after HOBBY school, which was
attended by more than 2400 students of public
and private schools of the capital city, and 12thgrade

student

M.Orgil

won

the

1st

place

gold

medal.
We highlight him to be the special student of the
Fuji Today newsletter volume 8 and invited him to
take an interview.

Hello dear readers, in this edition we are interviewing
Mr.Orgil the winner of the Hobby English Olympiad.
Firstly congratulations, and thank you for accepting
our invitation.

Previously, you mentioned that you used to go to a
school called an Elite. Can you tell us a bit more about
it?
I used to go to an Elite from fourth grade. And that was
where my English started because it was an all English

Oh, thank you for inviting me. It's an honor.

speaking school and every subject was in English and I was

Can you give us a brief introduction about yourself?

just kind of forced to adapt to it.

My name is Orgil, and I started studying in Harumafuji in
10th grade. I used to go to a school called Elite previously.

How did you know about the hobby Olympiad and why
did you participate in it?
There was an old Olympiad team in 2020 that was just a

Okay, Let's talk a bit about yourself. What do you
usually do in your free time? Do you have any hobbies?
I usually just play video games. But I also read a lot of
books in English and that helps me with my vocabulary and
grammar.

together and were good at English. So this year we redid it

What are you thinking about your future? Are you
going to continue with English?

again. and that's how I participated in the Hobby olympiad.

Yeah, of course, I'm thinking of getting into a course in

bunch of kids that just participated in the Olympiad

You mentioned an Olympiad team, I'm interested in
that. Can you tell us a bit more about it?

Europe, or in a non speak English speaking country.

As I said, it was just a bunch of kids who were good at

What advice would you give for your juniors to learn
English and to participate in the Olympiad?

English from our grade, we just participated in olympiads

On learning English I'd recommend reading a lot. It helps

together.

you with your vocabulary and grammar at the same time.

How did you prepare for this Olympiad? Can you share
some tips, please?

Participation in olympiad you are going to have to start off
by just doing dozens of practice test and just get used to

To be honest, I didn't really prepare for it. I just reviewed

time management, I'd say that is a very important factor in

what I knew. And because I, if you think too much or

giving a test.

So it's just better if you review some things you already

Finally thank you for accepting our interview, good
luck on your exams!

know and work on the parts where you're not very

Thank you for interviewing me, good luck to you too.

prepare too much sometimes you get lost in the process.

confident.

by Tsendari. J

Self-help

How to boost your self-confidence
Learning how to love and support yourself as who you truly are, is one
of the main keys to happiness and success in life. Greater self-confidence
allows you to be more honest and free with yourself, and as well as
become more independent. So here are some tips on how to boost up our
self-confidence when we are feeling low…

1. Accept who you are.
2. Being alone isn’t always the
right choice when you are feeling
down. Surround yourself with
people who will make you feel
better. Always remember you are
not alone.

3. Also, you must not forget that it’s
never late to make changes in yourself.
If you are insecure about your outer
appearance, you can start by doing
exercises and using beauty products.
Even the smallest changes can make
you feel completely different, more
confident and happier!

4. Failure is part of success, so don’t
be afraid and give it a go. Enjoy
every moment of life, because the
sun will rise again tomorrow, and
there’ll be a new day, a new chance
for us!
by Emujin.G

Creative Corner

How to make
homemade dark chocolate
The thought of rich, sweet, melt-in-your-mouth chocolate is hard to get out of your head once you’ve got
a craving. You don’t have to run out and buy a candy bar to get your fix though. We’ll show you how to
make

your

own

chocolate

right

at

home

using

a

few

basic

ingredients.

Be

careful

though—these

chocolates are so easy and delicious, it will be hard to stop making them once you start.

Ingredients:

3.5 tablespoons (48 g) cocoa butter
3.5 tablespoons (26 g) cocoa powder
1 tablespoon (14 g) sugar

½ teaspoon (3 ml) vanilla extract

1.Gather all of your ingredients and supplies
It’s actually possible to make dark chocolate without any
milk at all, so it’s perfect if you can’t have dairy. Along with
your ingredients, you're also gonna need: A grater, double
boiler, metal whisk, candy mold, yummy extras, like nuts or
dried fruits (optional).

2.Heat up the double boiler
In the bottom of the double boiler, fill the pot with an inch
(2.5 cm) of water. Place this over medium heat and let the
water come to a boil. Fill the bottom of a regular saucepan
with water, and use a metal or glass bowl as the top portion
of the double boiler.

3.Add in the remaining ingredients.
Once the cocoa butter has melted, add the cocoa powder
and whisk to combine. When the cocoa powder melts and
the mixture starts to take on a glossy appearance, whisk it
until it becomes smooth and creamy.

4.Pour the chocolate into your mold.
Once all of the ingredients are melted and fully combined,
pour the mixture evenly into your mold. Use a flat mixing
spatula to distribute the chocolate in the mold if necessary.

5.Cool the chocolate.
Set the chocolate aside to cool to room temperature so it
doesn’t

harden

too

quickly.

Once

it

reaches

room

temperature, transfer the mold to an air-tight container and
into the fridge to set for about an hour.

by .Sansarmaa.T

Movie corner

Soul (2020)

Movie Review
I'm starting to lose count on the
number of times it's been said but...;
Pixar has done it again. This is a
fabulously inventive addition to their
canon and one that ranks among
their finest work. Its existential
conceit alone is enough to hold the
interest of even the most cynical of
adults while the more innocent and
childlike will find enough to indulge in
as well. Its balance of humor and
wonder in an otherwise complex and
emotionally intelligent subject matter
is beautifully balanced. So much so,
that the film always exudes the
confidence of knowing exactly whom
it's playing to and exactly where it's
heading. Inside Out was arguably
Pixar's most emotionally intelligent
film to date but while that film dealt

Movie info

Joe is a middle school band teacher whose
life hasn’t quite gone the way he expected to
be his passion is jazz and he’s good but when
he travels to another room to help someone
with their passion his son discovers what it
means to have a soul.
by .Sansarmaa.T

with the complexity of human
feelings, Soul endeavors to go
deeper and explore a profundity
that's as visually ambitious as it is
deep and meaningful.

English corner
Happy hour section

Happy Hour

The first one who
answers correctly will
become the winner and
announced at the next
volume

Across
2. Many people give or send one to friends on Valentine's Day.
4. Another term for sweets that are given on Valentine's Day.
9. Sometimes on Valentine's Day, a secret ________will give you an anonymous present.
11. If you don't get any Valentines, you might do this into your pillow.
12. Hershey's is one kind of this type of candy.
15. Roses, carnations, and daisies are these.
17. When you really, really like someone, you ____ them. Also, you ______ your parents.
19. If you give someone a treat on Valentine's Day, it usually is this. This word is also used in
the expression "______ Heart", a nickname husbands and wives call each other.
20. This expression is often said on Valentine's Day: "___ Mine"

Down
1. The color of hearts on Valentine's Day.
2. The fictional character that shoots arrows at people.
3. These flowers come in many colors, but usually, red ones are given on Valentine's Day.
5. What cupid shoots at some poor unsuspecting person, that makes them fall in love.
6. If you want to give a friend roses, you would give them this color.
7. The name of this holiday!
8. Doilies are usually made out of this material.
10. Moms and Dads may want to get away for a _________ dinner or weekend. (mushy, mushy, mushy)
13.One of the shapes used often on Valentine's Day is ______ (plural).
14. These are made out of paper or material that is lacy.
15. The abbreviation for the month that Valentine's is in.
16. The man that this holiday is named after is, _______ Valentine.
18. If you get flowers for Valentine's Day, you will want to have one of these to keep them in.

Happy hour issue1 solution:
Across: 1.sequel 4.plot 8.oscars 9.critic 10.extra 12.documentary 15.cameo 16.theater 19.scene 20.specialeffects
Down: 1.scifi 2.star 3.blockbuster 5.animation 6.comedy 7.horror 11.action 13. ET 14.camera17.genre 18.jaws

by Amar.S

⽇本のコーナー

アニメコーナー
今回のおすすめのアニメはドキドキされる、とてもかわいい
アニメです！どうぞお楽しみしてください。
しょうかい)
ホリミヤ ホリさん と ミヤムラくん)
は、 と はぎふら だいすけ の ホリ
ミヤ マンガ シリーズ と、HERO による
オリジナル の ホリさん と みやむらくん
の ウェブコミック を アニメ化した もの
です。
エピソード: 13eps、24min
ジャンル: ロマンス、コメディ
Танилцуулга (
(
HERO

Товч агуулга (

すじがき)

⾼校⽣ の ほり きょこ は、親しみやすさ と 学業 せいせき で 学校 に あこがれていま
すが、べつ の そくめん を かくしてきた。 両親 が しごと で 家に いない こと が 多
いため、ほり は 弟 の めんどう を ⾒て 家事 をしなければならないので、学校 の 外
でともだち を つくったり こうりゅうしたり する きかい が ありません。 ⼀⽅、み
やむら いずみ は いんきで めがね を かけた オタク と ⾒られている。 じつ は 彼 は
勉強 に ぜつぼうてきな やさしい ひと です。 彼 は また、⻑い かみ の 後ろ に 9つの
ピアス をかくし、せなか と 左⼿ に タトゥーを ⼊れています。
ぐうぜんに、ほりさん と みやむらくんは 学校 の 外で、だれ に も ⾒せない すがた
で 会ってしまいました。でも、その とき から この ふたり はすぐ に ともだち に な
り、ほか の だれ に も ⾒せた こと は ない じぶん の すがた を おたがい に きょうゆ
うします。⾼校⽣ の あたたかい ゆうじょう を みせた おもしろい アニメ です。みな
さん は [なに を ⾒ようか？] と 思っていれば、ぜひ これ を みてください!

⽇本のお正⽉

⽇本のお正⽉の祝い⽅と⻝べ物についてです！

⼤掃除 (おおみそか)（12/31）は家の掃除をします。
神様をお迎えするために家をきれいにします。掃除が
終わると、神様をお迎えするための飾り付けをしま
す。
年賀状 (ねんがじょう）⼀年お世話になった⼈たちに
感謝の気持ちをこめてはがきを送ります。これを年賀
状と⾔います。年賀状には家族の写真や千⽀（えと）
のイラストを書きます。
年越しそば 年をこす瞬間に、⽇本では "そば"を⻝べ
ます。そばを⻝べながら、除夜の鐘（じょやのかね）
を聞きます。除夜の鐘とは、31⽇の23時過ぎから1⽇
の0時過ぎにかけて、お寺で鳴らす⼤きな鐘のことで
す。鐘は108回鳴らします
お正⽉の朝 ⽇本の正⽉は「あけましておめでとうご
ざいます」という挨拶から始まります。朝は、家族と
⼀緒におせちやお雑煮（おぞうに）を⻝べます。
初詣（はつもうで）⼀年の最初に神社に⾏きます。⼀
年の幸福をお祈りします。おみくじを引いて、その年
の運勢を占います。初詣に⾏くときに着物を着る⼈も
います
鏡開き (かがみびらき）正⽉には神様をお迎えするた
めに餅（もち）をお供えします。正⽉が終わると、こ
の餅を⽊づちで割ってみんなで⻝べます。

年越しそば

これらもおせちです

おせち

お雑煮

ぜひ⾏ってみる場所!
Teamlab borderless

チームラボボーダレスは, アートワークの世界であり、アートコレ
クティブチームラボによって作成された地図のない美術館です。ラ
ンプの⾊は季節ごとに変わります。この写真では春の⾊が⾒ま
す。
18歳以上:3200 円
⼦供(4~14): 1000円
知っておくべきこと
ハイヒールはだめです。
四⽅が鏡なのでドレスやスカートの着⽤には適していません事
前に⻝べてください。
美術館を探索するのに少なくとも2時間（おそらくそれ以上)
費やし、美術館の中に⻝べ物はありません。
Teamlab planet
7

つの⼤きな展⽰スペースと つの芸術があります。
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この写真には：Drawing on the Water Surface
18歳以上：3,200円
⼤学⽣;2,500円。
中⾼⽣：2,000円。
年少の⼦供 4〜12歳:800円
知っておくべきこと
携帯電話やカメラを持って⾏くだけです。
「Monopod, tripod, selfie stick」などの使⽤は許可されて
いません。
靴と靴下を脱ぎます。

平⽇：午前10時〜午後7
時
⼟・⽇：午前9時〜午
後 8時
祝⽇：時
間は異なる場合があります
住所：6 Chome-1-16 Toyosu, Koto City, Tokyo
135-0061, Japan

平⽇：午前10時〜午後7時
⼟・⽇・祝⽇：午前10時〜午後9時
毎⽉の⽕曜⽇と⽔曜⽇に休みます
所在地：Palette town 2F
住所：1 Chome−3−8, Koto City, 135-0064
Tokyo,Japan

中文
部分

关于情人节
从很久以前中国人民就有过七夕的传
统，一直以来大家都只知道这个节叫做七夕
情人节，那什么是七夕节呢？七夕节是做什
么的？每年农历九月初九为重阳节，是中国
的传统节日，想知道更多关于农历九月的知
识吗？ 在这一天，情侣可以一起约会，逛
街。七夕节发源于中国，是世界上最早的爱
情节日，在七夕节的众多民俗当中，有些逐
渐消失，但还有相当一部分被人们延续了下
来。 在情人节的习俗中，鲜花和巧克力
是庆祝时必不可少的。这是男性送女性最经
典的礼物，表明专一、情感和活力。玫瑰代
表爱情是众所周知的，但不同颜色、朵数的
玫瑰还另有吉意。
女孩们在这个充满浪漫气息的晚上，
对着天空的朗朗明月，摆上时令瓜果，朝天
祭拜，乞求天上的女神能赋予她们聪慧的心
灵和灵巧的双手，让自己的针织女红技法娴
熟，更乞求爱情婚姻的姻缘巧配。
过去
婚姻对于女性来说是决定一生幸福与否的终
身大事，所以，世间无数的有情男女都会在
这个晚上，夜静人深时刻，对着星空祈祷自
己的姻缘美满。

七夕的起源

七夕乞巧，这个节日起源于汉
代，东晋葛洪的《西京杂记》有“汉彩
女常以七月七日穿七孔针于开襟楼，人
俱习之”的记载，这便是我们于古代文
献中所见到的最早的关于乞巧的记载。
牛郎织女的爱情故事融入乞巧节，民间
姑娘信以为真，于是每到农历七月初
七，在牛郎织女“鹊桥会”时，姑娘们
就会来到花前月下，抬头仰望星空，寻
找银河两边的牛郎星和织女星，希望能
看到他们一年一度的相会，乞求上天让
自己也能像织女那样心灵手巧，祈祷自
己也能有个称心如意的美满婚姻，久而
久之便形成了七夕节。

学习汉语的基础知识
）练习使⽤汉语的四个声调。汉语是⼀
⻔有声调的语⾔，这意味着声调不同，字
词的意思不同，尽管他们的读法和拼写是
⼀样的。如果你想正确地说汉语，那么，
学习这些不同的声调⽆疑是基本的要求。
汉语有以下四种声调：* “⼀声”是平调。
发这个调时，你的声⾳平缓，听起来，既
没有上升，也没有下降。我们以ma为例，
我们可以通过使⽤字⺟上⾯的那个符号来
指⽰⼀声：mā * “⼆声”是升调。发这个调
时，你的声⾳从低⾳升到中⾳，就像你在
请求某个⼈重复他的话时说的“嗯？”或
者“啥？”⼀样。⼆声通过符号má来表⽰。
* “三声”是拐弯调。在发这个调时，声调
迅速地先降低后升⾼，就像你在说字⺟B
时的发⾳。当两个三声的⾳节相邻出现
时，第⼀个⾳依然是三声，⽽接下来的那
个⾳要发成四声。三声通过符号mǎ 来表
⽰。* “四声”是去声。在发这个调时，声
调从⾼迅速地降为低。就像你在发出⼀个
命令⼀样，⽐如“解散！”再或者，就像你
在阅读⼀本书时发现了新奇有趣的事情时
发出的声⾳：“哈！”四声通过符号mà来表
⽰。* 这些还算简单吧？如果你感觉不是
这样的话，不要着急。我们强烈推荐你去
听⺟语是汉语的⼈发⾳时的声调，因为，
单纯地通过阅读教科书，你是很难想象声
调听起来是什么样的。
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）学习如何数数。汉语没有字⺟表，这
增加了西⽅⼈学习它的难度。幸运的是，
汉语的数字体系相当直接，相当有逻辑，
⼀旦你学会了前⼗个数字，你就能够数到
99。* 下⾯，你会看到简体汉字的数字⼀
到数字⼗，它们之后是汉语拼⾳以及正确
的发⾳。在练习发⾳的时候，你要确保⾃
⼰使⽤了正确的声调。 * ⼀：写作
（⼀）或yī，读作[eee] * ⼆：写作
（⼆）或èr，读作[arr] * 三：写作
（三）或sān，读作[sahn] * 四：写作
（四）或sì，读作[ssuh] * 五：写作
（五）或wǔ，读作[woo] * 六：写作
（六）或liù，读作[liou] * 七：写作
（七）或qī，读作[chi] * ⼋：写作
（⼋）或bā，读作[bah] * 九：写作
（九）或jiǔ，读作[jeou] * ⼗：写作
（⼗）或shí，读作[sher]* ⼀旦你掌握了
数字⼀到⼗，那么，你就能够继续数两位
数的数字，⽅法是：读出⼗位数上的数
字，然后发shi⾳，然后读出个位上的数
字。⽐如：* 数字48写作sì shí bā，字⾯
上的意义是："四乘以⼗再加上⼋"。数字
30写作三⼗，字⾯上的意义是"三乘以
⼗"。数字19写作⼀⼗九，字⾯上的意思
是"⼀乘以⼗加上九"（然⽽，对⼤部分汉
语⽽⾔，数字10-20中，最初的yī是被省
略的，因为它是多余的。）* 单词百在汉
语中写作（百）或baǐ，因此，100写作yī
baǐ，200写作èr baǐ，300写作sān baǐ，
以此类推。
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学习汉语的基础知识
）背简单的词汇。⽆论你学习什么语⾔，你掌握的词汇越
多，你就能够更流利。因此，接下来要做的事情就是要背⼀
些有⽤的单词。* ⼀些好的词汇表开始的时候包括以下内
容：⼀天中的时段（早上：zǎoshàng，下午：xiàwǔ，晚
上：wǎnshàng）肢体部分（头：tóu，脚：jiǎo，⼿：
shǒu）⻝物（⽜⾁niúròu，鸡：jī，鸡蛋：jīdàn，⾯条：
miàntiáo）还有颜⾊，星期，⽉份，交通⼯具，天⽓等等。
* 当你听到⼀个英语词汇的时候，想⼀下这个词⽤汉语怎么
说。如果你不知道怎么说，把它记下来，之后在字典上查⼀
下。为此，你可以随⾝携带⼀个⼩的笔记本，这是很⽅便
的。在你房间⾥⾯的物体上贴上汉语标签（汉字，拼⾳和发
⾳），⽐如镜⼦，咖啡桌和糖罐。你会如此经常地看到这些
词，以⾄于你会在不知不觉中掌握它们。* 尽管词汇量⼤是
好的，但是要牢记，就汉语⽽⾔，准确性更重要。如果你不
能够对某个词进⾏正确的发⾳，那么学习它是没有⽤的，因
为不同的发⾳可能表⽰着完全不同的意思。⽐如，发⾳错误
（将“má”读成“mā”）所带来的区别，就像说“我想要蛋
糕”和“我想要可乐”的区别⼀样——两个截然不同的意思。
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）学习⼀些基本的对话短握语之。后⼀，旦你你可对以词继
汇和发⾳有⼀个基本的掌了，这些能够在⽇常
续学习基本的对话短语。* Hello = nǐhǎo，读
的中⽂对话中被使⽤到 your name? = nín guì
作 [nee how]* What's shing]* Yes = shì, 读
xìng, 读作 [neen gway
作 [sher]* No = bú shì, 作读作[sh[behooshsheher]*]*
Thank you = xiè xiè,读
, 读作 [boo
You're welcome = bú yòng xiè
ì bu qǐ,读作
yong sheh]* Excuse me = du
4

derstand = wǒ
[dway boo chee]* I don't un
[wore ting boo dong]*
tīng bù dǒng,
[zi gee’en]
Goodbye = zài jiàn,

读作

读作

Thank you for being with us
Please continuously
support us reading our newsletter

Fuji Today сонинд
нэгдэхийг хүсвэл:

Joining Fuji Today

Хэрвээ та манай баг хамт олонтой
нэгдэж хамтарч ажиллахыг хүсвэл доорх
хаяг руу бичээрэй

If you want to be a part of our team,
just send an email with a brief
explanation to

n.khishignemekh@shmhf.edu.mn

n.khishignemekh@shmhf.edu.mn

新聞に⼊りたい⼈は:
もしあなたがうちのクラブに⼊り
たい場合、このメイルに書いてく
ださい。

【FUJI TODAY】如果您想成为我们
团队的⼀员，只需发送⼀封电⼦邮
件，内含简短说明即可

n.khishignemekh@shmhf.edu.mn

n.khishignemekh@gmail.com
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