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Доржжүгдэн( гээд.( Бас( арван( хангал( гээд( шашны( сахиусуудыг( тахина.( За( маншир( дуганд( язгуурын( таван(
мандшир( байгаа.( Их( өргөөнд( Доржжүгдэн( бий.( Мөн( маш( сайхан( зээгт( наамлын( аргаар( урласан( Лхам( сахиус(
байгаа.(За(Заваа(Дамдингийн(сууж(байсан(нэг(гэр(одоо(энд(манай(хийдэд(бий.(Нэг(гэр(аймгийн(музейд(байдаг.(
Тэр(гэр(их(сонин(гэр.(Сархинаган(тоонотой,(зөвхөн(говьд(байдаг.(Бургасан(уньтай,(хана(нь(ч(өвөрмөц.(Одоо(энэ(
зун( номын( баяраар( музейгээс( гаргаж( аймгийн( ЗДТГRын( өмнө( барьж,( нийтэд( үзүүлэх( юм( гэсэн.( Тэр( гэр( дотор(
Заваа( Дамдингийн( мөнгөөр( хийсэн( нэгэн( хөөмөл( хөрөг( бий.( Тэрнийг( 2005( онд( манай( багш( бид( хоёр( урласан(
юм.(Эх(зураг(нь(манай(хийдэд(уламжлагдаж(ирсэн(нэгэн(зурагнаас(авсан.((
Жужа:(Одоо(ямар(ямар(хурал(хурж(байна?(
Лувсандамдин:(Өдөр(тутмын(сар(улирал(жилийн(дүйчэн(өдрүүдэд(хурдаг(бүх(хурлын(жагсаалт(,(та(нарт(өгсөн(
календарь( дээр( байгаа.( Тэндээс( хараад( биччих.( өдөр( тутамд( цогчингоос( гадна( банди( нар( өөрийнхөөхүсэл(
эрмэлзлэлээр( номоо( судална,( сонирхсон( ухааны( номнуудаа( судална.( Бясалгал( хийнэ.( Мөн( заслын( номууд(
унших( болвол( уншина.( Дээр( нь( хуучин( монгол( бичиг,( калиграфын( хичээл( орно.( За( тэгээд( ер( нь( бясалгал( их(
хийнэ.(
Жужа:(Одоо(хэдэн(лам(нар(байна?(
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