
Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Анжела Портнова 
Çĕрпÿ районĕ, Михайловкăри тĕп шкул, 2 класс 

Николай Симунов сăвви  “Курак” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Рыбкина Елена Владимировна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Юлия Егорова 
Красноармейски районĕ, Алманчри вăтам шкул, 2 класс 

Петĕр Хусанкай сăвви  “Савнă çĕр, Чăваш çĕршывĕ” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Николаева Антонина Леонидовна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

София Гусарова 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 13-мĕш шкул, 2 класс 

Мĕтри Мишши сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Алексеева Алина Анатольевна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Диана Тимушкина 
Вăрмар районĕ, Тикашри тĕп шкул, 2 класс 

Любовь Мартьянова сăвви  “Чăвашла” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Данилова Лидия Николаевна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Анастасия Васильева 
Вăрмар районĕ, Хĕрлĕçырти пуçламăш шкул, 2 класс 

Николай Ыдарай сăвви  “Тăван чĕлхе — ыр чĕлхе” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Андреева Л.В. 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Ксения Киргизова 
Патăрьел районĕ, Алманчăри вăтам шкул, 2 класс 

Митта Ваçлейĕ сăвви  “Тăван чĕлхем — таса хĕлхем” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Никитина Наталья Петровна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Евгения Тимофеева 
Çĕрпÿ районĕ, Михайловкăри тĕп шкул, 2 класс 

Николай Симунов сăвви  “Çуркунне ăçта-ши?” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Рыбкина Елена Владимировна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Елена Алексеева 
Шупашкар районĕ, Çатра-Хочахматри вăтам шкул, 2 класс 

Валентина Тарават сăвви  “Яковлев мăнукĕсем” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Александрова Ирина Владимировна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Алиса Григорьева 
Тутарстан, Пăва районĕ, Тутиел шкулĕ, 2 класс 

Петĕр Çăлкуç сăвви  “Хула ачи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Кожевникова Валентина Николаевна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Анатолий Теренин 
Тутарстан, Пăва районĕ, Тутиел шкулĕ, 2 класс 

Алексей Воробьев сăвви  “Хам чăваш пулнишĕн мухтанатăп” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Кожевникова Валентина Николаевна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Светлана Кожевникова 
Тутарстан, Пăва районĕ, Тутиел шкулĕ, 2 класс 

Яков Ухсай сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Кожевникова Валентина Николаевна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Виктория Лаврентьева 
Çĕрпÿ районĕ, Михайловкăри тĕп шкул, 2 класс 

А. Барто сăвви  “Вăт епле вăл пулăшать” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Рыбкина Елена Владимировна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Юля Карсакова 
Çĕнĕ Шупашкар, 5-мĕш шкул, 2 класс 

Людмила Смолина сăвви  “Чăваш Ен” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Архипова Галина Николаевна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Аня Павлова 
Канаш хули, 10-мĕш шкул, 2 класс 

Мĕтри Мишши сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Яклашкина Светлана Николаевна 



Чăваш халăх сайчĕпе Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,  

Сăвар ТВ тата Шкул ТВ тетел телевиденийĕсем 

Чăваш чĕлхин кунне уявласа  ирттернĕ 

«Чăваш ачи, сассуна пар” видеосăвăсен конкурсне активлăн хутшăннă 

Ака уйăхĕ, 2014 çул 

Видосăвăна Шкул ТВ интернет телеканалта тупса курма пулать 

Виталий Табаев 
Канаш хули, 10-мĕш шкул, 2 класс 

Валентина Деменкова сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Яклашкина Светлана Николаевна 


