
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 Агеева 
Елчĕк районĕ, Аслă Елчĕк шкулĕ, 3 класс 

Василий Давыдов-Анатри сăвви  “Чăваш чĕлхи — тăван чĕлхе” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Адюкова Лобовь Германовна 



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 Архилина 
Елчĕк районĕ, Елчĕкри вăтам шкул, 3 класс 

Анастасия Архилина (хăйĕн) сăвви  “Иван Яковлев çинчен” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Маркова Татьяна Геннадьевна 



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 

Милана Цветкова 
Шупашкар, 61-мĕш шкул, 3 класс 

Энтип Ваççи сăвви  “Тăван чĕлхе, эс — вĕçĕмсĕр тĕнче...” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Тямина Елена Ильинична 



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 Иванова 
Вăрмар районĕ, Кĕтеснерти тĕп шкул, 3 класс 

Светлана Иванова (хăйĕн) сăвви  “Пĕчĕк хĕрача” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Елена Михайловна 



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 

Ирина Семёнова 
Канаш районĕ, Янкăлчри вăтам шкул, 3 класс 

Ольга Титова сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—  



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 Степанова 
Красноармейски районĕ, Алманчри вăтам шкул, 3 класс 

Юрий Сементер сăвви  “Çĕрĕм-шывăм Чăваш Ен” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Григорьева Алина 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 

Татьяна Счетчикова 
Шупашкар, 61-мĕш шкул, 3 класс 

О. Титова сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Тямина Елена Ильинична 



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 

Егор Илларионов 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 13-мĕш шкул, 3 класс 

Çеçпĕл Мишши сăвви  “Чăваш ачине” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Кириллова 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 

Никита Степанов 
Вăрмар районĕ, Кĕтеснерти тĕп шкул, 3 класс 

Илле Тукташ сăвви  “Çурхи хĕвел” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Елена Михайловна 



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 

Екатерина Петрушкина 
Шупашкар хули, 61- мĕш шкул, 3 В класс 

Çеçпĕл Мишши сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Александрова Л.Н. 



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 

Карина Ибрагимова 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 13-мĕш шкул, 3 класс 

Светлана Асамат сăвви  “Хисеп” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Светлана 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 

Гликерия Шулаева 
Куславкка районĕ, Кунерти вăтам шкул, 3 класс 

Любовь Мартьянова сăвви  “Чăвашла” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Кашаева Алина Борисовна 


