
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 

Елизавета Сергеева 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 5-мĕш шкул, 4а класс 

Александр Пăртта сăвви  “Курак” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Афанасьева Наталия 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 

Анита Фёдорова 
Муркаш районĕ, Çатракасси шкулĕ, 4 класс 

Петĕр Хусанкай сăвви  “Эп — чăваш ачи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Никитина Людмила Валериановна. 



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 Петрова 
Вăрмар районĕ, Хĕрлĕçырти пуçламăш шкул, 4 классс 

Виталий Симаков сăвви  “Атте-анне мана пилленĕ...” 

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 

Даша Кузьмина 
Çĕрпÿ районĕ, Михайловкăри тĕп шкул, 4 класс 

Николай Симунов сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Тамара Васильевна 



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 Кондратьева 
Çĕрпÿ районĕ, Михайловкăри тĕп шкул, 4 класс 

И. Шашкина сăвви  “Чăваш чĕлхи — анне чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Тамара Васильевна 



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 

Владимир Иванов 
Çĕрпÿ районĕ, Сăнав посёлокĕнчи вăтам шкул, 4 класс 

Владимир Иванов (ашшĕ) сăвви  “Чăваш халăхĕн хыпарçи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Павлова Людмила Ананьева 



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 

Мария Кожевникова 
Тутарстан, Пăва районĕ, Тутиел шкулĕ, 4 класс 

Валем Ахун сăвви  “Тăван чĕлхе” 

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 

Вика Петрова 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 5-мĕш шкул, 4а класс 

Владимир Рыбкин сăвви  “Кĕпи тĕрĕллĕ чăвашăн” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Афанасьева Наталия 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 

Полина Коптелова 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 5-мĕш шкул, 4а класс 

Петĕр Ялкир сăвви  “Тăван çĕршыв” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Елене Ивановна 


