
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 

Вероника Ерзукова 
Муркаш районĕ, Çатракассинчи вăтам шкул , 5 класс 

Анатолий Юман сăвви  “Тăван чĕлхе” 

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 

Августина Филиппова 
Шупашкар, 61-мĕш шкул, 5б класс 

Николай Сандров сăвви  “Тăван чĕлхе” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Жарова Татьяна 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 

Анастасия Алексеева 
Муркаш районĕ, Çатракасси, 5 класс 

Любовь Мартьянова сăвви  “Чăвашла” 

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 

Арина Григорьева 
Шупашкар районĕ, Янăш тĕп шкулĕ, 5 класс 

Петĕр Хусанкай  сăвви  “Тăван чĕлхе” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Вера Энгельсовна 



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 Васильева 
Шупашкар районĕ, Янăш тĕп шкулĕ, 5 класс 

Яков Ухсай сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Вера Энгельсовна 



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 Чернова 
Вăрмар районĕ, Тикашри тĕп шкул, 5 класс 

Яков Ухсай сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Платонова Елена Ивановна 



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 

Дарья Петрова 
Красноармейски районĕ, Красноармейски шкулĕ, 5 класс 

Василий Давыдов-Анатри сăвви  “Тăван чĕлхемĕр” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Михайлов Виталий Михайлович 



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 

Ольга Максимова 
Шупашкар, 5-мĕш гимнази, 5 класс 

Валерий Туркай сăвви  “Чăваш ялавĕ” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Максимова Елена Геннадьевна, Силланова Альбина 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 

Яна Егорова 
Çĕрпÿ районĕ, Михайловкăри тĕп шкул, 5 класс 

Любовь Мартьянова сăвви  “Чăвашла” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Фёдорова Ирина 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 

Ольга Сергеева 
Шупашкар, 61-мĕш шкул, 5б класс 

Петĕр Чичканов сăвви  “Тăван чĕлхе” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Жарова Татьяна 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 

Клара Иванова 
Шупашкар районĕ, Çатра-Хочахматри вăтам шкул, 5 класс 

Николай Симунов сăвви  “Тăван сăмах” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Евсеева Ираида 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 Михайлова 
Красноармейски районĕ, Красноармейски шкулĕ, 5 класс 

Серте Мишши сăвви  “Чи тутлă çимĕçлĕ çеçкеçĕм” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Михайлова Зинаида 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 

Ирина Павлова 
Красноармейски районĕ, Пикшик вăтам шкулĕ, 5 класс 

Аркадий Руссаков сăвви  “Мĕскĕн” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Тихонова Людмила 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 Иванова 
Красноармейски районĕ, Красноармейски шкулĕ, 5 класс 

Петĕр Хусанкай сăвви  “Тăван чĕлхе” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Михайлова Зинаида 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 

Кристина Аверьянова 
Вăрмар районĕ, Мăнçырмари вăтам шкул, 5 класс 

Виталий Шемекеев сăвви  “Юратăр ăна ĕненсе те шанса” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Илларионова Зоя Данилова 



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 

Анна Николаева 
Куславкка районĕ, Кунерти вăтам шкул, 5 класс 

Вениамин Тимаков сăвви  “Палăк умĕнче” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Милаева Лариса Витальевна 



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 

Каролина Вершинина 
Шупашкар, 61-мĕш шкул, 5г класс 

Ольга Титова сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Лукина Татьяна Ивановна 


