
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 Адюкова 
Елчĕк районĕ, Аслă Елчĕк шкулĕ, 7 класс 

Валентина Деменкова сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Адюкова Любовь 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 

Софья Иванова, Александра Волкова 
Шупашкар, 61-мĕш шкул, 6в класс 

Анатолий Хум, Петĕр Хусанкай сăвви  “Чăвашла ан манăр, чăвашсем; Эп — чăваш ачи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Михеева Нина 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 

Диана Мердеева 
Тутарстан, Çĕпрел районĕ, Матак вăтам шкулĕ, 7 класс 

Николай Сандров сăвви  “Тăван чĕлхе” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Ермолаева Марина 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 

Екатерина Фунтикова 
Шупашкар хули, 2-мĕш гимнази, 7 класс 

Альпăрт Канаш сăвви  “Тăван чĕлхем” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Ананьева Зоя Ефимовна 



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 

Катя Краснова 
Сĕнтĕрвăрри районĕ, Атăлçум тĕп шкулĕ, 6 класс 

Яков Ухсай сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Семёнова Валентина Гурьевна 



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 Шашкова 
Канаш хули, 6-мĕш вăтам шкул, 6 класс 

Николай Сандров сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Ершова Нина Спиридонова 



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 

Настя Яковлева 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 3-мĕш вăтам шкул, 7б класс 

Константин Иванов сăвви  “Нарспи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Нестерова О.Г. 



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 

Римма Борисова 
Шупашкар районĕ, Кăшавăш вăтам шкулĕ, 6 класс 

Ольга Титова сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Майков Евгений Александрович 



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 Левая 
Елчĕк районĕ, Патраккелти тĕп шкул, 6 класс 

Митта Ваçлейĕ сăвви  “Тăван чĕлхем, таса хĕлхем” 

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 

Виктория Зайцева 
Муркаш районĕ, Кашмашри тĕп шкул, 7 класс 

Çеçпĕл Мишши сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Данилова Алина 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 

Анастасия Моисеева 
Тăвай районĕ, Элпуçĕнчи вăтам шкул, 6 класс 

Стихван Шавли сăвви  “Вĕçкĕн Ваççа” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Моисеева Лариса Г. 



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 

Варвара Александрова 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 13-мĕш шкул, 6 класс 

Альпăрт Канаш сăвви  “Тăван чĕлхене” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Плотникова Ирина 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 

Анастасия Севастьянова 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 13-мĕш шкул, 6 класс 

Любовь Мартьянова сăвви  “Чăвашла” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Кузнецова 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 

Дарья Канищева 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 13-мĕш шкул, 7 класс 

Наталья Медведьева сăвви  “Эп — чăваш” 

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 

Ольга Евдокимова 
Комсомольски районĕ, Çĕнĕ Мăратри вăтам шкул, 7 класс 

Çеçпĕл Мишши сăвви  “Чăваш ачине” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Тихонова Татьяна Васильевна, Бархонова Зоя 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 

Виктория Вьюшкина 
Муркаш районĕ, Кашмашри тĕп шкул, 7 класс 

Çеçпĕл Мишши сăвви  “Чăваш ачине” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Данилова Алина 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 

Наташа Чернова 
Вăрмар районĕ, Тикашри тĕп шкул, 7 класс 

Çеçпĕл Мишши 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 

Екатерина Харитонова 
Красноармейски районĕ, Красноармейски шкулĕ, 7 класс 

Валентина Деменкова сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

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 

Татьяна Григорьева 
Шупашкар хули, 36-мĕш шкул, 7 класс 

Любовь Мартьянова сăвви  “Чăвашла” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Татьяна 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 Быкова 
Патăрьел районĕ, Алманчăри вăтам шкул, 7 класс 

Анастасия Быкова (хăйĕн) 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 

Надежда Петрова 
Красноармейски районĕ, Красноармейски шкулĕ, 7 класс 

Александр Тимпай сăвви  “Тăван чĕлхе” 

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 

Никита Никифоров 
Красноармейски районĕ, Красноармейски шкулĕ, 7 класс 

Геннадий Айхи сăвви  “Мухтав юрри ” 

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 

Светлана Петрова 
Красноармейски районĕ, Красноармейски шкулĕ, 7 класс 

Вячеслав Круглов сăвви  “Тăван чĕлхе” 

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 

Виктория Кириллова 
Красноармейски районĕ, Алманчри вăтам шкул, 6 класс 

Юрий Сементер сăвви  “Чăваш чĕлхине сăвапласа кĕвĕленĕ кĕлĕ” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Алевтина Дмитриевна 



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 

Иван Царев 
Çĕнĕ Шупашкар хули, 13-мĕш шкул, 6 класс 

Юрий Петров сăвви  “Çĕр пин юрă çĕршывĕ” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Никандрова Любовь 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 

Татьяна Прокопьева 
Шупашкар хули, 18-мĕш шкул, 6 класс 

Юрий Сементер сăвви  “Эпĕ ыйтрăм чечекрен” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Фёдорова Галина Димитриевна 



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 

Инна Романова 
Вăрмар районĕ, Мăнçырмари вăтам шкул, 6 класс 

Виктор Симаков сăвви  “Тăван чĕлхе” 

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 

Анастасия Моисеева 
Тăвай районĕ, Элпуçĕнчи вăтам шкул, 6 класс 

Яков Ухсай сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Моисеева Лариса Г. 



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 

Александр Ильин 
Муркаш районĕ, Çатракасси, 7 класс 

Яков Ухсай сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

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 

Екатерина Никонорова 
Тутарстан, Пăва районĕ, Тури Лащи шкулĕ, 6 класс 

Стихван Шавли сăвви  “Вĕçкĕн Ваççа” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Андреева Лариса 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 

Марина Емельянова 
Красноармейски районĕ, Алманчри вăтам шкул, 6 класс 

Марина Емельянова (хăйĕн) сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Васильева Алевтина Дмитриевна 



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 Николаева 
Шупашкар хули, 18-мĕш шкул, 6 класс 

Петĕр Хусанкай сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Фёдорова Галина Димитриевна 



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 Макеева 
Шупашкар хули, 18-мĕш шкул, 7 класс 

Çеçпĕл Мишши 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Фёдорова Галина Димитриевна 



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 

Инесса Геронтьева 
Çĕрпÿ районĕ, Сăнав посёлокĕнчи вăтам шкул, 7 шкул 

Митта Ваçлей сăвви  “Тăван чĕлхем — таса хĕлхем” 

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 

Чернова Анастасия 
Муркаш районĕ, Нискассинчи вăтам шкул, 7 класс 

Анатолий Смолин сăвви  “Чăваш чĕлхи” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Осипова Надежда 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 

Юлия Краснова 
Тăвай районĕ, Тĕмерти вăтам шкул, 7 класс 

Яков Ухсай сăвви  “Тăван чĕлхемĕр” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Гаврилова 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 

Марина Павлова 
Çĕрпÿ районĕ, Сăнав посёлокĕнчи вăтам шкул, 7 класс 

Петĕр Çăлкуç сăвви  “Чĕлхем” 

Чăваш  чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕн ертÿçи                                Андреев В. Ю. 

Ертÿçи—Павлова Людмила Ананьева 


