
   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Федорова  Ирина Николаевна 

(Çĕрпÿ районĕ, Михайловкăри тĕп шкул ) 

“ Ашкăнчăк упăте”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Аверьянова Елена Витальевна 

(Елчĕк  районĕ, Çуткÿл  ялĕ  ) 

“Сăпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Арсентьева Валентина Германовна 

(Шупашкарти   53-мĕш вăтам шкул ) 

“Çывăр аптраман тавраш”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Борцова Татьяна Панфиловна 

(Сӗнтӗрвӑрри хулинчи1-мĕш гимнзи ) 

“Сӑпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Васильева Марина Владимировна 

(Мăн Этмен шкулĕ, «Шăнкăрав» ача сачĕ ) 

“Сăпка юрри ”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Гаврилова Дарья Владимировна 

(Патăрьел районĕ, Алманчă  ялĕ  ) 

“Ача-пăча сăмахлăхĕ ”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Герасимова Лилия Геннадьевна 

(Çĕрпÿ  районĕ, Чурачăкри ача сачĕ  ) 

“Сармантей”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Герасимова Лилия Геннадьевна 

(Çĕрпÿ  районĕ, Чурачăкри ача сачĕ  ) 

“Силпи чăваш ялĕнче…”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Ефимова Любовь Александровна 

(Шупашкар хули ) 

“Суяпа инсе каяйман”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Ефимова Любовь Александровна 

(Шупашкар хули ) 

“Настук”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Иванова Надежда Георгиевна 

(Канаш районĕ, Ухманти «Пилеш»  ача сачĕ ) 

“Сăпка юрри ”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Иванова Татьяна Николаевна 

(Шупашкар хули ) 

“Куккук”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Игнатьева Римма Анатольевна 

(Тăвай районĕ , Тушкилти ача сачĕ ) 

“Сентти”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Игнатьева Римма Анатольевна 

(Тăвай районĕ , Тушкилти ача сачĕ ) 

“Шăнкăрч”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Карасева Светлана Николаевна 

(Муркаш районĕ, 14-мĕш «Золушка» ача сачĕ ) 

“Сӑпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Кирилова Елена Валериановна 

(Хурашаш ялĕ, Хĕрлĕ Чутай районĕ ) 

“Сăпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Маркова Наталия Евгеньевна 

(Муркаш   районĕ, Нискасси ялĕ  ) 

“Упра Тăван чĕлхемĕре!”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Матвеева Алевтина Васильевна 

(Çĕрпÿ районĕ, Туçи ялĕ ) 

“Сăпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Михайлова Людмила Алексеевна 

(Тăвай районĕ, Чутей ялĕ ) 

“Сăпка        юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Мышова Ольга Владимировна 

(Патăрьел районĕ, Алманчă  ялĕ  ) 

“Чăпар чăх”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Паркина Лина Алексеевна 

(Хĕрлĕ Чутай районĕ, Мăн Этменти вăтам шкул  ) 

“Пул тейĕп”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Петрова Анна 

(Шупашкар районĕ, Çĕньял-Покровскинчи вăтам шкул ) 

“Сăпка çулĕнчисен”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Селиверстрова Кристина Федоровна 

(Аслă Чементи вăтам шкул ) 

“Айăпли кам?”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Сергеева Алена Николаевна  

(Çĕрпÿ районĕ, Чурачăк ялĕ  ) 

“Чее такасем ”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Сергеева Зинаида Витальевна 

(Шупашкар хули, 140-мĕш  ача сачĕ ) 

“Сăпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Степанова Зинаида Васильевна 

(Шупашкар хули ) 

“Кил”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Токмакова Ольга Александровна 

(Тăвай районĕ, Тушкилти ача сачĕ ) 

“ Анне”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Токмакова Ольга Александровна 

(Тăвай районĕ,Тушкилти ача сачĕ ) 

“Ик автан”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Туслă йыш ушкăн 

(Çĕнĕ Шупашкарти 22-мĕш ача сачĕ ) 

“Асамат кĕперĕ”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Филимонов Николай Петрович 

(Çĕрпÿ районĕ, Ямаш ялĕ ) 

“Сăпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Филимонова Ираида Николаевна 

(Çĕрпÿ районĕ, Ямаш ялĕ ) 

“Сăпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Фомина Кристина Михайловна 

(ТутарстанРеспублики, Теччĕ районĕ, Çармăсри вăтам 

шкул ) 

“Сăвă”  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Черняева Маргарита Валентиновна 

(Çĕрпÿ  районĕ, Чурачăкри ача сачĕ  ) 

“Тилĕ тус”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Яковлев Иван Александрович 

(Çĕнĕ Шупашкарти  кадетсен лицейĕ ) 

“Пакша”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Яковлева Калиса Николаевна 

(Шупашкар хули ) 

“Сăпка юрри”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 



   

  

Чăваш чĕлхин инçет вĕренÿ центрĕ,
Чăваш халăх сайчĕ, Чăваш наци конгресĕ

“Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш“  

 видеоконкурса хутшăннине  

çирĕплетет. 

«Сăпка умĕнче» номинаци 

Яковлева Милена Сергеевна 

(Ҫӗрпӳ районӗ, Чурачăкри вăтам шкул ) 

“Çывăр, аптраман тавраш”  

хайлавпа  

Çĕрпÿ—Шупашкар, 2016 çул 


