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Интервью _ «ч.р.» кала=у
«Çамрăк журналистăн» иртнĕ 

кăларăмĕсенче хаçата материал çырас 
шухăшлисем валли заметка тата корре-
спонденци çырас ăсталăха алла илтĕмĕр-
ччĕ. Черетлĕ калаçу периодика пичечĕн 
тепĕр жанрĕ – интервью пирки пулĕ.

«Интервью» – акăлчан чĕлхинчен кĕнĕ 
сăмах. Чăвашла куçарсен вăл «калаçу» тени 
пулать. Унăн жанр тата специфика уйрăм-
лăхĕсем уйрăмах палăрса тăраççĕ.

Пĕтĕмĕшле илес пулсан, интервью ин-
формаци пĕлтерĕшлĕ кăна пулмасан та 
пултарать. Вăл – калаçăва хутшăнаканăн 
сăн-сăпатне кăтартса пама та кирлĕ жанр. 
Калăпăр, çыннăн калаçăвĕ, интервью ирт-
тернĕ вăхăтра хăйне мĕнле тыткалани урлă. 
Апла пулин те жанрăн çакăн пек хăйне евĕр-
лĕхне те информацин хушма ушкăннех кĕрт-
ме тивет. Мĕншĕн тесен кунта журналист 
хăй информатор пулса тăрать, калаçăва 
хутшăнакан пирки интереслĕ çĕнĕ фактсем 
пĕлтерет.

Хăш-пĕр чухне хыпар чăнлăхне çирĕплет-
ме информаци çăлкуçне те кăтартас пулать. 
Вулакан хăйĕн валли хăй пĕтĕмлетÿ тăвать: 
журналиста шанмалла-и е шанмалла мар? 
Кун пек ссылка вырăнне материалта усă ку-
ракан тÿрĕ пуплев пулма пултарать. Анчах 
та информаци çăлкуçĕ пулса тăраканпа ка-
лаçни журналиста хыпара информатор урлă 
пĕлтерме хистет. Калаçăва хутшăнакан вара 
пулни-иртнине хăй куçĕпе курнă пулсан е вăл 
эксперт, аудиторишĕн интереслĕ пулса тăра-
кан çын пулсан та.

Çакăн пек чухне журналист шăпах ĕнтĕ 
интервью жанрне суйласа илет те. Мĕншĕн 
тесен ку жанр журналист текстĕнче сведе-
нисем илмелли меле çирĕплетет. Çавăнпах 
ĕнтĕ журналист, калаçăва хатĕрленнĕ май, 
материалăн чĕлхе тата стиль мелĕсене те, 
унăн композицине те малтанах палăртса ху-
рать.

Çавна манма кирлĕ мар. Журналист вăл 
– хуравсене шута илекен кăна мар. Час-ча-

сах тема кăткăслăхне, пулăма тĕрлĕрен 
ăнлантарнине кура, шухăшсем те хирĕçле 
пулма, тавлашуллă самантсем сиксе тухма 
пултараççĕ. Кун пек чухне интервью иртте-
рекен активлă калаçăва кĕрсе каять, хăй мĕн 
шухăшланин тĕрĕслĕхне ĕнентерет. Кун пек 
калаçăва лайăх хатĕрленнĕ, калаçу тематики 
пирки кирлĕ таран пĕлекен журналист кăна 
ирттерме пултарать. Ыйтусене тĕплĕ виçсе 
шухăшласа хатĕрленĕ май, калаçăва ерт-
се пырать, кунпа пĕрлех пулас материалăн 
тытăмне йĕркелет.

Енчен те интервью ирттерекенĕн ый-
тăвĕсем пĕр задачăпа кăна – «кам?», «мĕн?», 
«ăçта?», «хăçан?» ыйтусем çине хурав илес-
сипе çыхăннă пулсан, ку вăл информациллĕ 
интервью пулса тăрать. Енчен те материал 
«мĕншĕн?», «мĕнле майпа?» тата «ку мĕне 
пĕлтерет?» ыйтусем çине хурав илме пулă-
шать пулсан вара вăл аналитика, тишкерÿ 
енне туртăнать. Мĕншĕн тесен кун пек ый-
тусем калаçăва хутшăнакана сÿтсе явакан 
пулăмăн сăлтавĕпе пĕлтерĕшĕ, вырăнĕ пир-
ки уçса пама пулăшаççĕ.

Çапла майпа интервью мелĕ журналиста 
информаци жанрĕн материалне те, тишкерÿ 
жанрĕн материалне те йĕркелеме май па-
рать. Пĕтĕмпех материалăн содержаниллĕ 
тытăмĕнчен килет. Апла пулин те, йăлана 
кĕнĕ тăрăх, интервью материалĕсене çав-çа-
вах информаци ушкăнне кĕртеççĕ.

Юлашки вăхăтра массăллă информаци 
хатĕрĕсем пурте тенĕ пекех хыпар пирки 
репликăсен ылмашăвĕ урлă пĕлтерессипе 
анлă усă курма тытăнчĕç. Тĕрĕссипе, журна-
лист вулакана информаци çăлкуçĕ патне тÿр-
ремĕн илсе пырать. Кунта вара калаçу валли 
мĕнле хатĕрленнин пахалăхĕ питех те пысăк 
пĕлтерĕшлĕ. Мĕншĕн тесен интервью иртте-
рекенĕн тĕп задачи – калаçăва хутшăнакана 
пурне те интереслентерекен ыйту тĕлĕшпе 
хăйĕн шăхăш-кăмăлне пĕлтерме май туса 
парасси. Çавăнпа та журналист калаçăва 
аталантарса пыма пур майпа та усă курать. 

Калăпăр, вĕçленнĕ шухăшпа çыхăннă ыйту-
сем. Вĕсем калаçăва хутшăнакана ку çирĕ-
плетÿпе килĕшме е ăна хирĕçлеме хистеççĕ. 
Вĕçленмен шухăшпа çыхăннă ыйтусем вара 
çынна хăйĕн шухăшне аталантарма май па-
раççĕ. Кунпа пĕрлех журналист интервью 
ирттернĕ чухне ертсе пыракан пулма тивĕç. 
Калаçăва хутшăнакана калаçу теминчен 
пăрăнса кайма май памалла мар.

Ку жанр вулакансемшĕн илĕртÿллĕрех 
пулса тăрать. Мĕншĕн тесен интервью – 
«чĕрĕ» калаçу. Ун урлă интереслентерекен 
çынпа çывăхарах паллашма май пур. Уйрă-
мах унпа харпăр хăй кирек хăçан тĕл пул-
са калаçаймасть пулсан: урăх çĕршывра 
пурăнать-и, пысăк вырăн йышăнать-и е унăн 
ерçÿллĕ самант пачах çук.

Анчах та информациллĕ интервьюн тĕп 
тĕллевĕ чи малтанах хыпар пирки пĕлте-
ресси пулса тăрать. Çавăнпа та асăннă жанр 
материалĕнче пĕлмелли, ăса хывмалли чи 
малтанах факт пулса тăрать. Калаçăва хут-
шăнакан вара – информаци çăлкуçĕ кăна.

Информациллĕ интервью материалĕсене 
тĕрлĕ ушкăна уйăрма пулать.

Пĕрремĕшĕ, чи анлă сарăлни, çынпа ка-
лаçни. Интервью ирттерекен калаçăва пĕлсе 
йĕркелени кирлĕ. Журналист паракан ыйту-
сем кĕске те уçăмлă пулмалла, вĕсем хăйсем 
çынна информаци пама хистемелле.

Интервьюн иккĕмĕш тĕсĕ – монолог. 
Журналист калаçăва хăйĕнпе калаçаканăн 
çыхăнуллă тексчĕ евĕр йĕркелет, хăй вара 
«айккинче» юлать. Кунта калаçăва епле 
йĕркелени пĕлтерĕшлĕ. Ыйтусем пулăма тĕ-
плĕнрех çутатса пама пулăшмалла.

Виççĕмĕш тĕс – диалог. Журналист икĕ 
çынпа харăсах калаçу ирттерет, вĕсене ка-
лаçу темине тарăнрах та туллинрех уçса 
пама пулăшать. Кун пек чухне журналист 
интервью текстĕнче пулмасан та пултарать. 
Материал интервью паракан икĕ çыннăн ка-
лаçăвĕ пулса тăрать.

Тăваттăмĕшĕ – журналистсен ушкăнне 

паракан интервью: пичет валли панă заяв-
лени, пресс-конференци, брифинг. Журна-
лист хăй мĕн илтни-курнине каласа парать, 
хăйĕн массăллă коммуникаци хатĕрĕн спец-
ификине кура хушма комментари илет, анчах 
та калаçу теми тĕлĕшпе хăйĕн шухăшне пĕл-
термест.

Кунсăр пуçне тата коллективлă интервью, 
«çавра сĕтел» калаçăвне çырса илнине уй-
ăрма пулать. Кун пек чухне журналистăн 
яваплăхĕ самай ÿсет. Мĕншĕн тесен калаçу 
чăннипех те ĕçлĕ, актуаллă пулса тухтăр, 
ытларах вулакана интереслентертĕр тесен, 
тивĕçлĕ условисем йĕркелеме, лару-тăрăва 
пĕлсе майлаштарма тивет.

«Хĕрÿ линие» те çак ушкăнах кĕртме май 
пур. Диалог корреспондентпа е тата редакци 
хăнипе хаçат вулакансем, радиопередачă-
на итлекенсем е телепередачăна пăхакан-
сем хушшинче йĕркеленет. Вĕсем редакцие 
ятарласа уйăрнă телефон номерĕсемпе 
шăнкăравлаççĕ.

Пысăк опытлă журналистсем çавна лай-
ăх пĕлеççĕ. Интервью сумне ÿстерес те-
сен, калаçăва хутшăнтарма палăртакан 
çынна массăллă информаци органĕпе ма-
ларах паллаштарни кирлĕ. Кун пек чухне 
интервью паракан хăйĕн аудиторийĕн спец-
ификине кура хăйĕн шухăш-кăмăлне палăрт-
малли фактсене тĕрĕсрех суйласа илме 
пултарать. Çакăнтан килет те ĕнтĕ калаçу 
уçă та ăнланмалла пулса тухасси, пĕтĕм-
летÿсен калăпăшĕ. Калаçу теми хыпаршăн 
пĕлтерĕшлĕ пулса тăракан пур требование 
те тивĕçтермелле.

Интервью материалĕн калăпăшĕ сÿтсе 
явакан проблема пĕлтерĕшĕпе, фактсене 
тĕплĕн тишкерме кирлипе çыхăннă. Интер-
вью уйрăм пулăм пирки каласа параканни – 
кĕски те пулма пултарать, çавăн пекех тĕплĕ 
тишкерÿ материалĕ – вăрăмми те тĕл пулать. 
Калаçăва йĕркелессин форми те, материал 
калăпăшĕ те журналист хăйĕн умне лартакан 
задачăпа çыхăннă.

Çуллахи хаваслă каникул вăхăчĕ пырать. 
Эпир, Чуманкасси шкулĕнче вĕренекен-
сем, каникула тăван шкул çумĕнчи профиль 
лагерьне çÿренинчен пуçларăмăр. Спорт-
па туслă пулнăран, «Олимп» отряда çы-
рăнтăмăр. 

15 ачаран тăракан ушкăна Радимир Семенов 
вĕрентекен ертсе пычĕ. Унпа пĕрле 10-мĕш кла-
сра вĕренекен Алексей Морозовпа Александр 
Васильев вожатăйсем отряд ĕçне йĕркелесе 
пычĕç.

10 куна тăсăлнă профиль лагерĕнче пире питĕ-
питĕ килĕшрĕ. Лагерьти кашни куна ирхи заряд-
кăран пуçлаттăмăр. Тутлă апат çинĕ хыççăн вара 
тĕрлĕ интереслĕ мероприяти иртетчĕ.

Çамрăк спортсменсен отрячĕ пулнăран кашни 
кунах футбол, волейбол, пионербол вăййисене 
вылярăмăр. Кун урлă «Сывлăх» спорт шкулĕнчи 
бассейнра ишрĕмĕр – хамăр сывлăха çирĕпле-
трĕмĕр.

Кашни конкурс, вăйă, акци пирĕн пултарулăха 
аталантарма, çĕннине пĕлме пулăшрĕ. Конкурс-
сем отрядсем хушшинчи ăмăрту евĕр иртнĕрен 
тата интереслĕрех пулчĕç. Пирĕн асра ытларах 
«Сафари» вăйă, «Один в один» конкурс, «Нептун 
кунĕ» мероприяти юлчĕç. Вожатăйсем пытарнă 
мула шыраса тупасси вара лагере çÿрекенсен чи 
юратнă «ĕçĕсенчен» пĕри пулса тăчĕ.

Вунă кун ним сисĕнмесĕр иртсе кайрĕ. Мана 
тата юлташсене лагерьте питĕ килĕшрĕ.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ,
Чуманкасси вăтам шкулĕнче 5 класра 

вĕренекен.

Лагерьте пит. кил.шр.

Ç А М Р Ă К    

Проект Чёваш  Республикин Цифра аталанёв.пе                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 министерстви пулёшнипе              

Йăмăк
Манăн пĕчĕк йăмăк пур,
Ача садне вăл çÿрет.
Кашни кунах ир тăрать,
Унта кайма пуçтарнать.
Пуканипе йăпанать,
Ăшшăн-ăшшăн калаçать.
Йĕлтĕрпе те çунапа
Ярăнма пит юратать.
Вулама та шутлама
Майĕпен вăл вĕренет,
Мĕншĕн тесен тепĕр çул 
Шкула çÿреме пуçлать.

Маттуркка
Пирĕн пĕчĕк кушак пур,
Хăй хăюллă та маттур.
Шăши тытма юратать,
Ачашланма кăмăллать.
Сĕт парсассăн чашăка,
Мăрăлтатса çеç тăрать.
Ячĕ унăн Маттуркка, 
Юрататăп эп ăна.

МАКСИМ БОЯРИН.

Çу кунĕсем
Çут хĕвел пăхать тулта – 
Савăнать ача-пăча. 
Чечек  çитĕнет унта,
Пĕлĕтсем ав улача...
Ак васкаççĕ ачасем
Лагере, шăпăрлансем,
Юрлама та ташлама,
Тус-тантăшпа выляма.

МАРИЯ ТРИХАЛКИНА.
Москакасси шкулĕ.

Улайкка
Улайкка – маттур ĕне,
Нумай парать вăл сĕтне.
Юрататăп эп ăна, 
Çитереп утă кăна.
Питĕ ачаш çак ĕне,
Тăсса парать хăй мăйне.
Тасататăп ун айне, 
Кăшман хуратăп умне.

ДАНИИЛ ФЕДОРОВ.

Ăçта пултăм эп çулла?
Ирех кайрăм эп пулла. 
Ак çакланчĕ виç карас – 
Кушака кайса парас.
Пуçтармашкăн çырлана

Кайса килтĕм вăрмана.
Кунтăк тулли ман çырла – 
Тавтапуç сана, çулла!

ПОЛИНА МОСТОВА.
Москакасси шкулĕ.

Çулла



  2019 =улхи июл.н 27-м.ш.?          «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                                    5 стр?

Пир.н ачасем маттур

Июнь уйăхĕн вĕçĕнче, Республика кунĕ 
умĕн, Шупашкарта Чăваш патшалăх ÿнер 
музейĕнче пĕтĕм Раççейри ача-пăча тата 
çамрăксен «Чăваш Ен сăррисем» пултарулăх 
конкурсĕн пĕтĕмлетĕвĕ пулчĕ. Конкурса йĕр-
келесе ирттерекенĕ – Раççей Патшалăх Ду-
мин депутачĕ Алена Аршинова.

«Чăваш Ен сăррисем»  çулсеренех иртет. 
Унта хутшăнакансем хăйсен ăсталăхне 5 но-
минацире кăтартма пултарчĕç: «Фото», «Žнер 
ăсталăхĕ», «Вокалпа инструмент ăсталăхĕ», 
«Ташă ăсталăхĕ».

Патаккассинчи «Золушка» ача садĕнчи аслă 
ушкăн ачисен «Почемучка» ушкăнĕ, «Ташă 
ăсталăхĕ» номинацире ăмăртса, çурма фина-
ла тухма пултарчĕ. Савăнăçлă лару-тăрура ди-
плом тата «Краски Чувашии» значоксене илме 
тивĕçрĕç.

Алена Аршинова депутат конкурса хутшăна-
кансене саламларĕ, ачасемпе асăнмалăх сăн 
ÿкерĕнчĕ.  Ачасем вара тĕрлĕрен маçтăр-клас-
сене хутшăнса вăхăта кăсăклă ирттерчĕç. «Мо-

нотипи, трафарет, аппликаци» площадкăра 
ÿкерчĕксем ăсталарĕç, «Чăваш тумĕ» текен 
вырăнта чăваш тумĕсене пăхса хут çинче сăн-
ларĕç, «Перопа çырса пăх» вырăнта ашшĕ-
амăшĕ улăп çинчен текст çырчĕ т. ыт. те.

Ачасен ашшĕ-амăшĕ С.Н. Карасева воспи-
тателе пысăк тав сăмахĕ калать. Воспитатель 
тăрăшнипе ачасем илемлĕ ташлама вĕренчĕç, 
чăвашла юрларĕç, чăвашла сăвăсем вĕренчĕç, 
«Чăваш Ен сăррисем», «Эпĕ пĕчĕкçĕ чăваш» 
тата ытти конкурса хутшăнчĕç. Воспитатель 
тăрăшулăхне кура ашшĕ-амăшĕ ачисемпе пĕрле 
нумай тăрăшрĕ: ачасем валли тумсем çĕлерĕç, 
конкурссене пĕрле çÿрерĕç.

«Чăваш Ен сăррисем» конкурсра 5 пин ытла 
конкурс ĕçĕ хушшинче палăрни «Золушка» ача 
садĕнчи шăпăрлансемшĕн пысăк савăнăç пулчĕ. 
Алена Аршиновăпа курса калаçни, сăн ÿкерĕнни 
вара вĕренсе ÿссе çитĕнсе пысăк çын пулма – 
пысăк хавхалану.

МАКСИМ ЗАХАРОВ.
Оринин шкулĕ.

 – Галина Геннадьевна, чи малтанах эт-
нолагерьсене йĕркеленин  тĕллевĕ пирки 
каласа памăр-ши?

 – «Этнос» – грек сăмахĕ, чăвашла «халăх» 
тесе куçать. Апла пулсан пирĕн тĕллев шкул 
ачисене тăван халăхăн пурнăçĕпе, истори-
йĕпе, йăли-йĕркипе, культурипе тĕплĕнрех 
паллаштарса тавра курăмне аталантарасси 
пулчĕ. Тăван халăхăн культурине упрама, ха-
клама вĕрентесси, вăйăсемпе сăвăсем урлă 
чăваш чĕлхине юратма, аслисене хисепле-
ме, ушкăнпа хутшăнма хăнăхтарасси çине 
эпир пысăк тимлĕх уйăртăмăр.

– Калăр-ха, тархасшăн, мĕншĕн этнола-
герь «Екрем» ятлă?

 – Ку ыйтăва хуравлама аваллăха тав-
рăнмалла. Пирĕн Ярапайкасси тăрăхне мăн 
асаттесем Екрем тенĕ. Эпир çавна асра тыт-
са хамăр лагерь валли «Екрем» ят суйласа 
илтĕмĕр.

 – Ăнланмалла. Этнолагерьти ĕçе епле-
рех йĕркелесе пытăр?

 – Чи малтанах, паллах, программа хатĕр-
лерĕмĕр. Кашни кунах чăваш халăхĕн пĕр-
пĕр йăли-йĕркипе паллаштартăмăр. Кăсăклă 
тĕл пулусем йĕркелеме, экскурсисене тухса 
çÿреме, тăван тăрăха анлăрах тишкерме 
тăрăшрăмăр.

 – Чи кăсăклă самантсем мĕнлисем пул-
нă?

 – Тăван халăх юрри-сăввине, йăли-йĕрки-

не, вăййисене вĕрентĕмĕр. Театр çулталăкне 
халалласа вырăнти артистсене чĕнсе ма-
стер-классем йĕркелерĕмĕр. Чăвашсен пал-
лă сăвăçипе Раиса Сарпипе тĕл пулу ирттер-
ме пултартăмăр. Чăваш Акатуйĕнче пĕрле 
савăнтăмăр.

 – Экскурсие ăçта тухса килме пул-
тартăр?

 – Шупашкар районĕнчи Станьял çывăхĕн-
чи краеведенипе туризм центрĕнче пулса 
куртăмăр. Унăн ертÿçи С. Сорокин пире по-
чта тата сăвар-пăлхар чăвашĕсен истори му-
зейĕсенчи тĕрлĕ экспоначĕпе паллаштарчĕ. 
Ку тăрăхра станци пулнă иккен. Çул çÿрекен-
сем, çав шутра Раççейĕн паллă çыннисем те        
(А. Пушкин, Пĕрремĕш Петĕр патша, Ф. До-
стоевский т. ыт. те) канма чарăннă.

Çĕртмен 10-мĕшĕнче Н. Никольский çу-
ралнă вырăнта пултăмăр. Пĕрремĕш чăваш 
ăсчахĕ ячĕллĕ паркра, унăн музейĕнче пулса 
куртăмăр. Музей ертÿçи Т. Степанова пире     
Н. Никольский кун-çулĕпе тĕплĕ паллаштарчĕ.

 – Тăван тăрăхра вара паллă вырăнсем 
пур-и?

 – Ярапайкасси тăрăхĕнче паллă вырăн 
нумай. Çав шутра Акуча енче çуралса ÿснĕ 
виçĕ çыравçă – Куçма Пайраш, Иван Григо-
рьев, Александра Лазарева пурăннă кил-çур-
тсем.

Чăваш литературинче палăрма пултар-
нă çак пултаруллă ентешсене эпир яланах 

асра тытатпăр, вĕсемпе мăнаçланатпăр. 
Сыпайри тĕп шкулта чăваш чĕлхипе ли-
тературине вĕрентекен Н. Яковлева ертсе 
пынипе çак çыравçăсем пирки çĕннине чы-
лай пĕлтĕмĕр. Çыравçăсем пурăннă çурт-
сенче халĕ пурăнакан тăванĕсемпе курса 
калаçрăмăр.

 – Çĕртмен 13-мĕшĕнче Калайкасси 
шкулĕнче районти этнолагерьсен «Аслă 
тытăçăвĕ» иртнĕччĕ. Эсир унта хутшăн-
нă-и?

 – Çапла. Эпир те çак тупăшăва хутшăнса 
хамăр вăя, ăс-хакăл шайне тĕрĕслерĕмĕр. 
Конкурссенчи ыйтусем пурте чăвашлăхпа 
çыхăннăччĕ. Тупăшу питĕ хĕрÿ иртрĕ. Çапах 
та пирĕн «Екрем» ачисем тавçăрулăх кăтарт-
са малти вырăна тухма пултарчĕç.

 – Саламлатпăр ку çĕнтерÿпе. Галина 
Геннадьевна, асра юлнă самантсем татах 
пулнă пулĕ...

 – Республика шайĕнче иртнĕ «Ача-пăча 
Акатуйĕ» фестиваль-конкурса хутшăнни те 
ачасен асĕнче юлчĕ пулĕ тесе шутлатăп. 
Ку фестивале пĕрремĕш хут хутшăнтăмăр. 
Апла пулин те тĕрлĕ конкурсра диплом çĕн-
се илтĕмĕр. «Екремсем» Тăван радио тата 
Чăваш наци радиовĕн журналисчĕсен ый-
тăвĕсене хуравласа эфира та тухма пултар-
чĕç. Чăваш тумне тăхăннă ачасем вăйă кар-
тине тăни пурин чунне те хускатрĕ, мăнаçлăх 
çуратрĕ.

 – Тавтапуç сире кăсăклă калаçушăн.

Т.  ОСИПОВА.

«Екремри» усёллё кану

Ильинкăри пĕтĕмĕшле пĕлÿ пара-
кан вăтам шкулта фотокружок пĕр-
ремĕш çул мар ĕнтĕ ĕçлет. Кружока 
шкул учителĕ Игорь Каргин ертсе пы-
рать. Унта çÿрекен вĕренекенсем сăн 
ÿкерессин ăсталăхне туптаççĕ, хăйсен 
ĕçĕсенче шкулта тата шкул тулашĕнче 
пулса иртекен пулăмсене сăнлаççĕ. 
Ачасем хăйсен ĕçĕсемпе район тата 
республика конкурсĕсене те ăнăçлă 
хутшăнаççĕ.

Вулакансене паян кружока çÿрени-
сенчен пĕрин – 10-мĕш класран вĕрен-
се тухнă Марина Морозовăн ĕçĕсем-
пе паллашма сĕнетпĕр. «Чăвашсен 
пирĕн тăрăхри улăп-юманне çĕршы-
вĕпех пĕлеççĕ». Çапла ят панă вăл 
хăйĕн сăн ÿкерчĕкне.

Çу кунĕсем – ачасен кану вăхăчĕ.  
Вĕренÿрен пушаннă ачасем канаççĕ, 
савăнаççĕ, хăйсен сывлăхне çирĕ-
плетеççĕ. Ку саманта та сăнланă сăн 
ÿкерчĕк ăсти хăйĕн ĕçĕнче. «Хаваслă 
çу кунĕсем» ятлă ку сăн ÿкерчĕк.

Ёсталёха тупта==.

 Ж У Р Н А Л И С Т
информаци  политикин тата массёллё коммуникацисен
пурнё=а к.рет    

Ярапайкассинчи вăтам шкул çумĕнче кăçал «Екрем» этнолагерь ĕçлерĕ. Лагере çÿре-
кен ачасем сывлăха çирĕплетнипе пĕрлех хăйсен тавра курăмне те анлăлатрĕç. Кун 
пирки тĕплĕнрех профиль сменин ертÿçипе – çак шкулта чăваш чĕлхипе литературине 
вĕрентекен Г. Емельяновăпа калаçрăм.


