
      
4 стр?                                                 «+,НТЕР/ ЯЛАВ,»                                           2019 =улхи сентябр.н 28-м.ш.?

Малтанах çавна каласа хăварас пулать. Ку вăл 
– информаци жанрĕ. Репортаж мĕн пулса ирт-
нине илемлĕн, сăнарлăн çутатать. Автор хăйĕн 
куçĕпе мĕн курни пирки каласа парать. Çавна май 
вулакан хăй те хăйне çавăнта пулнă пекех туять. 
Репотаж тытăмĕнче тĕп пĕлтерĕшли – пулăм 
çĕнĕлĕхĕ.

Ку жанр хăйĕн историйĕпе пуян. Вырăссен пĕрремĕш 
пичет хаçатĕнче – «Ведомостире» унăн йĕрĕ палăрать: 
Полтава патĕнчи çапăçăва çырса кăтартни, Раççей çĕнĕ 
тĕп хулинче Çветтуй Петрпа Павел апостолсен кунне 
уявланине çырса кăтартни т. ыт. те. Çирĕммĕш ĕмĕр 
пуçламăшĕнче репортажа час-часах кинематограф до-
кументалистикипе танлаштарнă. Мĕншĕн тесен вĕсем 
хушшинче пĕр пекки самай.

Тĕрĕссипе вара хăш чухне факт пирки каласа пани 
кăна çителĕксĕр. Ăна кăтартса парас пулать, йĕри-тав-
рари атмосферăна та сăнламалла. Çакă та мĕн пулса 
иртнине лайăхрах йышăнма пулăшать. Оперативлă 
репортаж вара мĕн пулса иртнин пĕтĕмĕшле анлăшне 
лайăхрах çутатма май парать. Ку вăл – çын хăй куçĕпе 
мĕн курнине каласа пани, документла тĕрĕслĕх, объек-
тивлăх, пулăмсем мĕнле аталанса пынин йĕркине çирĕп 
тытса пыни. Тепĕр енчен репортаж документлă калава 
е повеçе те аса илтерет. Вĕсен геройĕ вара пурнăç хăй 
пулса тăрать. Тĕрĕсрех каласан, репортаж вăл – пурнăç 
юххинчи пулăм.

Журналист материалта кĕске интервьюпа та, хăй-
ĕн туйăмĕсем пирки отчетăн ятарлă формисемпе те 
усă курма пултарать. Çавăнпа та ăна уйрăм пулăм, 
пулса-иртни пирки уйрăмах илемлĕн те çуттăн кала-
са паракан информаци жанрĕ теме пулать. Ăна ытти 

жанртан уйăрса тăракан енсем: оперативлăх, мĕн 
пулса иртни пирки çав самантрах каласа пани. Ку 
жанрпа пулăм пулса иртнĕ самантра вырăнта хатĕр-
ленĕ материалта телевиденире тата радиора анлăн 
усă кураççĕ.

Журналистăн пулăм пирки информаци пĕлтернипе 
кăна çырлахмалла мар. Чи пĕлтерĕшли – вулакан, ре-
портаж материалне вуланă май, çак пулăм мĕнпе çыхăн-
нине, вăл ытти пулăмпа тата фактпа епле майпа çыхăн-
нине, пулăм пĕлтерĕшне ăнланса илтĕр. Апла пулсан 
мĕн курни пирки каласа пани кăна çителĕксĕр. Курнине 
тата илтнине репортерăн хăйĕн комментарийĕпе пуян-
латас пулать, пулăма тишкерÿллĕ хак пани кирлĕ.

Ку жанрта пур йышши жанр формин мелĕсемпе тата 
майĕсемпе те усă кураççĕ – информаци, аналитика, ху-
дожествăпа публицистика. Çапах та мĕн пулса иртнине 
оперативлă уççăн çутатни тĕп мел пулса тăрать. Паллă 
ĕнтĕ, ку е вăл пулăма хăй куçĕпе курнă çын кăна репор-
таж авторĕ пулма пултарать.

Репортаж стилĕ çăмăллăхпа тата хăвăртлăхпа çыхăн-
нă. Репортерăн лексика пуянлăхĕнче ансат калаçу сă-
махĕсем те пулмалла. Вĕсемпе пĕлсе усă курса вăл 
хаçат чĕлхине чĕрĕлĕх кĕртет.

Репортаж çăмăл жанр мар. Ăна хатĕрлеме журна-
листăн професси ăсталăхĕ пысăк пулни кирлĕ. Репор-
тажа хатĕрлеме кĕске вăхăт кăна уйăрман пулсан те-
мех мар тейĕпĕр. Калăпăр, таксист ĕçĕ-хĕлне çутатма. 
Ытларах чухне вара мĕн пулса иртни пирки хыççăнах 
номере хатĕрлесе пама лекет. Сăмахран, митингра 
хатĕрленĕ репортажа. Ăсра сăнарлассин пултарулăхĕ 
пулмасан, пулăмăн шалти тытăмне пĕлсе тăмасан, 
чĕлхе саппасĕ çителĕксĕр чухне редакци заданине па-

халăхлă тата вăхăтра пурнăçлама май пулмасть.
Репортера чи малтанах пулăма хăйсем хутшăнни-

сем, ăна хăйсен куçĕпе курнисем, пулăм пуçаруçисем 
интереслентереççĕ. Çакăн пек пысăк йышран вăл хăй-
ĕн репортажĕн геройне суйласа илет. Анчах та ку ге-
рой журналист хăй те пулма пултарать. Мĕншĕн тесен 
вăл çак пулăмăн ролĕсенчен пĕрне хăйĕн çине илет 
вĕт-ха.

Репортаж хатĕрленĕ чухне ку пулăмпа çыхăн-
нă ытти ĕç çинчен каласа паракансен сăмахĕсене 
пуçтарма, телефонпа интервью илме, справка ма-
териалĕсем пухма вăхăт юлмасть. Ытларах чухне 
пулăма маларах хатĕрленме те май çукрах: кирлĕ 
литературăна вулама, специалистпа калаçса илме. 
Репортаж мĕн пулса иртнине самантранах çутатса 
пама тивĕç. Çавăнпа та репортерсем хушшинче 
специализаци пур: наука репортерĕсем, кримина-
лист репортерсем, экономист репортерсем пулаççĕ. 
Хăйĕн специализацине кура лару-тăрăва лайăх пĕл-
се тăнă май, кун пек репортер мĕн пулса иртнине 
пĕлсе тĕрĕс, оперативлă сăнласа парса вулакан 
патне çитерме пултарать.

Материал калăпăшне хаçат страницинче чикĕле-
мен. Пĕтĕмпех пулăмăн пĕлтерĕшĕпе анлăшĕнчен, 
проблемăна мĕн чухлĕ тарăнрах çутатнинчен тата ре-
портерăн публицистика ăсталăхĕнчен килет. Репортаж 
темĕн те тума пултарать. Сăмахран, пулăмпа çыхăннă 
хирĕçтăрăва кăткăслатма та, проблемăллă лару-тăрăва 
курăмлă ăнлантарса пама та. Вăл пулăм çине тимлĕх 
уйăрма хистеттерме пултарать. Çавăнпа журналистăн 
репортаж хатĕрленĕ чухне хăйĕн яваплăхĕ пирки са-
мантлăха та манмалла мар.

Репортаж
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Çĕр ҫинче ҫын алли тĕкĕнмен ĕҫ ҫук 
та пуль. Пурнӑҫра та ҫавӑн пек: пур 
ҫын та хӑйне килĕшекен ĕҫ суйласа 
илсен кӑна пурнӑҫ чаплӑрах пулĕ. Суй-
ласа илнĕ ĕҫре вара чуна хурса ĕҫле-
сен тин ҫитĕнӳ тума пулать. Çапах та 
ачаран мěнле туртӑм пулнине пĕлме 
пулать-ши?

Учитель ĕçĕ вара мана мĕн пĕчĕкре-
нех килĕшет. Вĕсен ĕçĕ-хĕлĕ ялан ман куç 
умĕнче, асра, чунра. Мĕншĕн тесен манӑн 
анне, Нина Николаевна Замятина, учи-
тельте вӑй хурать. Унӑн урокĕсенче лар-
нӑран-ши, манӑн та пурнӑҫ тӑршшĕпех 
вĕренес те вĕрентес килетчĕ, усӑллӑ ҫын 
пулма ěмěтленеттĕм.

Ача çуралсанах унăн пĕрремĕш вĕрен-
текенĕ амăшĕ пулса тăрать. Хăй пепкине 
вăл утма, калаçма вĕрентет. Шкула кайма 
пуҫласан вара ачан тавра курӑмне ата-
лантарса, ҫырма-вулама пěлменскерěн-
чен юрӑхлӑ ҫын ҫитěнтересси йӑлтах учи-
тельтен килет. 

Еплерех-ши вӑл пěрремěш вěренте-
кен? Пěрремěш урок епле иртнинчен, 
паллах, нумай килет. Шкула анчах кил-
ме пуҫланӑ  ачашӑн  пěрремěш учи-
тель аннерен те хаклӑрах пулать теҫҫě. 
Эпě вара хамӑн вěрентекене курсан 
уроксем хыҫҫӑн киле васканине асту-
мастӑп.  Эпě Муркаш районěнчи Чуман-
кассинчи вӑтам шкултан вěренсе тухнӑ. 
Манӑн шкулти пěрремěш учитель, кунта 
пуҫламӑш классенче вěрентекен мат-
тур та пултаруллӑ, кашни ачан чунне 
ӑнланакан Тамара Алексеевна Павлова 
пулнӑ.  Тамара Алексеевнӑн ҫепěҫ сас-
си, ӑнланмасан, тепěр хут вӑрҫмасӑр 

ӑнлантарни, пурнӑҫри усалпа ыррине 
пěр-пěринчен уйӑрма вěрентни ялан 
асӑмра. Урокра ачасенчен, паллах, 
ҫирěпрех ыйтни те пулма пултарать. Ун 
пек чух вара ачасем учительтен хӑвӑрт 
сивěнме пултараҫҫě. Çав вӑхӑтра епле-
рех методикӑсемпе усӑ курса ачасен 
чунě патне ҫул тупнине паянхи кун та 
эпě ӑнланаймастӑп. Вӑйӑсемпе конкурс-
сене хутшӑнса, эпир, пěчěк ҫеҫ шӑпӑр-
лансем, урок мěнле вěҫленнине сиссе те 
юлаймастӑмӑр.  Вӑл вара паян пирěнтен 
ҫирěп ыйтмасан ыран валли ҫирěп  пěлӳ 
пулмě тесе шухӑшланине эпир паян 
ҫеҫ ӑнланатпӑр. Тепěр чух вара пуҫран 
ачашласа, ҫурӑмран шӑлса илнине аса 
илсен, чун хурланать. 

Шкулти конкурссене епле хатěрленни-
не аса илсен вара чунра ҫутӑрах. «Чуна 
хурса, ҫанӑ тавӑрса ěҫлемелле ялан, 
– асӑрхаттаратчě Тамара Алексеевна. – 
Анчах та пурнӑҫра ялан ḉěнтерӳҫě пулай-
мӑн, такӑнмасӑр пурнӑҫ иртмест». Мěнле 
тěрěс сӑмахсем пулнине темшěн эпир 
халь кӑна, нумай ҫул иртсен тин шутласа 
илетпěр.  

Ман шутпа, кашни ҫыннӑн  хӑйěн 
чунěнче юратнӑ вěрентекенě пур. Вěсене 
темшěн эпир пур чух аса илсе саламла-
ма та манатпӑр. Кашни учитель пурнӑҫра 
хӑй вěрентнě тěпренчěкěнчен ӑшӑ салам 
илсен унӑн пурӑнма вӑй-халě  татах хут-
шӑнě.

Тен шӑпах хамӑн пěрремěш вěренте-
кен витěмěпех пулě эпě вěрентекен про-
фессине суйласа илтěм. Халě Ярапайкас-
си шкулěнче пуҫламӑш классен учителě 
пулса ěҫлетěп.  

Манӑн вара хамӑн учитель ҫинчен аса ил-
сен ҫак сӑвӑ йěркисем шӑрҫаланчěҫ:

Шӑнкрав сасси пушатрě пӳлěме,
Пушанчě хӑвӑрт шкул карти те.
Çапах ларатӑн сěтел хушшинче
Аса илсе кашни вěренекене.

Пěрремěш шӑнкӑрав, пěрремěш сас палли,
Çырма та вулама вěреннě.
Хӑш чух хисеплесе «анне» тесе чěнни
Чи пысӑк тарават вěренекенěн.

Хӑҫан-тӑр парта хушшинче
Сывлама манса эсě итленě.
Çав вӑхӑтрах чун-чěрере
Вěрентекен пулма ҫеҫ ěмěтленнě.

Суйламан ҫӑмӑл шӑпа,
Чěререн мěнпур вӑйпа
Ȃс-тӑн парса пěчěк ҫынна
Пурнӑҫ ҫулне эсě кӑтартнӑ.

Чуна пыран ěҫ суйласа
Ачсем сан ҫěршывра саланнӑ.
Тӑван ача пекех туйса,
Пуриншěн те эс хыт куляннӑ.

Тавтапуҫ хастарлӑхшӑн,
Ырӑ ěҫсем тунӑшӑн,
Ачасене, ҫынсене
Ырлӑх, телей суннӑшӑн.

Ырӑ ěҫшěн, ырӑ чуншӑн
Турри пулӑштӑр сире.
Çирěп сывлӑх, тулӑх пурнӑҫ
Пултӑр ěмěр-ěмěре.

Маргарита АЛЕКСАНДРОВА.

Манён 
п.ррем.ш учитель

Кашни вăхăтăн – хăйĕн  илемĕ. 
Сисмерĕмĕр те, çуллахи каникул ир-
тсе те кайрĕ. Ытарайми самант, ха-
васлă та савăк кунсем хыçа юлчĕç. 
Ахальтен мар ĕнтĕ каникул – кашни 
ачашăн питĕ кĕтнĕ вăхăт. Çак тапхăр-
та эпир çĕнĕ вăй-хал пухатпăр, сы-
влăха çирĕплететпĕр.

Çатракассинчи вăтам шкулта çул-
ленех сывлăха çирĕплетмелли лагерь 
ĕçлет. Кăçалхи каникул кунĕсенче 
эпĕ хамăр шкул çумĕнче йĕркеленнĕ 
«Çеçпĕл» лагере çÿрерĕм. Унта эпир 
вăхăта хавас кăмăлпах ирттертĕмĕр, 
мĕншĕн тесен кунта хамăрăн юлташ-
семпе кашни кун мĕн те пулин çĕнни-
не пĕлме май килчĕ. Вĕрентекенсем 
пирĕн пĕлĕве тата тавра курăма ата-
лантарас тесе тăтăшах тĕрлĕ конкур-
спа вăйă йĕркелерĕç. Çавăнпах вăхăт 
иртни те сисĕнмерĕ. 

Лагерьти смена вĕçленнĕ хыççăн 
та алă усса пурăнмарăм. Тăван килте 
атте-аннене пулăшсах тăтăм: йăран-
сене çумран тасатрăм, пахча çимĕç 
шăвартăм, чăх-чĕп пăхрăм, пÿрт-çурта 
тирпейлесе тăтăм, утă типĕтсе кĕрт-
ме пулăшрăм. Çав вăхăтра, паллах, 
кĕнеке вулама та манмарăм. Çурла 
уйăхĕ пуçлансанах çĕнĕ вĕренÿ çулне 
хатĕрленме тытăнтăм. Çу каçа юлташ-
семшĕн тунсăхласа çитнĕрен тăван 
шкулăм пĕр кун та асран каймарĕ.

У. МИХАЙЛОВА, 
5 класра вĕренекен. 

Вёхёт 
хаваслё 
иртр.
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Кадыкова Зинаида Николаевна – Чу-
манкасси ял тăрăхĕнчи чи хисеплĕ 
çынсенчен пĕри. Çамрăксене тарăн 
пĕлỹпе воспитани парас ĕçре пĕр вы-
рăнта – Чуманкассинчи вăтам шкулта 
– нумай çул акăлчан чĕлхи вĕренте-
кенĕ пулса тỹрĕ кăмăлпа ĕçленĕ. 

Тивĕçлĕ канура пулсан та, обще-

ствăлла ĕçсене хастар хутшăнать, 
пурне те ăшă кăмăлĕпе хавхалантарса 
тăрать. Яланах сăпайлă вăл, учитель 
сăнарне, культурине çỹллĕ шайра 
тытса тăрать. Вăл халĕ те – чăн-чăн 
профессионал. Ун патне тăванĕсем, 
кỹршĕре пурăнакан шкул ачисем акăл-
чан чĕлхи  предмечĕпе пулăшу ыйт-
ма пыраççĕ. Хисеплĕрен те хисеплĕ 
педагогика ĕçĕн ветеранне  калаçăва 
чĕнтĕмĕр. 

– Зинаида Николаевна, мĕншĕн эсир 
учитель профессине тата акăлчан чĕл-
хи предметне суйласа илнĕ? 

– Пĕрремĕш класа кайсанах маншăн 
вĕрентекен пысăк авторитетлă çын пулнă. 
Вăл пĕлмен япала çук пуль тесе шутланă. 
Манăн пĕрремĕш вĕрентекен Александра 
Ивановна Николаева чи илемлĕ, чи ырă 
кăмăллă çын пулнă. Паллах, вăл маншăн 
паянхи кун та идеал. Кайран та, ытти 
класра вĕреннĕ чухне,  вĕрентекенсем 
пире ăс-тăн панă, пурнăç çулĕ çине тăма 
пулăшнă. Вĕсене курса манăн ачаранах 
вĕрентекен пулас ĕмĕт çуралнă. Мĕншĕн 
шăпах акăлчан чĕлхи вĕрентекенĕ? Акăл-
чан чĕлхи пĕтĕм тĕнчери халăхăн тĕп чĕл-
хи пулса тăрать. Ку чĕлхене пĕлекен хуть 

те мĕнле çĕршыва кайсан та унти çынсем-
пе хутшăнма, хăйĕн тĕллевне пурнăçлама 
пултарать. «Икĕ чĕлхе – икĕ ăс, виçĕ чĕлхе 
– виçĕ ăс» тенине ачаранах ăша хывнă.

– Хăвăр шкула пĕрремĕш хут кайнине 
астăватăр-и?

– Паллах астăватăп. Ку вăл 1949 çул-
хи авăн уйăхĕн пĕрремĕш кунĕнче пул-
нă. Çанталăкĕ ăшă та хĕвеллĕччĕ. Шкулĕ 
пирĕн ялтан икĕ çухрăмра вырнаçнăччĕ. 
Пире Александра Ивановна вĕрентекен 
ăшшăн кĕтсе илчĕ, «Атя, Ванюк, урама» 
юрра вĕрентрĕ. Хамăр класри ачасем-
пе паллашрăмăр. Ачасем килте тĕртсе 
тунă пиртен çĕленĕ кĕпесемпеччĕ, ури-
сенче тăла чĕркесе сырнă çăпатасемччĕ. 
Вăрăм çÿçлĕ арçын ачасем те, хĕр ачасем 
те çукчĕ – пурте çÿçĕсене шакла кастар-
нăччĕ. Кĕнекесене эпир пиртен çĕленĕ 
сумкăра чиксе çÿренĕ.

– Зинаида Николаевна, вĕрентекен 
пулса ĕçлеме йывăр пулнă-и?

– Паллах, учителĕн ĕçĕ питĕ яваплă, 
çав вăхăтрах пархатарлă та. Анчах хуть 
те мĕнле ĕçе юратса тата чуна парса пур-
нăçласан – унăн йывăрлăхне туймастăн, 
вăхăт иртни те сисĕнмест.

– Сирĕн вĕренекенсем хушшинче учи-

тель ĕçне суйласа илнисем пур-и?
– Кашни вĕрентекеншĕн чи хакли – вĕре-

некенĕсен çитĕнĕвĕсем, вĕсем пурнăçра 
чăн вырăнне тупни. Эпĕ вĕрентнĕ ачасем 
хушшинче вĕрентекен профессине суйла-
са илнисем йышлă пулни мана савăнта-
рать. Вĕсенчен хăшĕ-пĕри тивĕçлĕ канăва 
тухнă ĕнтĕ, нумайăшĕ паянхи кун та шкул-
та тимлет. Вĕсемпе тĕл пулса калаçма 
яланах кăмăллă. Эпĕ пурне те ĕçре пысăк 
çитĕнÿсем тума тата çирĕп сывлăх сунатăп.

– Зинаида Николаевна, паянхи шкул 
ачисене вара мĕн суннă пулăттăр?

– Хаклă шкул ачисем! Хăвăра вĕренте-
кенсене яланах хисеплĕр, мĕншĕн тесен 
вĕсем сире ыррине, кирлине вĕрентеççĕ, 
сирĕн пуласлăхăр çинчен шухăшлаççĕ. 
Вĕрентекенсем сире яланах пулăшма 
хатĕррине ан манăр. Уроксенче тимлĕ 
итлесе ларăр. Ăнланмасан ыйту пама ан 
вăтанăр. Шкул вăл сирĕн иккĕмĕш кил пул-
нине асра тытăр, унти япаласене упрама 
тăрăшăр.

 – Интереслĕ калаçушăн тавах.

Александра ФЕДОРОВА,
Чуманкасси вăтам шкулĕнче

 5-мĕш класра вĕренекен.

«,=е юратсан 
йывёрлёхне туймастён»

Вы на кого стремитесь стать похожим?
Наверно каждый кем-то быть мечтал.
А я хочу быть сильным и надёжным,
Как дядя Юра мой – вот идеал!

С моей он мамочкой, своей сестрою,
В деревне рос Чуманкасы,
Парнишка был совсем простой он,
Семье поддержкой был трудолюбивый сын!

Сейчас несёт он службу в Черноморском флоте,
Он главный старшина связистов корабля!
А фото дяди Юры на Доске почёта –
Гордится флот, гордится вся семья!

И отпуск дяди Юры жду я с нетерпеньем,
Его рассказы слушаем с сестрой,
Они – как будто на концерте выступленье,
Ведь дядя мой немножко юморной!

Нам говорил, что побывал в трёх океанах,
И пересёк он многие моря.
«Один остался, – шутит постоянно, – 
Северно-Ледовитый у меня».

Участник действий боевых, 
Наград он удостоен многих...
Эх, лучше б не было войны,
Все жили б в мире, без тревоги!

Конечно дядя нам не все расскажет,
Но, видя слезы на его глазах,
Мы понимаем, как же он отважен,
И как одолевает он свой страх!

Хочу чтоб знал: ты – самый лучший дядя!
Любви моей к тебе не счесть!
Спасибо, что так здорово мы ладим,
Спасибо, что ты просто есть!

Егор АЛЕКСАНДРОВ.
МБОУ «Ярабайкасинская СОШ».

Мой любимый дядя

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

Пин-пин çул хушши янăрать 
илемлĕ те çепĕç чăваш чĕлхи. 
Авалтан пыракан чĕлхемĕр 
ĕмĕрсем хушши пуянлан-
са,  туптанса пынă. Анчах 
та юлашки вăхăтра тăван 
халăхăн ламран лама пыра-
кан йăли-йĕркипе тăван чĕл-
хи манăçа тухма пуçларĕç. 
Çапла ан пултăр тесен мĕн ту-
малла-ха? Чи малтанах ÿссе 
пыракан ăрăва тăван халăхăн 
историйĕпе йăли-йĕркине хи-
сеплеме, юратма вĕрентмел-
ле. Çак ĕç кашни çемьере, ача 
садĕнче тата шкулта пулса 
пымалла. 

Чăвашлăха упраса хăварас-
сишĕн уйрăмах вĕрентекенсем 
çине тăрса вăй хураççĕ. Пире, 
ачасене, тăван халăхăн тĕр-
ри-эрешĕпе, йăли-йĕркипе, юр-
ри-ташшипе паллаштараççĕ. 
Мăн Сĕнтĕрти вăтам шкулта 
та ку тĕлĕшпе чылай ĕç пур-
нăçлаççĕ, мероприяти иртте-

реççĕ.  
Вĕсенчен чи пысăк йышпа 

иртекенни – чăваш юррин фе-
стивалĕ. Ăна пирĕн шкулта 
2013 çултанпах йĕркелеççĕ. 
Фестивале шкулти пур ача та 
хутшăнать. 

Кĕтнĕ кун эпир пурте чăваш 
тумне тăхăнатпăр. Кашни класс 
сцена çинче чăваш юррине 
шăрантарать. Çамрăк артист-
сем хушшинче уйрăммăн та, 
ушкăнпа юрлас текенсем те 
сахал мар. Çак кун шкулти ак-
товăй зал яланах лăк тулли. Уяв 
савăк та хавхалануллă кăмăлпа 
иртет.

Фестивале тивĕçлĕ шайра 
ирттерессипе, паллах, шкулти 
вĕрентекенсем нумай тăрă-
шаççĕ. Пирĕн атте-аннесем 
вара чăваш тумне çĕлетме, ăна 
капăртарах тума пулăшаççĕ. 

Акă мĕнле палăртаççĕ шкул-
та чăваш чĕлхине вĕрентекен 
Надежда Варюхинăпа Валенти-

на Сапожникова:
 – Çакăн евĕр мероприя-

тисене ирттернĕ май, ачасен 
чунĕсенче чăвашлăх туйăмне 
вăратма, çирĕплетме пул-
тартăмăр пулсан, хамăрăн 
пурнăç, ĕç тĕллевне кăшт та 
пулин пурнăçларăмăр тесе ка-
лама пултаратпăр. Акса хăвар-
нă чăвашлăх туйăмĕ малашне 
аталанса, çирĕпленсе пырса 
çепĕç те ачаш Çеçпĕлпе Ива-
нов хунавĕсенчен кăвар чĕрел-
лĕ хастар чăваш улăпĕсемпе 
пикисем ÿсессе шанас килет, 
– теççĕ. 

Эпир вĕсен шанчăкне тÿрре 
кăларма тăрăшатпăр. Атте-ан-
не пирĕнпе калаçакан чăваш 
чĕлхине, тăван халăхăн культу-
рине манăçа кăлармастпăр.

Екатерина СЕМЕНОВА, 
Екатерина ОТЕНОВА, 
Татьяна НИКОЛАЕВА.

Мăн Сĕнтĕр шкулĕ.

Тёван ч.лхене 
п.тме памалла мар

Усёллё кантёмёр
Эпĕ Çатракассинчи вăтам шкулта вĕренетĕп. Кăçал çуллахи каникула та эпир усăллă 

ирттерме тăрăшрăмăр. Вероника Ерзукова, тĕслĕхрен, çак вăхăтра интереслĕ конкурсра 
палăрма пултарчĕ. И. Ульянов ячĕллĕ Чăваш патшалăх университетĕнче «Куба пирки 
ĕмĕтленсе» («Мечтаю о Кубе») ятпа ача-пăча ÿкерчĕкĕсен конкурсĕ иртрĕ. Конкурса Гава-
на хулине йĕркеленĕренпе 500 çул çитнине халалланă. Çĕнтерÿçĕсене Шупашкар хулин 
кунĕнче чысларĕç. Вĕсен йышĕнче Вероника та пулни пире питĕ савăнтарчĕ. Тăрăшуллă 
ĕçшĕн вăл 3-мĕш степеньлĕ диплома тата хаклă парнене тивĕçрĕ. Вероника хăйĕн ÿкер-
чĕкне хăнасене асăнмалăх парнелерĕ. Эпир ăна малашне те вĕренÿре тата ÿкерес ĕçре  
ăнăçусем сунатпăр.

Çĕнĕ вĕренÿ çулĕ пуçланчĕ те эпир хаваспах пĕлÿ тĕнчине çул тытрăмăр. Кăçал эпĕ 
9-мĕш класа куçрăм. Тăрăшса вĕренсе вĕренÿ çулне ăнăçлă вĕçлес ĕмĕтпе куллен шкул 
сукмакне такăрлататăп.

А. СПИРИДОНОВА.
Кăларăма хатĕрлекенсем: В. Шапошников, Н. Николаева, Р. Макарова, А. Белов.


