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Юлашки вăхăтра Москакассинчи 
вăтам шкулта патриотика темипе çыхăн-
нă мероприятисем, класс сехечĕсем тăтă-
шах иртеççĕ. Нумаях пулмасть 8-мĕш 
класра вĕренекен Давид Столяров кĕçĕн 
классенче вĕренекенсене хăй çуллахи 
вăхăтра Ленинград облаçĕнче хаяр вăрçă 
кĕрленĕ вырăнта пуç хунă салтаксене 
тупса палăртас ĕçе хутшăнни пирки кала-
са кăтартрĕ.

Сăмах май, Давид – «Поисковое дви-
жение Чувашии» юхăмăн «Алые маки» от-
рячĕн членĕ. Вăл каласа панă тăрăх, кун пек 
вырăнсенче медальонсем, патронсем, гиль-
зăсем тупма май килнĕ. Чăваш Енри шырав 
ушкăнĕ Улатăр районĕнче çуралнă икĕ сал-
такăн юлашкийĕсене тупса палăртнă.

Давид ачасене шырав вăхăтĕнче тунă сăн 
ÿкерчĕксемпе паллаштарчĕ. Çак ĕç вăрçăра 
пуç хунă салтаксен тăванĕсемшĕн те питĕ 
пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине палăртрĕ.

Чăваш Республикинче 1970 çултан 
тытăнса таврапĕлÿ клубĕсем уçăлма тытăн-
нă. Унта çÿрекенсем иртнĕ вăрçă вăхăтĕнче 

çапăçусем пынă вырăнсенче пулса курнă. 
1983 çулта Шупашкарта йĕркеленĕ «Хĕрлĕ 
мăкăнь» отрядĕнчи çамрăксем Аслă Отече-
ственнăй вăрçăра пуç хунă салтаксен юлаш-
кийĕсене сахал мар шыраса тупнă.

Ачасем Давидран унра шырав ĕçĕсе-
не хутшăнас шухăш хăçан çурални çинчен 
ыйтсан, çакă вăл пĕтĕмпех шкулти «Рус-
ское стрелковое оружие» кружока çÿреме 
пуçланинчен (ертÿçи Ю.Ю. Иванов) тата 
вăрçă историне тарăнрах пĕлес килнинчен 
пуçланнине пĕлтерчĕ.

– Шырав ĕçĕсене хутшăннинче чи пĕл-
терĕшлĕ самант вăл – вăрçăра пуç хунă сал-
таксене тупса палăртасси, – тет Давид шы-
рав отрячĕн ĕçĕсем пирки каласа панă май. 
Эпир малашне пирĕн шкулти ытти ачасем 
те шырав отрячĕн членĕ пуласса, çав ĕçе 
хутшăнса нумай ырă ĕç тăвасса шанатпăр. 
Давида вара вĕренÿре те, малашнехи шы-
рав ĕçĕсенче те ăнăçу сунатпăр.

Анастасия ПОРКИНА,
Москакассинчи вăтам шкулта 

8-мĕш класра вĕренекен. 

Ёнё=улёх формули _ 
пир.нте хамёрта

Ăнăçуллă çын... Кам-ши вăл, мĕнле 
çын-ши? Çавăн пек çын мĕнле пулмал-
ла-ши? Тен пурнăçра ăнăçуллă çын пул-
малли формула пур... Пур-ши?

Пĕрисем политикăра ăнăçуллă пулса 
тăраççĕ, теприсем – культурăра, спортра... 
Наука ĕçĕнче ят-сум çĕнсе илекенсем те 
нумай. Кашни çын хăйне килĕшекен ĕçпе 
хавхаланса пурăнать, чунне парса тăрăшать, 
ĕçĕпе ыттисене усă, савăнăç кÿрет пулсан, 
ăнăçуллă пулма пултаратех.

Эпир Муркаш шкулĕнче 11-мĕш кла-
сра вĕренекен хастар ачасенчен вĕсен 
«ăнăçулăх формули» пирки ыйтса пĕлес 
терĕмĕр. Калаçăва вĕсенчен пĕрине – Вла-
да Волковăна (сён \керч.кре) чĕнтĕмĕр. 
Акă мĕн каласа пачĕ вăл хăйĕн «формули» 
пирки:

– Эпĕ 11-мĕш класра вĕренетĕп. Хыçа 
юлнă çулсене тишкерсен, хамăн ÿсĕм валли 
хама ăнăçуллă теме пултаратăп. Мана ача-
ранпах ĕçе юратма тата йĕркелĕхе хăнăхтар-
са ÿстернĕ. Çакă ăнăçусен пуçламăш утăмĕ 
пулнă тесе шутлатăп.

Манăн пĕрремĕш вĕрентекен Муркашри 
вăтам шкулта ĕçлекен Валентина Владими-
ровна Смирнова пулнă. Ăна манăн ювелир 
тесен те йăнăш мар, мĕншĕн тесен манăн 
малашнехи çитĕнÿсем валли никĕс хыва-
канĕ шăпах вăл пулнă. 

Пуçламăш классенче вĕреннĕ чухнех эпĕ 
Муркашри искусство шкулĕн «Фантазия» 
ташă ушкăнне çÿренĕ. Хореографи заня-
тийĕсем, эрнере темиçе хутченех пулнăран,  
пире дисциплинăна çирĕп тытма хистенĕ. 
Çапла пуçламăш классенчех эпĕ кун йĕркине 
çирĕп пăхăнма, ăна тĕрĕс йĕркелеме хăнăх-
нă.

Вăтам сыпăка куçнă хыççăн шкулти «Ро-
дина» çарпа патриот клубĕн ĕçĕпе кăсăклан-
ма тытăнтăм, 2016 çулта «Юнармия» ретне 
тăтăм. Уроксенче илнĕ, В. Львов панă тарăн 
пĕлÿ мана тĕрлĕ шайри конкурсра мала тух-
ма пулăшса пычĕ. Пуçаруллă пулни, хам 
çине ответлăх илме пултарни, тĕллевсене 
пурнăçлама ăнтăлни тата коллектива ертсе 
пыма пултарни мана çарпа патриот клубĕн 
командирĕн çумĕ пулма пулăшрĕç.

Çамрăк армеецсен «Зарница» тата «Ор-

ленок» командисен ăмăртăвĕсем мана питĕ 
килĕшеççĕ. 2016 çулта пирĕн команда рай-
онта 2-мĕш, 2017 тата 2018 çулсенче 1-мĕш 
вырăнсем çĕнсе илчĕ. 2018 тата 2019 çул-
сенче эпир çамрăк армеецсен республикăри 
финал вăййисен çĕнтерÿçисем пулма 
тивĕçрĕмĕр. Çапла эпĕ те регионсен шай-
ĕнчи ăмăртусенче пăшалтан тĕл перессипе, 
Калашников автоматне сÿтсе пуçтарассипе, 
тинĕс тĕввисене çыхассипе, ялавсен сема-
форĕн ăмăртăвĕнче пĕр хут кăна мар çĕн-
терÿçĕпе призер пултăм.

2018 çулхи ноябрь уйăхĕнче Чăваш Енри 
тепĕр икĕ çамрăкпа пĕрле «Артекри» «Реч-
ной» лагерĕн «Школа будущих командиров» 
программăпа ĕçленĕ сменăра хушма пĕлÿ 
илме тивĕçнĕшĕн эпĕ питĕ савăнатăп. Эпир 
ертсе пыма пултараслăха, çар ĕçне, туризм 
ăсталăхне вĕрентĕмĕр, медицина пĕлĕвне 
анлăлатрăмăр, спортри тÿсĕмлĕхе ÿстерме 
хăнăхрăмăр. 59 регионти 150 çамрăк арме-
ец йышĕнче хама «çухатмарăм». Çамрăксен 
уйрăм зачечĕсенче икĕ 1-мĕш вырăн, çар-
па тактика вăййисенче команда йышĕнче 
3-мĕш вырăн çĕнсе илтĕм. 

Раççей Геройĕ Роман Романенко космо-
навт грамотăсемпе чыслани мĕне тăрать. 
Автомат сÿтсе пуçтарнăшăн пĕрремĕш вы-
рăн манăн пулнине вуланă хыççăн вăл ман-
ран миçе çеккунтра ĕçе пурнăçланине ыйтрĕ. 
«Вун саккăр» терĕм те, вăл питĕ тĕлĕнчĕ. 
«Чăнах-и?» – тесе ыйтрĕ. Çакăн пек самант-
сем нумайлăха асра юлаççĕ, çÿллĕрех шая 
ÿсме ытларах хавхалантараççĕ.

Кăçалхи апрель – май уйăхĕсенче «Роди-
на» клуб командин йышĕнче пĕтĕм Раççей-
ри «Орленок» центрта Чăваш Республикин 
чысне хÿтĕлеме тиврĕ. Унта та эпĕ малти 
вырăнсене йышăнма пултартăм. Раççейăн 
федерацин сыхлав службин Мускав Крем-
лĕн комендант службин Президент полкĕн 
беретне тăхăнма право паракан сертифика-
та çĕнсе илтĕм.

Мускаври конкурссене те хутшăнма тÿр 
килнĕ манăн. Унтан та грамотăсемпе таврăн-
нă: Тăван çĕршывăн историйĕпе культурине 
лайăх пĕлнĕшĕн, Пĕтĕм Раççейри «Юнар-
мия» çарпа патриотсен юхăмне хастар хут-
шăннăшăн.

Эпĕ волейболла выляма килĕштеретĕп. 
«Сывлăх» спорт шкулĕнчи секцие хаваспах 
çÿретĕп. Ку таранччен чылай медальпе грамо-
та, кубок çĕнсе илтĕм. ГТО нормативĕсене пур-
нăçласа ылтăн паллă та илнĕ. Çитĕнÿсене кура 
иртнĕ вĕренÿ çулĕнче эпĕ Чăваш Республикин 
Пуçлăхĕн стипендине илсе тăма тивĕç пултăм.

Пурнăçра çĕнтерÿсем кăна пулмаççĕ. Йы-
вăрлăхсем, чăтăмлăх, хамран çирĕп ыйтни 
– çакă та мана çирĕп кăмăллă пулма, тĕлле-
всене пурнăçлама пулăшать.

Тĕрĕс шухăшлама пĕлни, панă сăмаха 
тытни, юнашаррисене пулăшни, чуна килĕш-
нĕ ĕçе пурнăçлани, харпăр хăйне тата юна-
шар çынсене хисеплени, ума пысăкрах та 
йывăртарах тĕллевсем лартни – çакна эпĕ 
хамăн ăнăçулăх «формули» тесе шутлатăп. 

Муркаш шкулĕнчи
 çамрăк журналистсем.

Латин чĕлхинчен куçарсан, «ăнлантарни» тенине 
пĕлтерет. Тĕрĕссипе публицистика жанрĕ тесе юлашки 
çĕр çул хушшинче кăна çирĕпленнĕ. Комментарисен-
че уйрăм пулăм, лару-тăру, тухса калани пирки хăйсен 
шухăш-кăмăлне пĕлтереççĕ. Хальхи массăллă информа-
ци хатĕрĕсемшĕн оперативлă комментари вăл – обще-
ство, политика тата экономика пурнăçĕнчи кирек епле 
пулăм пирки шухăша пĕлтермелли йăлана кĕнĕ форма.

Ку жанр ытларах информацилĕхпе палăрса тăрать. Çапах 
та, унăн содержанине пăхас пулсан, вăл аналитика жанрĕ 
пулса тăрать. Унпа усă курса автор актуаллă событи пирки 
хăйĕн шухăшне калать, тишкерÿ ирттерсе лару-тăру мĕнле 
пулса пырассине прогноз парать.

Прогнозласси – нумай тапхăрлă кăткăс ĕç. Малтанах шыра-
впа прогноз ĕçне-хĕлне туса ирттерме тивет. Журналист-тĕп-
чевçĕ çавăн чухне уйрăм пулăмăн палăрнă тенденцийĕсене 
наука енчен тишкерсе хаклать. Кайран вара, нормативлă 
прогноз ĕçне туса ирттернĕ май, тупса палăртнă фактсен 

çыхăнăвне палăртать. Хыççăн журналист лару-тăру мĕнле 
аталанма пултарассине пур енлĕ тишкерет. Юлашкинчен 
хăйĕн шухăшĕпе малашнехи ĕçсен пĕртен-пĕр планне сĕнет.

Комментари хатĕрленĕ май, журналист аудитори тимлĕхне 
çĕнĕ фактсем çине уйăрма хистет, вĕсен çыхăну сăлтавĕсене 
кăтартса пама тăрăшать, проблемăна татса памалли çулсене 
уçса парать.

Анлă пĕлтерĕшлĕ комментари хатĕрленĕ май, автор çак 
ыйтусем çине хурав пама тăрăшать: «мĕн пулса иртет?», 
«çакă кампа çыхăннă?», «мĕнле лару-тăрура?», «мĕншĕн?», 
«çакă кама кирлĕ?», «хальхи лару-тăру мĕнле?», «мĕн тумал-
ла?», «мĕнле тусан лайăхрах?», «мĕнле хирĕçлĕхсем пур?», 
«лару-тăру мĕнле аталанма пултарать?», «мĕнле стратеги 
тата тактика тĕрĕсрех?».

Комментарисене тĕрлĕ стиль сĕмĕсене те хушма пулта-
раççĕ, юмор е сатира таранах. Пĕтĕмпех комментари харак-
терĕнчен килет. Апла пулин те комментари «архитектурин» 
тытăмĕн обязательнăй япалисем пирки те манмалла мар. Чи 

малтанах ку вăл – комментарипе çыхăннă уйрăм факт. Пулăм 
пирки пĕлтернĕ тата задача лартнă май комментари вулака-
на калаçу темине тарăннăн йышăнма хистет. Енчен те асăн-
нă факт вара аудиторишĕн паллă мар пулсан, автор шухăш-
кăмăлĕ патне вулаканăн интересĕ пысăках пулаймасть.

Комментарин пĕтĕмĕшле тĕп шухăшĕ уçă та май пур таран 
кĕске пулма тивĕç. Журналист умĕнче пĕр тытăма пĕрлеш-
тернĕ виçĕ задача тăрать: пĕрремĕшĕнчен, проблемăн анлă 
социаллă пĕлтерĕшне курасси; иккĕмĕшĕнчен, ăна ытти-
сен куçĕпе курасси; виççĕмĕшĕнчен, социаллă пĕлтерĕшлĕ 
пулăмсем хушшинче унăн вырăнне палăртасси.

Ку жанрăн оперативлăхĕ пирки калас пулсан, паллă ĕнтĕ, 
журналистăн професси ăсталăхĕ пысăк пулмалли, ку ыйтупа 
унăн пĕлÿ шайĕ çителĕклĕ пулма тивĕççи, шухăшлавпа ĕçсен 
логики çирĕп çыхăнса пымалли куçкĕрет.

Кунсăр пуçне комментари, интервью пекех, жанр кăна мар, 
журналистика мелĕ те пулма пултарать. Мел шучĕпе унпа пур 
йышши публикацире те усă кураççĕ.

Комментари
+амрёк  журналист

Проект Чёваш Республикин Цифра аталанёв.пе информаци политикин тата массёл-
лё коммуникацисен министерстви пулёшнипе пурнё=ланать?

Раççей тата Беларуç çĕршывĕсен ялти шкул ачисен спартакиадинчен Муркаш районĕнчи 
«Сывлăх» спорт шкулĕн ишекенĕсем хаваслă кăмăл-туйăмпа таврăнчĕç. Сăлтавĕ те пур – ко-
мандăн пĕтĕмĕшле кăтартăвĕпе ишессипе вĕсем 1-мĕш вырăн çĕнсе илме пултарнă.

Октябрĕн 14 – 19-мĕшĕсенче Беларуçри Молодечно хулинче иртнĕ спартакиадăна «Сы-
влăхăн» ишекенсен уйрăмĕн тренерĕ Валерий Леонтьев ертсе пынипе 8 ачаран тăракан коман-
да хутшăннă: Кирилл Смирнов, Павел Смирнов, Илья Васильев, Дмитрий Рыбников, Алексан-
дра Тегерлеева, Милена Иванова, Софья Леонтьева, Екатерина Скворцова.

Ишессин ăмăртăвĕсене пурĕ икĕ çĕршыври 8 команда хутшăннă. Вăл шутра Пенза, Ростов, 
Челябинск облаçĕсенчи командăсем тата Чăваш Республикинчен муркашсем пулнă. Спартаки-
адăна 13 çул тултарнă тата кĕçĕнрех шкул ачисем хутшăннă.

«Сывлăхра» хăйсен ăсталăхне туптакан шкул ачисем пурĕ 10 медаль çĕнсе илнĕ. Коман-
дăпа пĕтĕмĕшле 1-мĕш вырăна, эстафетăра 2-мĕш вырăна тухма пултарнă. Ишекенсен уйрăм 
кăтартăвĕсем те савăнтараççĕ. Милена Иванова виçĕ медаль çĕнсе илнĕ: тăватă тĕрлĕ пурĕ 
100 метр ишсе 3-мĕш, кроль мелĕпе ишсе – 3-мĕш, çурăм çинче ишсе 2-мĕш пулнă. Дмитрий 
Рыбников кроль мелĕпе ишсе 3-мĕш, тăватă тĕрлĕ пурĕ 100 метр ишсе 3-мĕш вырăнсене тухнă. 
Софья Леонтьева тăватă тĕрлĕ пурĕ 100 метр ишсе 2-мĕш, брас мелĕпе ишсе 1-мĕш вырăнсем 
йышăннă. Александра Тегерлеева кроль мелĕпе ишессинче 1-мĕш вырăн йышăнма пултарнă.

Тренер палăртнă тăрăх, Беларуçе çитсе килмелли расхутсене «Юность России» пĕрлешÿ тата 
РФ Спорт министерстви хăй çине илнĕ. 

Хăйсене шывра пулă пек туякан Муркаш спортсменĕсем вара çĕршыв чысне те, республика 
чысне те тивĕçлипех хÿтĕленĕ. 

Сăн ÿкерчĕкре: киле медальпе таврăнма та кăмăллă.

Муркашсем Белару=е 
«ишсе» =итн.

Шырав .=.нче хастар 


