
Уява хатӗрленсе вӗрентекенсем, шкул ачисем, ашшӗ-амӑшӗсем, хӑнасем 
чӑваш тэта тутар тумӗсем тӑхӑннӑ, шкул столовойёнче шкул ачисем 
“Чӑвашпа тутар хурӑнташ” тутлӑ апат-ҫимёҫсен конкурсне хутшӑнса тулӑх 
сӗтелсем хатӗрленӗ, шкул картишӗнче алӑ ӑстисен куравне хатӗрленӗ. 
Шкулта та, урамра та чӑваш тата тутар юрри янӑрать.

Ачасем хӑйсен ашшӗ-амӑшӗсемпе пӗрле кукӑль-пӳремечсем, 
икерчӗсем пӗҫернӗ, вёсен тутлӑ шӑрши сӑмсана кӑтӑклать. Кунтах 
сӑмаварсенче чей пӑсланать. Ачасем савӑнсах пӗр-пӗрне кӑна мар, хӑнасене 
те хӑналаҫҫӗ.

Тӗллевсем:
1. Ачасен ӑс-тӑнне, кӑмӑл-туйӑмне вӑйлатасси, пултарулӑхне

малалла аталантарасси.
2. Чӑваш тага тутар юрри-ташшисен илемлёхне туйма, ҫемьере чи 

хаклӑ ҫынсене хаклама, ватӑсене хисеплеме вӗрентесси.
- Чӑваш гимнӗ янӑрать. Пурте ура ҫинче тӑраҫҫё.

Ертсе яырдкди.АКАТУЙ! САБАНТУИ!
Паян шкулта АКАТУЙ!
Пурте килёр уява 
Пирёнпеле савӑнма!
Ертсе пыракан:С€хз хёллехи шап-шурӑ юртан тасалса тарӑннӑн сывласа 

пӑс кӑларма пуҫланӑ вӑхӑтра, тап-таса симёс курӑк хёвел шевлипе йӑпанса 
ҫулҫине сёткенпе тӑрантарнӑ чух пирён авалхи асаттесем халӑхпа акатуя 
тухнӑ. Паян эпир пурте пёрле пуҫтарӑнса шкулти акатуй-сабантуй уявӗ туса 
ирттерес терёмёр. Шкулӑн тӗп тӗллевё ачасене тарӑн пӗлӳ парса тӗрлё енлё 
аталантарасси, тӗрӗс воспитали парасси.

Халӗ 5-мёш класс ачисене сӑмах парӑпӑр.
Салам, чунтан юратнӑ шкулӑм,
Ӑшшушӑн тайма пуҫ сана.
Ачасене кӗтсе илетӗн 
Манми тӑван килпе пӗр тан.

Паянхи хитре уявшӑн 
Илемленнӗ таврана.
Пуҫ таяр эппин хавассӑн 
Вӗренни вӑл -  ялана.
Эпир -  чӑваш ачисем 
Ҫӗнӗ пурнӑҫ калчисем.
Пире лайӑх ҫитӗнме,
Пире лайӑх вӗренме.

Юмахри пек пирӗн ӗмӗр,
Сахал мар умра ӗҫсем...
Вӗренсе ӑс-хал пухасшӑн 
Пурӑнма та, ӗҫлеме.
Тӗнчере эпир, туссемӗр,
Чи телейлӗ ачасем.

Уява пуҫтарӑннисенс пурне те чӗререн ырлӑх-сывлӑх, ӑнӑҫу сунса 7- 
мӗш классем «Саламлатпӑр» юрӑ юрлаҫҫӗ.

Ертсе пыракан: Акутуй та, сабантуй та пёр кун тумалли уяв мар, вӑл 
эрни-эрнипе пыракан уяв. Хамӑрӑн пысӑк уява эпир чӑваш чёлхи эрнинче
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иртгерес терёмёр. Ака уйӑхӗн 25-мӗшӗ -  чӑваш чӗлхи кукӗ, ака уйӑхён 26- 
мӗшӗ - тутар чӗлхи кунӗ.

Акатуйпа сабантуйӑн тӗп тёллевӗ -  халӑх хушшинче чи ӑслине, чи 
паттӑррине, чи вичкӗннине, чи тавҫӑруллине шыраса тупасси пулнӑ. Ҫакӑн 
пек паттӑрсене тӗрлё енлӗ ӑмӑртусем туса шыранӑ. Паян эпир кӑҫалхи вӗренӳ 
ҫӳлёнче палӑрнӑ пултаруллӑ ачасене чыслӑпӑр.

Халӗ шкул директорне сӑмах паратпӑр.
(-тӗрлӗ номинацисенче ҫёнтернӗ ачасене дипломсем, парнесем парса чыс 

тӑваҫҫё).
Паянхи уява тӑсса «Теремок» ача садне ҫӳрекен шӑпӑрлансем «Чӑваш 

ачи» юрӑ юрлаҫҫӗ.
Уява малалла тӑсса 3-мӗш класс ачисем «Чун-чёререн савӑнар» юрӑ 

юрлаҫҫё.
Ертсе пыракан: -Атте -аннерен ырри пур-и? -Атте-аннерен ырри ҫук.
-Атте-аннерен хакли пур-и? -Атте-аннерен хакли ҫук.
-Атте-аннерен илемли пур-и? -Атге-аннерен илемли ҫук.
-Атте-аннерен. лайӑххи пур-и? -Атте-аннерен лайӑххи ҫук.
-Атте-аннерен маттурри пур-и? -Атте-аннерен маттурри ҫук.
Ертсе пыракан: Кӑҫал Чӑваш Республикинче Аннепе Атте

ҫулталӑкӗ. Аннепе аттесене чӗререн саламласа вӗрентекенсен ушкӑнӗ «Тӑиан 
кил» юрӑ парнелет.

Ертсе пыракан: Пирӗн шкулта кӳршӗллё ялсенчи чӑвашсемпе тутар
ачисем пӗр-пӗринпе килӗштерсе вӗренеҫҫё. Пӗр-пӗрин культурине 
хисеплеҫҫё, уявсенче чӑваш тата тутар кёвви-юрри янӑрать, ташши 
ташланать. Мялалла тутар юрри янӑрать.

Ертсе пыракан: Вӗренӳ ҫулӗ тӑрӑшшӗпе ачасем ҫеҫ мар,
вёрентекенсем пурте питё хастар пулчёҫ. Чи-чи пултаруллисене саламлама 
шкул директорне сӑмах паратпӑр.

(-тӗрлӗ номинацисенче ҫӗнтернӗ учительсене дипломсемпе парнесем 
парса чыс тӑваҫҫӗ).

Шкултан вӗренсе тухнӑ выпускниксем пур учителе те, ёҫлекенсене те 
тав туса, шкул ачисене ӑнӑҫу сунса парнесем параҫҫё. Эпир те вӗсене ӑнӑҫу 
сунатпӑр, чёререн тав сӑмахё калатпӑр.

Сире чӗререн тав сӑмахӗ калатпӑр, ёҫёрсем йнса пыччӑр, хӑнана килёр.
Ертсе пыракан: Пирӗн шкулган вӗренсе гухса кайнӑ хальхи вӑхӑтра

Чӑваш ей культура министерствин профессиллё искусствӑ, вӗренту тата халӑх 
пултарулӑхён отделён тёп специалист-эксперчӗнче ӗҫлекен Чайкина 
Светлана Владимировна уява хутшӑнакансене салам ярать.

Хисеплё вёрентекенсем! Хаклӑ вёренекенсем!
Чӑваш Республикин Культура, национальноҫсен ӗҫӗсен тата архив ӗҫӗн 

министерстви тата хам ятран сире уяв ячӗпе саламлатӑп.
Тӑван халӑх чёлхине, культурине упраса хӑварас тата ӑна малалла 

аталантарас ӗҫре ырми-канми тӑрӑшнишӗн, чунтан парӑнса ҫитӗнекен ӑрӑва 
атге-анне чӗлхин хӑватне, илемне тата кирлӗлӗхне ҫирӗплетсе ӑс-тӑн 
панишӗн, юратнӑ педагогсем, сире тав сӑмахё калатӑп.

Чӑваш, вырӑс е ют чёлхе, географи е истори, биологи е хими, математика 
е геометри, физкультура е технологи — кирек хӑш предметпа та пысӑк ҫитёнӳ 
тӑвасси тӑван чӗлхе урлӑ пулса пырать, ҫавӑнпа та, хаклӑ вёренекенсем, 
сире тӑрӑшуллӑ тата мал ӗмӗтлӗ пулма сунатӑп. Пултаруллӑ вёрентекенсем 
ҫумӗнче ӳсӗмсем тума питех те ҫӑмӑл. Пурне те ӑнӑҫу сунатӑп.

Ертсе пыракан: Юрларӑмӑр, ташларӑмӑр, атьӑр, вӑйӑсем выляр.
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2 команда ӑмӑртать.
1-мӗш команда капитанӗ (хӗрсен ушкӑнӗ)-
2-мӗш команда капитанё (каччӑсен ушкйнӗ) -
Пукан ҫинче шар ҫурасси; Ҫӑпатана урапа ывӑтса инҫӗшне ҫитерни.
Канат туртасси; Кире пуканӗ йӑтасси
Спорт вӑййисем пынӑ вӑхӑтра юрӑсем юрлаҫҫӗ.
Ертсе пыракан: «Тӑван ял» юрӑ янӑрать. Пурте пӗрле карталанса

чӑвашла, тутарла юрӑсем юрлатпӑр. Чӑваш, тутар ташшисем ташлатпӑр.
Ертсе пыракан: Хисеплӗ ачасем, ял-йыш, хӑнасем! Паянхи уяв

вӗҫленсе пырать. Сире пурне те ырӑ-сывӑ пурӑнма пехиллетпӗр. Пурнӑҫӑрсем 
пылпа ҫу хушшинче пулччӑр! Паянхи уяв пек юрӑпа кулӑ хушшинче тӑччӑр! 
Ӗмӗрӗрсем сурпан шурри пек таса та вӑрӑм, хушпу кӗмӗлӗ пек ҫутӑ пулччӑр!

Сывӑ пулӑр, сывӑ пулӑр,
Яланах хаваслӑ пулӑр,
Яланах илемлё пулӑр,
Яланах телейлё пулӑр,
Сывӑ пулӑр, сывӑ пулӑр.
Паянхи уява вара «Илемлё, илемлӗ» юрӑпа вӗҫлӗпӗр.


