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Село Большое Ямашево 



Ăнлантарни. 

 

      Хаҫат корреспонденчӗ е журналист пулма нумай-нумай ҫамрӑк ӗмӗтленет. Ун пеккисене 

пулӑшу пама тӑрӑшмалла. Ку ӗҫре «Ҫивӗч перо» кружокӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Мӗнле усӑ кӱме 

пултарӗ-ши вӑл ҫырас пултарулӑха аталантарас текенсене? Чи малтанах, вӑл журналистикӑна 

юратакан ҫамрӑксене палӑртма пулӗшӗччӗ.  

     Журналист пулма чун туртни кирлӗ. Эппин, кашни ҫын журналист пулма пултараймасть. 

Кружокӑн вара пултараканнисене тупса палӑртмалла., вӗсене аслӑ шкулсенчи журналистика 

факультечӗсемпе уйрӑмӗсенче вӗренме хатӗрлемелле. 

     Кружок районти, республикӑри хаҫатсен активлӑ корреспонденчӗсене ҫитӗнтерӗ. 

Корреспондентсем хатӗрлесси -  пысӑк пӗлтерӗшлӗ, пархатарлӑ ӗҫ. 

     Шкулта «Ҫивӗч перо» кружок ӗҫлени стена хаҫачӗсем кӑларассине кирлӗ пек йӗркелеме 

пулӑшӗ. Кружокра «Ӑнтӑлу» журналпа хаҫат кӑларса тӑрӗҫ. Кружок членӗсем ҫав хаҫатсемпе 

журнала паха материалсемпе илемлӗ кӑларассишӗн тӑрӑшӗҫ, фотоӱкерчӗксем хатӗрлӗҫ. 

     Кружокра ачасем хаҫат жанрӗсемпе паллашӗҫ, хӑйсем ҫырнӑ заметкӑсемпе 

корреспонденцисене сӱтсе явӗҫ, ҫырас ӑсталӑха ӱстерӗҫ. Кружока ҫӱрекенсем пӗр-пӗринчен 

конкретлӑ ыйтупа интервью илӗҫ. 

     Материала литература чӗлхипе ҫырма хӑнӑхӗҫ. Витӗмлӗ шухӑша илемлӗ калани килӗшет 

вулакана. Пирӗн чӑваш чӗлхи таса та хитрее, пуян. Ӑна лайӑх пӗлсен, кирек хӑш ыйтупа та 

ҫырма май пур. Ваттисем каланипе вырӑнлӑ усӑ курсан, журналист сӑмахӗн пӗлтерӗшӗ татах 

та ӱсет. 

     Ҫынна таса чӗлхепе калаҫни-ҫырни илемлетет, кирлӗ сӑмахсене пӗлсе суйласа илесси, 

урӑхла каласан, чӑн-чӑн литература чӗлхипе ҫырасси кашни культурӑллӑ ҫыннӑн тивӗҫӗ. 

Кружок членӗсем те ҫавна тӗпе хурса материалсем хатӗрлӗҫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Çивĕч перо" кружок планĕ 

 
    Кружокăн пичет кăларăмĕ – шкул ачисен чăвашла тухакан  «Çивĕч калем» хаçат. 

Тĕсĕ: предметсен хушшинчи çыхăну. 

Специализаци: чăваш чĕлхипе литература 

Сехетсен шучĕ: эрнере 1 сехет, уйăхра 4 сехет 

Кружок планне А.Е.Горшковăн «Сăмах пултăр уçăмлă, шухăш пултăр витĕмлĕ», 

Шупашкар: Чăваш кĕнеке издательстви, 1981ç. тата П.Н.Метинпа А.И.Мефодьевăн 

«Литературăпа халăх сăмахлăхĕн ăнлавĕсем» кĕнекесене тӗпе хурса йĕркеленĕ. 

Кружокăн   аталантару ыйтăвĕсем: 

1.Тĕрлĕ жанрпа ĕçлесси. 

2.Пуплев фигурисене туптарасси, илемлĕх мелĕсене палăртасси. 

3.Ачасен творчествăлла пултарулăхне аталантарни. 

4.Хак пама вĕренесси 
 

«Çивĕч перо» кружок ĕçĕ –хĕлĕ малтан вĕреннĕ материала пăхса тухма май парать: 

 Лексикăпа грамматика пĕлĕвне ÿстерет; 

 Чĕлхене аталантарать; 

 Литература пĕлĕвĕсене анлăлатать; 

 

Кружок тĕллевĕ: 

 Ачасен сăвă-калав çырас, шкул хаçачĕ кăларас  пултарулăхне аталантарасси; 

Кружок задачисем: 

 Ачасен çыру чĕлхине (сăвă-калав çырас пултарулăхне)аталантарасси; 

 Пухнă материала тĕрĕс вырнаçтарма вĕрентесси; 

 Вĕренекенсен пуплев культурине ÿстересси; 

 Тĕпчев проекчĕсем урлă вĕренÿпе кăсăкланас туйăма ÿстересси; 

 Тĕрлĕ шайри  конкурссене хутшăнасси; 

 Пухнă пĕлÿпе усă курса уявсерен хаçат номерĕ калăпласси; 

Ĕçĕ-хĕлĕн енĕсем: 

 Журналистика; 

 Тĕпчев ĕçĕсем; 

 Компьютер технологийĕ; 

«Çивĕч перо» кружок членĕсен мĕн пĕлмелле: 

-тема, тĕп шухăш, композици; 

-стиль тĕсĕсене;илемлĕх мелĕсене, фразеологизмсене; 

-илемлĕ, çыхăнуллă пуплев, фактсемпе тĕрĕc усă курма; 

- литература жанрĕсене: сăвă, калав, шÿт; 

-публицистика жанрĕн тĕсĕсене: интервью, репортаж, заметка, статья; 

-материал пухма;çынсен шухaшĕсене шута илме; 

-план тума;хaйсен шухăшне тĕрĕc палăртма; 

-тепĕр кăларăм макетне тума; 

-материалсене редакцилеме. 

 
     Пулмалли результат (е эпӗ ачасенчен мӗн кӗтетӗп): 

1. Ачасем хаҫата валли  питӗ хӑвӑрт материал ҫырса пама пултарни; 

2. Хӑйсен тавракурӑмне ӱстерме тӑрӑшни; 

3. Пуплев культурин пахалӑхӗ ӱсни; 

4. Халӑх умӗнче тухса калаҫма хӑнӑхса пыни; 

5. Хаҫат жанрне уйӑрса илме пултарни; 

6. Калаҫу, грамматика, пунктуаци, орфографи йӑнӑшӗсене тупса тӱрлетме пултарни; 



7. Шкулта тухса тӑракан кашни хаҫата кӑларма хутшӑнни 

8. Ӳсӗмсемшӗн савӑнни.  

 

Кружок планӗ 

 
№ 

П/п 
Разделсемпе темасен 

ячӗсем 

Сехетсен шучӗ Теори Практика 

1 Кӱртӗм калаҫу 1 0.5 0, 5 

2 Паллӑ чӑваш 

журналисчӗсем 
1 1 - 

3 Информаци жанрӗсем 6 3 3 

3.1 Заметка 2 1 1 

3.2 Интервью 2 1 1 

3.3 Репортаж 2 1 1 

4 Тӗпчев жанрӗсем 6 3 3 

4.1 Корреспонденци 2 1 1 

4.2 Статья 2 1 1 

4.3 Рецензи 2 1 1 

5 Илемлӗ публицистика 

жанрӗсем 
4 2 2 

5.1 Тӗрленчек 2 1 1 

5.2 Очерк 2 1 1 

6 Районти журналистсемпе 

тата писательсемпе тӗл 

пуласси 

2 2  

7 «Пурнӑҫ ҫулӗпе» хаҫат 

редакцине экскурсие 

каясси 

   

8 Хаҫат-журнал чӗлхин 

уйрӑмлӑхӗсем 
3  3 

9 Кружок членӗсем ҫырнӑ 

материалсене сӱтсе 

явасси 

3  3 

10 Стена хаҫачӗн 

номерӗсене хатӗрлесе 

кӑларасси 

5  5 

11 Район хаҫачӗ валли 

полоса хатӗрлесси 
2  2 

12 Республикӑра тухса 

тӑракан «Тантӑш» хаҫат 

валли полоса хатӗрлесси 

2  2 

 Пӗтӗмпе 35 11,5 23,5 

 

Тематика планĕ 

№ Заняти теми Сехетсен шучĕ  

ЮПА УЙĂХĔ 

1 Кружок тĕллевĕсемпе задачисем. Шкул хаçачĕ, унăн тытăмĕ, 1  



содержанийĕ 

2 Калав çырма хăнăхасси 1  

3 Сăвă çырма хăнăхасси 1  

4 Пухнă, çырнă  материала редакцилени 1  

Пурĕ 4 сехет 

ЧΫК УЙĂХĔ 

1 «Тантăш» хаçатăн çĕнĕ номерĕсене тишкересси  1  

2 Тĕрлĕ жанр тĕсĕпе паллаштарни. Калав, фантастикăлла 

хайлавсем çырасси 

1  

3 Сăвă ăсталăхĕ. Сăвă çырса пăхасси. Йăнăшсемпе ĕçлесси. 1  

4 Интервью. Ачасенчен интервью илесси. Ачасем çырнă, 

пухнă ĕçсене тишкересси. 

1  

Пурĕ 4 сехет 

РАШТАВ УЙĂХĔ 

1 «Тантăш» хаçатăн çĕнĕ номерĕсене тишкересси. Заметка, 

статья; Хаçат валли статья хатĕрлени 

1  

2 Сăвă ăсталăхĕ. Сĕнĕ çул уявне халалланă сăвăсем çырасси 1  

3 Интервью. Вĕрентекенсемпе вĕренекенсенчен интервью 

илни. 

1  

4 Практика ĕçĕ (çĕнĕ хаçат макечĕ). Хаçат кăларăмĕ хатĕрлени 

(Çĕнĕ çула халалланă хаçат кăларни). 

1  

Пурĕ  4 сехет 

КĂРЛАЧ УЙĂХĔ 

1 «Тантăш» хаçатăн çĕнĕ номерĕсене тишкерни. Сăмах 

ăсталăхне аталантарни. Илемлĕх мелĕсем. 

1  

2 Литература кроссворчĕсем, ребуссем, пуç ватмăшсем туни. 1  

3 Калав. Илемлĕх мелĕсем. Сăнарсем.  Калавсем çырни. 

Ачасен ĕçĕсене тишкерни, пичетлени. 

1  

4 Хĕллехи каникула епле ирттерни çинчен шкул ачисенчен 

интервью илни 

1  

Пурĕ  4 сехет 

НАРĂС УЙĂХĔ 

1 «Тантăш» хаçатăн çĕнĕ номерĕсене тишкерни. Тĕрлĕ жанр 

тĕсĕпе паллаштарни. Репортаж, очерк. 

1  

2 Литература кроссворчĕсем, ребуссем, пуçватмăшсем туни. 

Ачасен ĕçĕсене тишкересси. 

1  

3 Пухнă материала йĕркелеме вĕренесси, çĕнĕ рубрикăсем 

кĕртесси. Хаçата ÿкерчĕксем тĕрĕс вырнаçтарни 

1  

4 Хÿтĕлевçĕсен кунне халалланă хаçат кăларасси 2  

Пурĕ 5 сехет 

ПУШ УЙĂХĔ 

1 Хĕрарăмсен кунне халалласа литература ребусĕсем, 

пуçватмăшсем тăвасси. 

1  

2 Сăмах ăсталăхне аталантарасси. Илемлĕх мелĕсемпе сăвă-

калав çырнă чухне усă курасси. 

                1  

3 Мĕн вăл эссе? «Анне, аннем, аннеçĕм» эссе çырасси                 1  

4 Ачасене ĕçĕсене тишкерсе тухасси                 1  



5 Интервью. Ачасенчен, аннесемпе кукамай-асанне çинчен 

интервью илесси. 

1  

6 Хĕрарăмсен кунне халалланă хаçат кăларасси                 2  

Пурĕ                           7 сехет 

АКА УЙĂХĔ 

1 Тăван чĕлхене халалласа сăвăсем çырасси 1  

2 Ребуссем, пуçватмăшсем тăвасси 1  

3 Тăван чĕлхе çинчен статьясем, заметкăсем çырасси. 1  

4 Ачасен ĕçĕсене тишкересси, йăнăшсемпе ĕçлесси. 1  

5 Пухнă, çырнă материала хакласси, редакцилесси. 1  

6 Чăваш чĕлхи кунне халалланă хаçат кăларасси. 1  

7 Кружок ĕçне пĕтĕмлетни 1  

Пурĕ 7 сехет 

Пĕтĕмĕшле сехетсен шучĕ 35 сехет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


