
                    Викторина  «Пирĕн  ентешсем – паллă ҫынсем» 

1. Андриян  Николаев пĕрремĕш  хут космоса вĕҫсе  кайни  кăҫал миҫе  ҫул  ҫитет. 

Ҫак  вĕҫевре  ăна  мĕнле  чĕннĕ (позывной)? 

2. Чăвашран тухнă малтанхи профессиллĕ архитектор – Санкт-Петербургри  Çуллахи 

садăн картин авторĕ  -  кам вăл? 

3. Чăваш халăхĕн мухтавлă ывăлĕ – тĕнче ăслăлăхĕнче Хĕвел тухăç çĕршывĕсене – 

Китайпа Монголие –чи малтан тĕпченĕ Раççей ăсчахĕ -  кам  вăл?  Вăл ăҫта 

ҫуралнă? 

4. Н.И.Ашмаринăн  паллă  ĕҫне  калăр. 

5. Чăваш  халăх  поэчĕ П.Хусанкай ҫуралнă ял ячĕ.   Вăл  ăҫта вырнаҫнă? 

6. 2018 çулта  Мускавра «Ылтăн маска» преми парса чысланă  артистка  ячĕ. 

7. Пирĕн  Чиричкасси  ялĕнче ҫуралса  ӳснĕ чăваш халăх артистки. 

8. К.В.Иванов ҫуралса ӳснĕ ялта тата мĕнле паллă поэт ҫуралса ӳснĕ?  Ял ятне тата 

поэт ятне  калăр. 

9. Ҫеҫпĕл Мишшин  чăн  хушаматне, ятне,  ашшĕ ятне калăр. 

10.  Пирĕн  ентеш,  композитор,  поэт,  драматург – кам вăл? Унăн  пьесине  паянччен  

театрсенче  лартаҫҫĕ?  Кăҫал ҫав  пьесăна театр сцени ҫинче лартнăранпа 100 ҫул  

ҫитет. Мĕн  ятлă ҫав пьеса? 
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