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черетан тургымым петыра

30

апрельыште

15 шагатлан!

Рекламе.

ПРЕМЬЕР!!!

Проект паша аклалтеш
12 апрельыште Йошкар-Оласе 19-ше №-ан школышто «Корифеи» IХ научно-практический конференций эртаралте.
Куд секций пашам
ыштен. Тушто республикысе 20 тунемме
вер гыч толшо йочавлак шке туныктышышт дене пырля шуктымо
проектыштым
араленыт.
«Филологий» секцийыште жюри член семын
куд проект дене палыме лийна. Педагог ден
тунемше-влак
т¢рлº
темым ойырен налыныт. Нуно «Золотое
кольцо России» кундемыш пурышо ола-влакын, кампетке кагазын
л¢мыштым
шымленыт. Ик ¢дыр англичан
йылмым Интернетысе
приложений-влак полшымо дене тунемын,
весе туныктышын кузе
кутырымыжо урокысо
темым умылаш полшымым шымлен, кумшо
йоча ойлымашым воз-

20-21 апрельыште
Санкт-Петербург
олаште финн
пºртыштº «Живой
язык» проект почеш
мероприятий эртаралтын. Тушко финнугор калык-влакын
представительышт
(коми, финн, удмурт,
карел, марий) миеныт.
Марий Эл гыч «Интеллектуал» т¢выра
р¢дер полшымо дене
рўдерын е‰же да
МарГУ-што 4-ше
курсышто тунемше
Анастасия Галиева да
мый миенна.
«Живой язык» – йылмым арален кодаш
ыштыме социальный
проект. Тудын ойыртемже – комикс. Тиде
йєн дене шочмо йылмым туныкташ шонат. Тыште мут шагал,
но эн тў‰жє умылаш
лиймым возымо. Комиксым сўретлен, изи
йочат шочмо йылмым
тунемын кертеш.
Командыште кум е‰:
Санна Хукканен (Фин-

аш але савыкташ нелырак улмым рашемден.
Килемар
кыдалаш
школысо 9-ше классыште тунемше-влак
Н.Васильева
ден
А.Морозова аватмутым
кучылтын
мутланымын айдемын койышшоктышыжлан могай
удам кондымыж нерген
шымленыт. Ты темым
нунылан
туныктышышт М.Н.Петухова
темлен.
«Ты проблеме кызытсе илышлан келшен
толеш. Школыштына
осал мутым ч¢чкыдын
колаш логалын, тидын ваштареш пырля
кучедалман. Ты теме
дене классный шагатым, моло мероприятийым
эртарыме.
Вара т¢рлº йодышлан
анкет полшымо дене
вашмутым кычалын-

на, шымленна», – ойла
Александра Морозова.
«Уда шомак-влакым
ойлышо рвезе-шамыч
мемнан шымлымашнам шотыш огыт
нал, да южыжо илышыште уда мутым
кызытат ойла. Туге
гынат тиде сайыш ок
шукто манмым ш¢мчонышт дене умылат.
Илен-толын,
нуно
шке
икшывыштлан
садак тыгай шомаквлакым ойлаш чараш
т¢‰алыт манын ¢шанена», – каласыш Наталья Васильева.
«Естественные
науки»
секцийыште
I
степенян
дипломым Е.Смирнова ден
К.Митрофанован
пашаштлан пуымо. Нуно
Йошкар-Оласе 30-шо
№-ан школышто 10-шо
классыште
тунемыт.

Е.Смирнова.
™дыр-влак
р¢доласе
Подольский
курсант
уремыште мландын да
южын могай улмыштым шымленыт.
«Пашана
дене
п¢рт¢сым
аралаш
к¢лмº нерген каласынена, – ойла Евгения. –
Школна воктен аллей
уло. Тушан 100 конский каштаным шындыме. Но 35 пуше‰ге
веле иланен. Молан?
Ме мландыште, лышташыште
к¢ртньº
микроэлемент улмым
рашемден
онченна.
Тудо моткоч шагал
лийын, сандене ты
проектым
умбакыжат шуяш шонена. А
тылеч ончыч йолташ
¢дырем дене пырля
нунын пакчаштышт
куштымо саскаште
к¢ртньº улмым рашемденна ыле. Тидыже илыме верже деч
тораште огыл военный базе улмылан
кєра лийын».
Э.ТЕРЕНТЬЕВА.
Авторын фотожо-влак.

Иквереш чумырен

ляндий), Анна Воронкова (Россий) да Катри
Силвонен
(Финляндий). Нуно, финн-угор
калык-влакын илыме
верлашкышт миен, мастер-классым ончыктат. Тымарте Коми, Одо
кундемлаште, Марий
Элыште,
Мордовийыште, Хант-Манси автономный округышто

лийыныт. Ты гана нуно
нине
калык-влакын
представительыштым
иквереш погеныт.
Икымше кечын «Финно-угорские проекты в
области языка и культуры» семинар лийын.
Т¢рлº
кундемлаште
шочмо йылмым аралаш манын, мом ыштыме, могай проект-влак

улмо дене палдареныт.
Мутлан,
Карелийысе Ведлозеро селаште
шочмо йылмылан туныктымо
йочасадым
почыныт. Тушто йочавлак дене карел йылме
дене гына мутланат.
Але Ленинград областьысе Лужицы ялысе
тоштерыште ке‰еж жапыште йылме квестым

«ТОРЕШВАТЕ СОЛАШТЕ –
ТОМАША»
Мыскара койдарчык

12+

Тел.: 30-46-80

«Цифрым» ончена

30 июньышто Марий Эл цифровой телевиденийыш кусна.
Передаче-влакым ончен керташ
манын, ешартыш оборудований –
дециметровый диапазонан антенне – кўлеш. А 2012 ий деч ончыч ыштен лукмо
телевизорыш приставкым ушыман.

Пашае‰ кўлеш
Марий Эл Республикын
мер-политик рўдерже марий йылме дене ойлен да
возен, документ пашам
(делопроизводствым) чын шуктен, компьютер дене сайын пашам ыштен моштышо пашае‰ым кычалеш. Пашадар – кутырен келшыме почеш. Резюмем opzenter@
mail.ru электрон адресыш колтыман.

Телефон: 89050081909.
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ категории «D»
на пригородные маршруты в г.Йошкар-Ола.
Иногородним – жильё.

Тел.: 89877111200.
Рекламе шотышто
телефон:
(88362) 23-27-22.

эртарат. Кажныже нине
да моло проект-влак
дене уна-влакым палдараш вашкен. Тылеч
посна л¢мын ¢жмº уна
– Арнау Бариос каталон йылме нерген каласкален.
Кокымшо кечын комикс дене пашам ыштенна. Ондак комиксын
к¢лешлыкше, мом саемдаш, мом кора‰даш
к¢лмº нерген мутланенна. Вара, икмыняр т¢шкалан шелалтын, пырля комиксым
с¢ретленна. Жап шагаллан кºра кажныже
шке
шонымашыжым
шуктен кертын огыл,
но эн к¢лешыжым
тудо умылен, сандене
шке комиксшым мº‰гº
пºртылмекыже ыштен
кертеш, шонем.
Идей сай, семинар деч
вара шуко о‰ай шонымаш шочын. Э‰ т¢‰жº
– финн-угор калык-влакын представительышт
дене вашлийынна, палыме лийынна. Тидыже эн кугу куан!
Вероника
МУСТАЕВА.

Реклама.

Н.Васильева ден А.Морозова туныктышышт дене пырля.

М.Илибаева

УЖАЛЕМ
155 т¢жем те‰геаш
Деу Нексия автомашинам. 2010 ийыште
лукмо, 125 т¢ж. км кудалыштме, 2 оза. Сай
налшылан шулдештарен кертам.
Т.89023587558.
***
Сузуки SX-4 япон
автомашинам. 2008
ийыште лукмо, 2009
ийыште кудалышташ
т¢‰алме. Телым аралымаште шоген. 45
т¢жем км гына эртен, 3 оза. Акше - 500
т¢жем те‰ге.
Т.89023587558.
***
Йошкар-Оласе Фестивальный
уремыште
верланыше
вич пачашан кермыч
пºртыштº,
кокымшо пачашыште 13,3
кв.м кумдыкан волгыдо пºлемым ужалем. Пластик окнан,
к¢ртньº омсан. Шокшо ден й¢штº в¢д –
пºлемыштак, электроплита уло. 8 пºлеман
секцийыште – ванный, вургем мушмо
пºлем, 2
шондан.
Пºлемым ужалаш документ ямде. Акше –
410 т¢жем те‰ге.
Т.: 89024662081,
8 (362)78-20-10.
Рекламе

