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Сотсиализм илышым шукташ 
тыршэна.

Кызыт Совэт Ушэмыштэ пэш кугу паша ышталтэш. Вич ийлан 
ыштымэ план почэш мланна пӱтӱнь элыштына промышлэносым ин- 
дустриаҥдаш кӱлэш. Тыгыдэ посна йал-озанлыкым коллэктивыш, 
колкозыш ушыман. Культур паша шотышто кнага моштыдымо куго 
йэҥ-влакым, школыш кошташ йӧршӧ чыла йочамат пӱтӱньэк тунык- 
тэн шуктыман. Тошто илыш гыч кодшо койыш шоктышым сэҥэн, 
сотсиализм илышышкэ шупшшо койышым мланна шукташ тыр- 
шыман.

Тыгай кугу лэч кугу ыштымэ паша шуктымаштэ тӱрлӧ тушман- 
влак мэмнам чактараш тӧчат—нэпман, кулак, поп да монь.

Тугэ гынат, пашазэ дэн шэмэр калык комунист партий вуйлаты- 
мэ почэш сотсиализм илышым ыштэн шуктат, нимогай тушман-влак, 
ӧрдыжсат, шкэмнан эл кӧргысат, нуным чактарэн огыт кэрт.

Сотсиализм илыш ыштымаштэ школ дэн туныктышо-влаклан 
шойлан кодман огыл. Эл индустриаҥдымэ дэн йал-озанлыкыштэ коллэк- 
тивизатсийым шуктымаштэ, у йӱлам илышыш пуртымаштэ школ дэн 
калык волгалтырымэ моло учрэждэнлан партий дэн совэт власын ой- 
жым шукташ тыршыман.

Кызыт Марий кундэмыштэ чыла кантонлаштэ йал-озанлык кол- 
лэктивизатсий чот шарлэн шога. Школланат, лудмо пӧртланат колкоз 
дэн коллэктивизатсэ пашаштэ батрак, йорло дэн ик марда крэстйан- 
лан полшэн Шогыман. Мландэ пашам коллэктивизатсий шот дэн кол- 
тымаштэ школлан пэш чот йамдылалтман.

Кызыт школлаштэ йоча-влакым мландэ паша ышташ туныктыман, 
тидэ пашажэ йочам тӱшкан илаш туныктымо, паша ыштымэ корно 
дэн виктаралт толжо.

Туныктышо-влаклан школышто мландэ пашалан туныкташ йам- 
дылалташ кӱлэш. . „ ,

Тидэ пашашкак шошо агалан йамдылалтмат пура.
Туныктымо пашаш кузэ политэкнизмым пурташ, кузэ вэра ваш- 

тарэш крэдалаш, интэрнатсионал илышым шукташ, клас политикым 
кучэн толаш—тыгай паша-влак школ ончылно шогат.



Туныктымо йӧным, школ кӧргӧ пашам, мэр пашам^ школым 
илыш дэн кузэ лишэмдаш—чылажымат шуктэн шогаш кӱлэш.

Шкэтын тыгай кугу паша-влакым школ дэн туныктышо йа луд- 
мо пӧрт вуйлатышэ ыштэн огыт кэрт. Ваш-ваш каҥашэн, ышкэ пашам! 
тӱжвак луктын, молын дэн таҥастарэн ончэн гына шукташ лийэш.. 
Сатдэн, „Туныктымо Паша“ журнал ойлымо паша-влакым илышыш 
пурташ ӱжэш, адак чылаж нэргэнат журналыш сэраш йодэш.

Колкоз ыштымаштэ школын пашажэ.

Мэ кызытсэ жапым тошто илыш гыч у илышышкэ вончымо жап 
манына. Тидэ жапыштэ тошто йула дэн, тошто озанлык дэн у йула,. 
у озанлык крэдалэш. Шэнтэлан кодшо тошто озаллык пойан кугы- 
жа дэч мыланна кодын. Садлан тудо у илыш ышташ ок полшо, мэм- 
нам шэҥгэк шӱкаш вэлэ толаша.

Ожно, пойан кугыжаныш годым, крэсаньык кок тӱшкалан шэлалг 
шогэн. Ик сэмынжэ мыландэ укэ дэн, сурт-оралтэ, пого укэ дэн йор- 
ло, батрак шукэмын шогэн. Вэс сэмынжэ шагадрак крэсаньышкэ эр- 
кын-эркын пойэн помэшыкыш савырнэн. Варажым эша чот пойаш 
помэшык, купэч тӱшка йорло дэн батрак-шамычым орландарэн, нунын 
вий дэнэ илэн улыт.

Садланак кызыт Совэт Ушэмьншэ тошто илыш гыч у илышыш 
вончымо жапыштэ шуко ойыртыш уло. Калык илышыштэ утларак 
шынчалан койшо тӧрсыржӧ тыгай улыт: '

1. Ола-дэн йал коклаштэ пэш кугу ойрытэм уло.
2. Иужо вэрэ калык тунэмшэ, озанлыкшат ончык кайэн; йужо 

вэрэ чыла шотыштат шэҥгэлан кодын улыт.
3. Школышто йоча-влакым туныкташ промышлэнос дэн йал 

озанлык кэлшындармэ огыт ул. Нинэ кум тӱрлӧ шот мэмнан совэт элын 
тӧрсыржым ончыкта. Мэ тидым чыла тошто илыш гыч кодшо 
манына.

Ындэ ончыкыжо йал озанлык пашанам, паврик-заводнам могай 
корно дэн, могай радам дэн колташ—тидэ кызытсэ жапын нылымышэ 
шотшо лийэш.

Ончыч каласымэ тӧрсырым, ситыдымашым вашкэ тӧрлаташ па- 
шалан вич ийаш планым ыштымэ. Тидэ планым содордшукташ школ; 
пашанам у йӧн дэнэ у сэмын колтыман. У йӧнжӧ—пашам учашэн, 
ваш-ваш тэргэн ыштымаштэ.

Вич ий коклаштэ ыштышаш, план почэш тыгыдэ поена йал 
озанлык-влакым кугу колэктивыш ушаш пижын улына. Мэмнан Марий 
кундэмыштэ 1928-29 ийыштэ колкозын 2258 гэктар куралмэ мылан- 
дыжэ ыльэ; 1932-33 ийыштэ коллэктивизатсым пӱтӱнь кундэмыштэ



шуктыман. Тидэ изи паша огыл; ик-кок йыҥ* дэн ышташ ок лий. 
Садлан тыгай пашаш йорло дэн батрак гоч ик марда илышэ крэса- 
ньык-шамычым шупшаш кӱлэш.

Калык ушнэн, кэлшэн илаш тӱҥалэш гын, озанлыкшат, йулажат, 
койыш-шоктышыжат, уш-акылжат—чыла вашталтэш. Калыкын посна 
илаш шонымыжо пыта. „Тидэ пого мыйын, тудо тыйын" манын шоны- 
маш колэктив погыш савырна, ышкэт илаш шонымо пыта. Тунам шко- 
лышто йоча-влакым у илыш ышташ туныкташат каньылэ лийэш.

Колкозын илышыжак йочам у сэмын шонаш, шэмэр калыкым 
йӧраташ, мэр пашам ышташ туныкта. Садлан тунэмшэ-шамыч 
школышто тӱшкан пашам ышташ кӱжым кэртыт.

Кызыт йалыштэ батрак, йорло, ик марда, пойан крэсаньык уло 
дэн йоча-влакат тӱрлӧ улыт. Ача-аван илышыжэ, йэшыжэ койышо- 
шоктышыжо сэмынак йочажат уш-акылым погэн кушкэш. Кызыт 
комунист партий ой почэш Совэт власть йалысэ пойанын вийжым 
пытараш пижын. Пойан мэмнан тушман класс. Садлан пойаным вож- 
гэак пытарман. Уло тыгыдэ йал озанлыкым коллэктивыш пуртыман. 
Тудо мэмнан чын корнына.

Кызыт колхоз ыштымаштэ йорло дэн батрак кулак ваштарэш 
крэдалыт. Тидэ пашаштэ йужо туныктышо коклаш коднэжэ. Ончыко 
паша ышташ пэҥгыдэ шонымашӹжэ шагалрак. Шуко туныкшышо 
ышкэ вий дэнэ школ гоч уозанлыкым ышташ пэш вийан полша.^ 
Нинэ туныктышо колкозым почэдат, тушко ышкэ пурат, адак йал 
озанлык ушэмыштэ культур пашамат ыштат.

Туныктышолан шэмэр калыкын ончылно шогышо йыҥжэ лий- 
ман. Садлан туныктышо-влак комунист партий дэн пырльа шэҥгэ- 
лан кодшо пычкэмыш йорло марийым у илыш корныш пурта ма
нын ӱшанаш лийэш.

Ындэ школышто колкоз нэргэн кузэ туныктыман.

Туныктымо радам (программа) кызытсэ жапыштэ у илыш ыш
таш пэш сайынак кэлыштармэ огыл. Садлан туныктышо-влак ышкэ 
гыч тидэ радамыш йал озанлык ушэм нэргэн пуртэн кэртыт.

Иужо вэрэ колкоз паша тбрланэн шун огыл. Пашам вараш 
кодын ыштат, кочмо-йӱмышт начар, вургэмышт укэ, ӱдрамаш кок- 
лаштэ огыт кэлшэ, машина ок ситэ, сурт-оралтэ шун огыл, тулэч мо- 
ло ситыдымашат шуко уло. Садлан тунэмшэ йоча-влак тыгай кол
коз ужытат шӱмышт йӱкшэн кэртэш. Йал озанлык ушэ- 
мын тӱҥалтыш ийжэ эн нэлэ, йӧсӧ жап. Чыла угыч ыштыман. Коч 
могай сай пашат кэнэта ок ышталт. Садлан чыла тунэмшылан тидым чот 
умылтарман. Адак колкоз ваштарэш кулак ольымымат умылтараш 
гын, йоча-влак клас политикым умылаш тӱҥалыт.

Тидэ ольымаштэ мо нэргэн каласымым ындэ иктыш чумырэн 
лунчал мутым ыштэна.



1. Тошто илыш гыч у илышышкэ вончымо жапын ойыртэмжэ 
нэргэн каласымэ.

2. Совэт Ушэмыштэ озанлык, культур тӧрсырым: плам-дэн паша 
ыштымаш вэлэ тӧрлата.

3. Тыгыдэ посна йал озанлыкым кугу колказ чумырмо—у 
илышын корныжо лийэш.

4. Кугу колкоз вэлэ йочам у илыш ышташ,- у сэмын шо- 
наш туныкта.

Школлаштат арньа кӱрылтдэ пашам ышташ 
тӱҥалына.

Кызыт заводлаштэ, учрэждэнийлаштэ арньа кӱрылтдэ пашам ыш
таш тӱҥалыныт. Тидэ у паша. Тугэ гынат, пайдажэ пэш рашак кой- 
ын шога. Сандэнэтидэ пашалан чылажланат* рӱжгэак пижаш кӱлэш. 
Вич ийаш планым йылэрак илышыш пурташ кӱлэш манына. Лач 
арньа кӱрылтдэ паша ышташ тӱҥалмэ тидлан пэш чот полшэн шо
га. Кузэ полшэн шогымыжым огынат возо—журнал лудшо-влакна 
шкат пэш сайын шинчат. Школ-влакланат тидэ пашаштэ ӧрдыжэш 
шогэн кодаш ок йӧрӧ.

Школлаштат йужо вэрэ арньа кӱрылтдэ пашам ышташ тӱҥалы- 
ныт, йужо вэрэжэ альэ мартэат шонкалат вэлэ. Шоныдэжат ок лий. 
Вэт тӱрлӧ сэмын кӱрылтдымэ арньам ышташ лийэш.

Заводлаштэ арньа кӱрылтдэ пашам ышташ тӱҥалын тыгай-ты- 
гай пайда лийшаш манына. Школлаштат „моло-влак ыштат, мэат 
ыштэна“ манын арньа кӱрылтдэ пашам ышташ тӱҥалман огыл. Мом 
шонэн тыгэ ыштымыжым пэш рашак ыҥлэн шогаш кӱлэш.

Мэмнан шонымаштэ школлаштэ кӱрылтдымӧ арньам пурташ 
гын, тыгай пайда лийшаш:

1. Тунэмшэ-влак школышто улмышт годымак у сэмын пашам 
ышташ тунэмыт.

2. Иужо школлашт^ икканаштэ чылам туныкташ вэр ок ситэ, 
сандэнэ кастдэнат туныкташ логалэш. Чэрэт дэн пашам ышташ тӱҥа- 
лын, чылаланат вэрым ситараш лийэш.

3. Кугурак школлаштэ лабораторийлан, кабинэтлан вэрым муаш 
лийэш.

4. Рушарньа, кугурньа адак моло тошто пайрэмым йбршэш йом - 
дараш лийэш.

5. Тунэмшэ-влак чӱчкыдыракын канаш тӱҥалыт, тунэммашыштат 
куштылгырак лийэш.

6. Кэчэ йыда туныкташ тӱҥалына гын, тунэмшэ-влакын ачашт- 
аваштат шонымышт йыда школыш пурэн коштын кэртыт. Школ па- 
шанам калык дэк лишэмдэна.

I
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Кӱчыкын каласаш гын, школлаштат арньа кӱрылтдэ пашам ыш- 
таш тӱҥалаш гын, пайдажэ пэш кугу лийэш.

Вара кузэ школлаштэ арньа кӱрылтдэ пашам ышташ тӱҥалман?
Мэмнан шонымаштэ, тӱҥалтыш школлаштат, кугурак школлаш

тат вич кэчан арньам ышташ кӱлэш (4 кэчэ пашам ышташ, визым- 
шыжым—канаш). Тӱҥалтыш школым налына. Школ ик тӱрлӧ огы- 
тыл, садын-дэн ышташыжат ик сэмын ок логал.

Иаллаштэ 1—2 комплэктан школ улыт. Тыгай школлаштэ арньа 
кӱрылтдэ пашам ышташ тӱҥалаш пэш кӱлэшыжат укэ. Тыгай школ
лаштэ вич кэчан арньам гына ышташ логалэш. Туныктышо-влак, ту- 
нэмшэ-влак ожнысо рушарньа олмэш ныл кэчэ пашам ыштэн, визым- 
шылан чыланат ик жапыштэ канаш лэктыт. Тыгэлийын,  пэлэ ышты- 
мыла чӱчэш гынат, пайдажэ лийшаш. Ик сэмынжэ тошто пайрэм йом- 
даралтэш, вэс сэмынжэ тунэмшэ-влаклан тунэмашыштат каньылырак 
лийэш.

Вара адак 3—4 комплэктан школ улыт. Иужо вэрэ тыгай школ
лаштэ кугу йэҥ туныкташ, погынымашым ышташ, молыланат коклан- 
коклан, арньаштэ 3—4 кэчылан вэр кӱлэш лийэш. Иужо вэрэ тунэм- 
шэ-влак пэш кугун погынатат, шыгыр лийэш. Тыгай школлаштэ 
арньа кӱрылтдэак пашам ышташ тӱҥалаш кӱлэш. Ик кэчыштэ ик 
тӱшка, вэсыштэ вэс тӱшка кана. Моло пашаланат вэр сита гын, альэ 
школышто пэш шыгыр огыл гын, 1—2 комплэктан школ сэмынак ныл 
кэчэ пашам ыштэн, визымшылан чылаланат канаш лэкташ лийэш.

Олалаштэ (тугак кантсэнтрыштэ), заводлаштэ, адак кугурак школ 
вэлэнсэ I ступ, школлаштэ, кугурак школлаштат (7 ий тунэммэ школ, 
ШКМ, 1! ст.) арньа кӱрылтдэ пашам ышташ тӱҥалман.

Вич кэчан арньам ыштэн, тунэммэ жапым шуйыдэ огэш лий. 
Иалысэ тӱҥалтыш школлаштэ тунэммэ кэчым талукышто 200-ыш шу- 
ктыман; олалаштэ (кантсэнтрыштэ), заводлаштэ, тугак кугурак школ
лаштат 210—215-ыш шукташ кӱлэш.

Мэмнан шонымаштэ, тыгэрак ышташ тӱҥалаш кӱлэш. Иаллаш- 
тат, олалаштат туныкташ 1 сэнтьабрлан тӱҥалман. 7-шэ дэн 15-шэ 
нойабр коклаштэ шыжэ канымашым, 21-шэ дэн 31-шэ йанвар кок
лаштэ тэлэ канымашым, 15-шэ дэн 23-шэ апрэл коклаштэ шошым 
канымашым ыштыман. Шошым канымашым вӱдшор кудлаштэ ыш
таш кӱлэш. Иалысэ тӱҥалтыш школышто 5 ийуньышто, моло вэрэ 
15—20 ийуньышто туныктэн чарныман. Тэний 1-шэ сэнтӓбр дэч ва- 
рарак туныкташ тӱҥалмэ. Садлан туныктэн пытарымэ жапым адак 
шуйаш возэш.

Кызыт тидэ нэргэн пэш сайын шоналтэн налаш кӱлэш... Иалла
штэ калыкымат, тунэмшэ-влакымат йамдылэн шогаш кӱлэш.

Тунэмшэ-влакын ача-аваштым погэн, сайынак умландарэн пу- 
ман. Ддак райпэдколлэктив, сойуз погынымаштэ йбндэнрак ыштымэ 
нэргэн ваш-ваш каҥашэн налаш кӱлэш.

Кызыт сайынак йамдылалт шогэн, тэлэ канымаш эртымӧҥгӧ, 
школ йыда вич кэчан арньам ыштыман.

Обоно инспэктыр Данилов.

*
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Социализмым ӱчашэн ыштымаш.
Мэмнан Совэт Ушэмыштэ чыла шэмэр калык вич ий коклаштэ 

ыштышаш планым ныл ий коклаштэ шукташ пижын. Садлан коч мо
гай пашамат эркын, малэн ыштыман огыл. Коч куштат писын шо- 
гылташ кӱлэш. Паша ышташ вашкэ гына у йӧным муман. Садлан 
школышто туныктымо пашамат содор гына вэсэмдаш кӱлэш.

Кызыт илыш пэш вийан вашталт шога. Тидын почэш йужо 
школ пашам ӱчашэн ышташ тӱҥалын улыт.

Тэнэ шыжым Орша кантон туныктышо погынымаштэ 1929-30 ий 
коклаштэ школ пашам ӱчашэн ышташ кэлшэн улыт. Туныктышо- 
влак ышкэ ӱмбакышт тыгай пашам налыныт:

I. Ш кол кӧргысӧ паша.

1. Школыш кошташ йӧршӧ чыла йоча - шамыч гыч 80°/0-ым 
школыш пурташ. Иорло дэн батрак йочам чыла 100" 0-ым пурташ.

2. Школышто тунэм пытардэ чарнышым 14°/0 гыч 8° 0-ыш вол- 
тэна. Иорло дэн батрак шочшо тунэм чарнышым 8°/0 гыч 4"/0-ыш 
изэмдаш.

3. Тунэммэ пашаштэ шэҥгэлан кодшо йоча ынжэ лий. Вэс ий- 
лан тунэмаш кодымым 14°/0 гыч 5°/о-ыш волташ.

4. Туныктымо ийым 180 кэчэ гыч 200 кэчыш шукташ. Тидэ ту
нэммэ ий вэра пайрэм годым туныктымо дэн шуйныжо.

5. Иоча-влакым кэчэ йыда вэра, йумо ваштарэш туныктэна. 
Адак школлаштэ йумыдымо ушэмын сэксийжым почэдэна.

б- Иоча-влакым у илыш ышташ туныктэна. Садлан шэмэр клас 
политик корным умылтарэн, тунэмшэ-шамыч комунизм ойым кучэн, 
тӱньасэ пролэтар рэвольӱтсо вэрч шогышт.

7. Туныктышылан, тунэмшылан паша жап годым ик кэчымат 
йара кодыман огыл. Туныктышо-влак ышкэ туныктышаш пашалан 
ончыч сайын йамдылалташ лийыт.

8. Школ мландэ пашанам кӱлэш сэмын колтэна. Адак чыла 
школыштат тунэмшэ-шамычлан шокшо кочкышым ыштыман.

II. Мэр паша.

1. Калык коклаштэ тунэмдымашым пытараш пижына. Чыла тунык
тышо 10 йыҥ гыч тунэмдымым лудаш, шотлаш, возаш туныктыман.

2. Калык коклаштэ кнага дэн газэтым шарэна: 10 пӧртлан 1 га- 
зэт лийжэ.

3. Иаллаштэ йумо-вэра ваштарэш пашам чот ышташ тӱҥалына. 
Чыланат туныктышо-влак йумыдымо ушэмыш пурэна.

4. Школышто туныктымо паша нэргэн калыкым умылтараш чот 
пижына. Адак чыла калыкым, мэр ушэмым школ пашаш шупшына.

5. Колкозым почаш полшэна. Райпэдколэктив йыда 1—2 йал 
колкоз ушэм гыч почаш. Адак кунар улшо колкозлан вийан 
полшыман.

I
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' %-»6. Школ гоч калыкын йулажым, тазалыкшым сайэмдаш пижына.
7. Совэт ушэмым аралэн пэнтыдэмдаш Осоавиахим йачэйкылан 

полшэна. Адак сар пашалан тунэммэ тӱшкам почаш тыршэна.
Орша кантон туныктышо-влак пашам тыгэ ӱчашэн ышташ Мор- 

ко кантон туныктышо-шамычым ӱжыт.

Тидэ сэмынак Шэрнур кантон туныктышо-влак шыжым тунык
таш тӱҥалмэ годымак ӱчашэн паша ышташ УТорйал кантон тунык- 
тышо-влакым ӱжыныт.

Эша могай школ пашам ӱчашэн ышта?
1) Шэрнур 7 ий тунэмман мэрий школ ӱчашэн тунэмаш, мэр 

паша ышташ Кукнур 7 ий тунэмман школым ӱжын.
2) Йошкар-Ола 7 ий туныктымо школ Помар крэсаньык йоча 

школ (ШКМ) дэн пашам ӱчашэн ыштат.
3) Коҥганур 7 ий тунэммэ школ ӱчашэн пашам ышта. 
Сотсиализмым ӱчашэн ыштымэ нэргэн журналыш возэн шогыза. 
К о л  л э к т и в ы ш  у ш н э н  с о т с и а л и з м ы ш  л э к т ы н а .

Йошкар-Ола 7 ий туныктымо школын Помар 
ШКМ школлан колтымо ӱжмашыжэ.

1. Школыш коштмым 100% нарыш шукташ.
2. Шэнтэлан кодын тунэммашым йӧршын пытарман.
3. Йорло, тарзэ, ик марда гыч пионьэрыш 100% йочам пур

таш.
4. Чыла тӱшкаштат програм тунэммым 100%-ыш шукташ.
5 . ' 3 - ш о  индустриализатсий зайомым 80 тэҥгашым налаш.
6. Подшэф йалыштэ 500 пут шурным машина дэн урлыклан 

эрыкташ.
7. Газэт дэн журнал налмым йаллаштэ 300 номырым шукташ.
8. Подшэф йалыштэ пӱтӱнь йорло, батрак, ик марда крэ- 

стьаным копэратив члэныш пурташ.
9. Школышто радиом шындаш.

10. Зийан ыштыдэ школ ӱзгар-влакым кучылташ.
И .  Ныл йалыштэ чыла тунэмдымэ-влакым (15 ий гыч ту-

ҥалын 35 ий мартэ) кнагалан туныктэн шукташ.
12. Школышто пӱртӱс лукым ышташ.
13. Школышто тунэмшэ-влакын кэчывал кочышым сайэм- 

дышаш вэрч Исполбӱро пунчал почэш ложашым, парэнг- 
гым школыш кондыкташ.

14. Тунэмшэ-влакын ача-аваштлан школ мыландым курал- 
тырмалыкташ, тӱрлӧ ӱзгарым ачалыкташ.



Культпокод тунэмдымашым пытара.
Иошкар-Ола кантонышто культпокодлан йамдылмаш пашам ок- 

тӓбр тылзыштэ тӱҥалмэ.
1929/30 ийштэ тунэмдымым туныкташ посна планым ыштымэ. 

Тидэ план почэш Иошкар-Ола кантонышто—2270 йыҥ йӧршын ту
нэмдымым, адак—778 йыҥ пэлэ тунэмшым туныктыман. Чылажэ— 
3048 йыҥ ликпунктыш коштшашлык.  Адак копэратив корно дэн—200 
йыҥым туныктыман.

Октӓбр тылзыштэ туныктышым йамдылаш курсым ыштымэ.Тидэ 
курсышто—17 йыҥ тунэмын. Нунын кокла гыч—11 марий, б руш; 
пӧрыҥ—-13, ӱдрамаш—4.

Нинэ 17 йыҥ дэн планым шукташ ок лий, садлан тидэ пашаш 
моло ончылно шогышо йыҥ-влакым пижыктымэ. Сорапрос гыч ту- 
ныктышо—104 йыҥ ойырымо. Нинэ 11 йыҥ гыч туныктат. Комсомол 
гыч 76 йыҥ ойырмо; нинэ 5 йыҥ гыч туныктат. Тылэч посна 
кыдалаш школ-влак йалым подшэф налын туныкташ коштыт.

Пашам тэргэн тӧрлаташ дэкабрын б-шо кэчыштэ кантонысо ту- 
ныктышо-влак погынымашым ыштышна. Ядак вэрлашкэ бригадым 
колтымо.

Тунэмдымым туныкташ оксам кундэмысэ бӱджэт гыч пуалтэш. 
Ядак ОДН йачэйкыш кок копэративым пуртымо. Пурмылан 75 тэҥгэ 
гыч пуэн улыт. Ядак пайым 400 тэҥгэм налмэ. Копэратив-влак ыш- 
кэат ликпунктым почэдэн улыт. Кундэмысэ Исполком дэн КИК са- 
мообложэньэ окса гыч 15%-ым (тунэмдымым туныкташ) ойрымо нэр
гэн умылтарэн огыт ул. Садлан окса ойырмо огыл. Пропсойузат куль
тур фонд окса гыч 20% ойыршашлыкым пуэн огыл.

М ы н ь а р  т у н э м ш э  у л о ?  Кызыт ликпунктыш коштшо чы
лажэ—972 йыҥ уло. Нунын кокла гыч: комсомолышто шогышо 4; 
ӱдрамаш—755; пӧрйыҥ—217; 12 ийаш гыч 35 ийаш мартэ—967; 35 
ийаш дэч кӱшкӧ—5. Марий 708 йыҥ, руш—264. Ик марда—486, йор
ло—371, батрак—10, йал озанлык ушэмыштэ шогышо—101, копэра- 
тивыштэ шогышо—371, армийыш шогалшашлык—7, ӱдрамаш дэлэ- 
гаткэ—30.

Туныктышо-влак: ликвидатыр-шамыч 681 тунэмдымым тунык- 
тат; комсомол—61, туныктышо—141, кыдал школ, тэкникум, 7 ий 
тунэммэ школ—89 туныктат.

Кнӓгам, туныкташ йӧршӧ ӱзгар-влакым ситышашын налмэ огыл. 
Марий кнага йбршын укэ. Иэшарэн йодына: „Красный пахарь'1 100 
кн. кӱлэш, кожла пашазылан йӧршӧ букварь—300 кн., „У Куралшэ" 
800 кн., „У Иал“ 300 кн. Ручка—2500, тэтрадь—45000, чэрнила ыш
тымэ ложаш—500 пачкэ*кӱлэш.

Т у н  ы кт  ы мо  п а ш а м  й б н э шт а р ы м э. Туныктышо-шамыч 
ик гай огытыл. Садлан тӱҥалтыш школышто туныктышо-влак ликви- 
датырлан полшат. Планым пырльа ыштат, адак кузэ туныкташ ойым 
пуат.



11

Пэдтэкникум, II ступэнь, 7 ий тунэммэ школ-влак тунэмдымэ кугу 
йыҥ-шамычым кузэ туныкташ шинчат. Нунылан кугу полшыш ок 
кӱл ман шонэна. *

М э м н а н  п а ш а ш т э  м о г а й  с и т ы д ы м а ш  ул о .  Тунэмды
мэ кугу йэҥым кузэ туныктымо нэргэн Кундэмысэ йӧнэштарышэ сэк- 
сий умылтарэн огыл. Кундэмысэ Исполком кантон Исполкомлан само- 
обложэньэ окса гыч 15%-ыш ойырмо нэргэн умылтарэн огыл. Проп- 
сойузат шэҥгэлнырак шогылтэш. Ышкэ кумыл дэн мэр паша шот 
дэн туныктымашлан оксам огыт пу. Садлан тидэ паша кӱрылт кэр- 
тэш. Порт налаш, кэросин налаш окса укэ.

Туныктымо пашаштэ сорапрос чот ок полшо. Иужо копэратив- 
шамыч ОДН йачэйкыш пурэн огытыл, туныктымо пашамат ышташ 
пижын огытыл.

Комсомол кызыт мыньар йэҥым туныкта, паи1ажэ кузэ кайа — 
тидым ок увэртарэ.

Тыгай ситыдымашым тӧрлатыман.
О р ш а  к а н т о н  ы ш т о  к у з э  т у н ы к т а  т. 1928/29 ийшэ 350 

йыҥым вэлэ туныктымо. Ҥзбач-шамыч тидэ пашам шагал ыштэн 
улыт. План почэш* 4200 тэҥ. 40-шр. колтышаш ыльэ. Тугэ гынат 
1605 тэҥ. 84-ыр. пуымо огыл, кучыдэ кодын. Тэний 1929,30 ийыштэ 
1816 тунэмдымэ йэҥым туныктэн лукташ ыштымэ..

Тидэ шот гыч тэний паша сай кайшашлык.



П О Л И Т П Р О С В Э Т  П А Ш А .
И Т 1Ш  ШИ "I'I ИТШИМДй̂ Т̂ ДШЯВЦДДИВИИМШИНИИИНИМИ

к

х Библиотэк покод нэргэн.
Библиотэк кнага коч калыклан сотсиализм илышым умылтарэн 

шога. Совэт власть дэнэ комунист партий шэмэр кадыклан у илыш 
ыштымаш пашашкэ чыла йорло, нужна, ик-марда крэсаньык-вла- 
кым шупшын шогат. Мландэ пашам ыштымэ нэргэн, копэратсий, ко- 
лэктив, моло сай паша нэргэнат йорло дэн ик-марда крэсаньык-вла- 
кым умылтарэн, ты пашалан нуным туныктэн шога. У сэмын ӱчашэн 
паша ыштымаштат библиотэкын полшышаш пашажэ пэш кугын ко- 
йын шога. Адак тазалык аралымэ, йумыдымо, моло сай паша нэр
гэнат калык коклаштэ книшка-влакым шарэн шогымо пашажэ биб
лиотэкын пэш вийан кайшашлык.

Вара тидэ пашам мэмнан библиотэк-влак кызыт ситарэнак ыш- 
тэн мийат, альэ укэ?

Кэртмышт сэмын ышташ толашат гынат, тидэ паша вийан ка- 
йа манаш ок лий. Мэмнан кундэмыштэ йалсэ шагал лудын-возэн мош- 
тышо марийлан йӧршӧ марла кнага пэш шагал, адак улыжымат мэ 
калык коклаштэ шарэн она мошто. Вэс могырым адак библиотэк 
пашалан, книшка налэдаш оксамат шагал колтэдат, адак библиотэк 
пашам сайын шинчышэ йыҥ-влакат укэ улыт.

Утларакшым, тидэ пашалан адак моло культур йэҥ-влакат, мэр 
организатсий-влакат полшэн огыт шого. Сотсиализм илышым шарэн 

I шогымына сэмын, мэ йорло дэн ик-марда крэсаньык кокла гыч йӧршын 
тунэмдымэ йэҥ-влакым кызытак сотсиализм ыштымэ пашалан туныктэн, 
тышкэ шупшын шогыдэ она кэрт. Сандэн ликпунктышто, адак ша
гал тунэмшылан почмо школлаштэ тунэм лэкшэ-влакым кнага лудаш 
пэш вийан туныкташ тӱҥалаш кӱлэш. Тунам ижэ нуно чыла у сэмын 
ыштышаш пашалан (колэктив, тазалык аралымэ, моло тӱрлӧ паша- 
ланат) чот пижын кэртыт.

Колхоз почмо нэргэн, политик нэргэн., киндым кузэ вийан шо- 
чыктымо нэргэн, адак йумылан кумалмэ ваштарэш, лавыран илымэ 
ваштарэш туныктымо кнага-влакым кызытак мыланна мэрий калык 
коклаштэ пэш вийан шараш тӱҥалаш кӱлэш. Утларакшым, колкоз 
йэда, адак йорло дэн ик-марда крэсаньык-влак коклашкэ шаркалаш 
тӱҥалман.

Тидэ пашам ик библиотэк пашазэ адак избач гына ыштэн огэш 
шукто. Чыла Совэт организатсэ, туныктышо, комсомол, копэратсэ,



пропсойуз организатсэ-влакланат тидэ пашалан пэш чо'г пижман. Би- 
блиотэкын кнага коч калыкым сотсиализм ышташ туныктымо пашаж- 
лан чыла культур йэҥлан пэш полшэн шогыман.

Мэмнан библиотэк-влакыштэ кнага пэш шагал. Иалысэ калыклан 
йӧршӧ кнага-влакым налаш копэратсий, пропсойуз, моло ушэм-влак- 
ланат полшэн шогыман. Адак йужгынам нинэ ушэм-влак тӱрлӧ кна
га-влакым складыштэ да мойын кийыктат, калык коклашкэ шараш 
огыт тӧчӧ. Ончыкыжо тыгай кнага-влакым библиотэкыш, адак лудмо 
пӧртыш пуэн, калык коклашкэ шараш тӧчыман.

Библиотэклан, лудмо пӧртланат калыкын книшкам йодын тол- 
мыжым вучэн шогыман огыл, тӱрлӧ сэмын калык коклашкэ кнага- 
влакым шараш тӧчыман. Тидэ пашаштэ школ Тунэмшэ йоча-влак коч 
йаллашкэ пэрэдвижкэ шот дэнэ кнагам пуэдэн, библиотэклан пэш ку
гу полышым пуэн кэртэш. Адак комсомолэс-влакат кнагам йаллашкэ 
нумалын тӱрлӧ нэргэн куштылгын возымым йӱкын лудын калыкым 
кнага вэлкэ савырэн кэртыт.

Дэлэгаткэ-влакат тыгак йалысэ ӱдрамаш коклашкэ кнагам ша- 
рэн кэртыт.

Ликпунктышто тунэмшэ-влак коклаштат тӱрлӧ кнагам намийэн- 
намийэн лудын, тунэмшэ-влакым кнагам налаш туныктэн шогыман.

Адак лудмо порт дэн библиотэкыштэ паша ыштышэ-влаклан 
йошкар пусак вуйлатышэ-влакымат жапын - жапын погэдэн, калык 
коклашкэ кнага шарымэ нэргэн 'кутыраш кӱлэш. Нунылан мо нэргэн, 
мом лудшашым сайын ончыктэн, адак йӱкын лудмо нэргэн умылта- 
рэн, кнага-влакым пэрэдвижкэ шот дэнэ нунын дэн йаллашкэ пуэдэн 
колтэдаш кӱлэш.

Кнаган пайдажэ нэргэн чыла тӱрлӧ погынымаштат калыклан 
умылтараш тбчыман. Пырдыж газэтэшат кнага пайдажэ нэргэн ка
лыклан умылтарэн возгалыман.

Комсомолэс-влаклан библиотэкын, лудмо пбртын калык коклаш- 
тэ кнага шарэн шогымыжым палэн налаш ончымашым (смотр) ыш- 
тылман. Комсомол лудмо пбртлан пэш чот полшэн шогыжо, рвэзэ- 
влакым ойырэн йӱкын кнага лудаш, мутланаш колтыман. Чыла тидэ 
пашам комсомол, туныктышо ӱчдшэн ышташ тыршышт.

Библиотэк покот паша кампаний шот дэнэ ыжнэ кайэ, кӱрылт- 
дэ шарлэн шогыжо. Тугэ вэлэ мэ шэнтэлан кодшо мэрий калыкым 
сотсиализм корно дэнэ колтэн кэртына.

Г. Романов



Марий Кундэмысэ туныктышо-влакын 
II погынымашыжэ.

Обоно доклад почэш ыштымэ пунчал мут*)

Кызыт, сотсиализм илыш дэнэ культур рэвольутсий ыштымэ го
дым, калык илыш тэгэ лийын шога: промышлэннос дэнэ йал-озанлык 
индустриализатсий корно дэн кайа, ола дэн йалыштэ, пажазэ дэн 
йорло-влак сотсиализм илыш ыштышаш вэрч пойан дэн кулак ваш
тарэш чот кучэдалыт.

Пойан дэнэ кулак сотсиализм ваштарэш шогат, контррэвольут- 
сийымат ышташ тӧчат. Совэт Ушэмыштэ сотсиализм илыш ыштымым 
нуно кузэ гынат чараш тӧчат.

Пашазэ класс дэн пойан крэдалмаш, кызыт калык туныктымо 
пашаштат койын шога. Кашакыштгэ чумыр ойлымаштэ, туныктышо- 
влак, пашачэ класс сэмынак, ышкэ пашаштым раш, клас корно дэн 
ыштат. Тугэ гынат, йужо вэрэжэ туныктымо пашаштат, культур прон- 
тыштат титак дэн йоҥлыш, клас корно гыч важык каймат, койэда.

Сотсиализм илыш ыштымэ нэргэштэ ВКП(б)-ын тӱҥ мутшо почэш, 
культур пашан содорлыкшым (тэмп), нэргэжым (радамжым), кучэм- 
жым, виктарымыжым*йалт вэсэмдаш кӱлэш. Моланжэ—тошто сэмын 
ыштымэ дэн Совэт Ушэмысэ калык-влакым вашкэ почылтарэн шук
таш ок лий, капиталист кугыжаныш-влакым поктэн шуын, эртэн кай- 
аш, манмэ лозунг мутымат шукташ ок лий.

Озанлык пашаштат, культур шотыштат мэмнан Марий Кундэмна 
почылтмэкэ, шуко ончык кайэн улна гынат, альэ ышташна пэш шу- 
ко уло. Пычкэмыш мэрий йалым культур илышыш савырмэ—пэш 
кугу паша. Садындэнэ культур рэвольутсий лозунг почэш, па
шам шуктэн илышыш пуртымаштэ, туныктышо-влак ончылно пэш 
кугу паша-влак койын шогат.

Сотсиализм илышым виктарымаштэ, мэмнан культур пашаштат, 
ХУ-сэ партий погынымашын пунчалжэ, пашам у корно дэн пэш чот 
ышташ ойла. Туныктымо пашаштэ чылажымат тидым кучэн ыш
тыман.

1. Калык туныктымо чыла пашаштэ — школыштат, политпросвэт 
вэрлаштат клас корным раш шуктэн шогыман.

2. Калык туныктымо пашаштэ, партий дэн Совэт ойым, пурла 
дэн шолашкэ лупшалтдэ кучаш, титак да йоҥылыш дэн крэдалаш.

3. Культур пашаштэ коч кунамат, йорло-влаклан полшыман; кӱ- 
лэш погымат, оксамат, нунылан пуэн шогыман.

4. Сотсиализм илыш ыштымаштэ, культур дэн Совэт пашаштат, 
Марий Кундэмысэ туныктышо-влакын Н-шо погынымашыжэ ӵылажы- 
мат шукташ, илышыш пурташ тыршаш тӱҥалэш.

*) Ж урнал лэктын огылат пунчал мут вараш ы рак  кодын савыкталтэш.
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Ончыклык, коммун илыш ыштэн кэртшэ у йыҥ-влакым йамдыл- 
маштэ, Марий кундэмысэ туныктышо-влакын погынымашыжэ уло вий- 
жым пуаш ойла.

Марий кундэмыштэ калык туныктымо пашан вич ийлык пла- 
ныштэ тӱҥ пашажэ тыгай лийман:

1. Тӱҥалтыш школышто пӱтӱнь йочам туныкташ, чыла калыкымат 
туныктэн пытараш.

2. Марий коклаштэ, моло тыгыдэ калыкыштат школлаштэ, ту
ныктымо пашам шочмо йылмэ дэнэ виктарыман.

3. Школышто клас политикым шуктэн шогаш, йорло-влак- 
лан полшыман: пашачылан, йорлылан, батраклан, кӱлэш ӱзгарым 
пуэн, моло шот дэнат полшыман.

4. Кугу йыҥ коклаштэ, лудын-возэн моштыдымым, чыла тунык
тэн пытараш, эн пэрвойжо пашазэ дэн колкозысо-влакым, йорло бат- 
рак-влакым туныкташ.

5. Эл индустриаҥдымэ пашам-виаҥдаш, йал-озанлыкыштат ма
шинам шукэмдаш, йал-озанлыкым коллэктивыш шупшман; колкозым 
шараш, тудын нэргэн крэдалаш.

6. Школ-влакыштэ туныктымо пашам интэрнатсионал корно дэн 
виктараш, вэра ваштарэш кучэдалаш туныкташ; сотсиализм илыш 
ышташ йамдылаш, тудын вэрчын кучэдалаш.

7. Сотсиализм илыш ышташ туныктышо-влаклан чот тунэмман, 
сандэнэ политик пашаштэ, туныктымо пащаштат нунылан, ышкэ 
шинчымыштым - моштымыштым кугэмдаш кӱлэш.

Туныктымо паша нэргэн докладым колыштын, ваш-ваш кутырэн 
налын, Марий Кундэмысэ туныктышо-влакын 11-шо погынымашыжэ 
тыгэ каласыш:

1. Марий кундэмыштэ I ст. школ, кугурак школат йатыр шукэмын.
2. I ст. школлаштэ тунэмшэ-влак, нунын коклаштэ марий-влакат

шукэмыныт.
3. Рвэзэ коклаштэ пашазэ, батрак дэнэ йорло-влак гыч тунэмшэ 

шукэмын.
4. Туныктымо паша школлаштэ, йаллаштат сайэмаш тӱҥалын, 

моштэн туныктымо паша нӧлталалтын.
5. Нал озанлыкыштат, культур паша викармаштат школ-влак 

полшэн шогат.
6. Школ-влак туныктымо пашам, илыш дэн ушэн ышташ тӱҥ- 

алыныт. '
Тугэ гынат, туныктышо-влакын Н-шо погынымашыжэ, тыгайситы- 

дымаш дэн йоҥлыш нэргэн каласа.
1. Озанлык кушмо дэн таҥастармаштэ, туныктымо, культур па

ша шэнтачынрак кушкын толэш.
2. Озанлык ыштымат, культур пашамат вашталтэн, йылт вэс 

тӱрльын ыштымэ—путырак кугу паша. Тэвэ тидлан ончымаштэ, ту- 
ныктымым ончышо пӧлка-влакат, вэрласэ туныктышо-влакат, пашам 
йылт шуктэн ыштэн огыт ул.



3. Калык туныктымо паша ончышо пӧлка-влак. кызыт мартэат 
ышкэ каклаштышт вэлэ тэргэн ыштэдэн улыт.

4. Калыклан полшыман гынат, туныктымо пашам виктарышэ 
кундэм пӧлкажат, коножат ситышын школ пашам виктарэн огыт ул.

5. Туныктышо-влак ышкэ моштымыштым илышышкэ ситышын 
пурташ огыт тыршэ. Путыракшэ йоча пӧртыштӧ, школ дэч ончылсо 
туныктымо вэрлаштэ, суас политпросвэт учрэждэн дэн школлаштэ 
паша начаррак кайа.

6. Тӱҥалтыш школлам, район школ-влакымат йӧршын вуйлаты- 
маш укэ, кокла школыштат Обоно дэн Конон вуйлатымаш лушкы- 
дын наҥгайалтэш.

7. Туныктымо вэрлаштэ пашачэ-влакым пэш чӱчкыдын ваштал- 
тылыт, моштымыштат нунын кӱшнӧ огыл.

8. Кӱлэш огыл годымат, туныктышо-влак вэр гыч вэрыш куса- 
ралтыт, тыгэ лиймэ дэн туныктымо пашажэ пэш ончык кайэн ок кэрт.

9. Марий кундэмысэ культур паша коклаштэ, сотсиализм вэрыш 
ӱчашэн ыштымаш ты мартэ лийынат огыл манаш лийэш.

10. Самокритик ыштымэ илышыш шагал пуртымо.
11. Школлаштэ кап-кылым пэҥгыдэмдымэ дэнэ тазаҥдымэ паша 

кодын кайа, путыракшэ мэрий дэнэ суас коклаштэ.
12. Тӱҥалтыш школыштат, кокла школыштат сылнэштарымэ 

паша начарын кайа.
13. Тунэмшэ-влакым тӱрльӧ кид-пашалан, мастарлыклан тунык

таш школышто кӱлэш ӱзгар пэш шагал.
14. Эмлышэ пашачэ (врач)-влак школ йоча-влакым тазарташ ш а

гал полшат.
15. Кэҥэжым туныктымо школ Марий кундэмыштэ иктат укэ.
16. Тӱрльӧ калыклан йӧрэ-варэ (пырльа) туныктымо школлаштэ 

тунэммэ паша кӱлэшын тӧр ок кайэ. Тӱрльӧ калыклан пырльа тунэ- 
маш ыштымэ школлаштэ тунэммэ пашам тэргэн налмэ огыл.

17. Кокла школлаштэ тунэмшылан почмо пырльа илымэ вэр- 
влак пэш шыгыр улыт, огыт ситэ. Сандэнэ йорло, батрак й о ч а -в л ак  
тунэммым кудалтэн мӧҥгэш кайат.

* **
Партий дэнэ Совэт власын, туныктымо паша нэргэн лукмо пун- 

чалыштым туныктышо - влакын 11-шо погынымашыжэ чылажымат 
шукташ каласа.

Туныктышо-влак погынымаш тэвэ адак нинэ ӱлнӧ каласымым—• 
чыла илышыш пурташ пунчалым ышта:

I. Окса йамдылмаш.

1. Чыла калыкым туныктэн шукташ мом йамдылаш кӱлэш, ту- 
дым шуктышаш вэрчын, кузэ гынат, оксам ситышын йамдылман.

2. Пашазэ, батрак дэн йорлыланат полшымаштэ, клас политикым 
жучымаштэ пэш эскэраш кӱлэш; калык туныктымо пашан бӱджэтыш- 
тат тидым шукташ тыршыман.



3. Чыла школыштат кӱлэш ӱзгар—кнага, кагаз, молат ситэн шо- 
гыжо. Нинэ ӱзгарым налын йамдылаш бӱджэт гыч оксам ончылтэн 
налман; тидэ роскотлан адак озанлык учрэждэньым, коопэративымат, 
крэсаньык-влакымат ӱжман.

II. Мэр илышлан туныктымаи-.

1. Туныктышо-влак погынымаш чыла йоча туныктымым, пэш 
кугу пашалан шотла. Сандэнэ туныктышо дэн культур пашазэ-влак 
молымат ты пашалан чот полшаш ӱжыт.

2. Иктажэ районышто чыла йочам туныкташ лийэш гын, тугай 
вэрлаштэ ты пашалан чот пижаш кӱлэш. Тидым шуктышаш вэрчын, 
калык туныктымо пашам ончышо пӧлка - влаклан тидым ыш
тыман: малымэ вэрым йамдылаш, мӱндӱр рвэзэ-влакым имньэ дэн 
коштыкташ; шокшо кочкышым пукшаш, паша виктарымэ инструк- 
сийым, молымат колтэдаш.

3. Школышто тунэммэ жапым утларак кужэмдаш йамдылалтман. 
Марий школышто пытартыш тӱшкаштэ тунэмшэ рвэзэ йатырак лийэш 
гын, 1932-33 ийым вучыдэак, нуным визимысэ ийлан туныкташ кодаш 
тӱҥалман, тидым утларакшэ районысо школлаштэ шукташ тыршы- 
ман. Марий школлаштэ тидэ пашам вашкэрак шуктышаш вэрчын 
ГУС-ын I ст. програмжым вич ий туныктымашлан кэлыштарман.

4., Туныктымо пашаштэ клас политикэ шуктышашлан лийын 
йорло дэн батрак йочам моҥгӧ колтыдымашлан, школыш тунэмаш  ̂
налмэ годым, лӱмын ойрымо комис пашам ыштыжэ. Иорло дэн бат
рак йоча-влак школыш вараш кодын толыт гын, школыш тунэмаш 
пурыдэ ынышт код.

5. Школлан кӱлэш ӱзгарым, оксам, тунэмаш тӱҥалмэ дэч ончы- 
чак йамдылыман; тидэ пашалан озанлык дэн копэратив организат- 
сийымат ӱжаш кӱлэш; йорло дэн батрак икшывылан полшаш шко
лышто лӱмын поена оксам погыман.

6. Удыр-влакым школышко утларак пурташ тыршыман, утларак
шэ мэрий гыч адак суас гычат. Ӱдыр-влакым школышто кид-паша- 
лан, сурт кучымылан, мололанат туныктыман.

7. Тунэммэ ийым вэс тӱрльын ужашлаш кӱлэш. Чэркэ пайрам 
кэчым пытарэн, кӱрылтдымэ тунэммэ арньаш вончыман.

8. Тунэммэ ийыштэ 200 кэчэ дэч шагал, ынжэ лий. Туныктымо 
пашаштэ адак тидым шукташ кӱлэш: рэмонтым, пу йамдылымым, мо
лымат кӱлэш жапыштэ ыштыман; жапым йара коштын эртарыман 
огыл, чэркэ пайрам ваштарэш чот крэдалман.

9. Кок ийлан кодымашым пытараш, паша ыштымым сайэмдаш, 
шэҥгэлан кодшо рвэзэ-влакым поена туныкташ кӱлэш.

10. Чыла йочам туныкташ йамдылымэ годым мэрий калыкын 
пычкэмышыжым мондымо ок кӱл. Тӱрльӧ йылман икшывэ-влакым 
школышто йӧрэ-варэ (пырльа) туныктымым йылт пытарман.

11. Нэмнан школышто комун илышым ыштэн моштышо йыҥ- 
влакым туныктэн йамдылман. Школын чыла пашаштыжат тидым
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пырчат мондыман ог^л, туныктымо годымат эн тӱҥ шуктышаш па- 
шалан шотлалтшэ.

12. Сотсиализм илыш ышташ, у йыҥым туныктэн йамдылмаштэ, 
С о в э т  п э д а г о г и к  ойым шукташ тыршыман.

Марий йочан могайжым, тудын илышыжым, тунэм кэртмыжым, 
ушанлыкшым лончылэн каласымэ укэ, садлан вэрчын, ончыко калык 
туныктымо пашам ончышо пӧлкалан, туныктышо-влакланат, мэрий 
икшывын могайжым пэдологий шот дэнэ лончылаш кӱлэш; туныкты- 
маш шотыштат пэдологий ончыктымым эрэ пашаш пуртыман.

III. Школ дэч ончыч туныктымаш.

1. Марий калык лоҥгаштэ, йэш кӧргыштат илыш соптыра дэнэ 
икшывым ашнаш пэш йӧсӧ. Садлан вэрчын, школ дэч ончыч тунык- 
тымым Марий кундэмыштэ путырак шукташ кӱлэш.

2. Школ дэч ончыч туныктымашлан лӱмын покод ышталтэш. 
Школ дэч ончыч туныктымашым путыракшэ пашачэ районышто, 
колкозышто, совкозышто виктарыман.

3. Калык коклаштэ икшывэ туныктышаш нэргэн умландарымэ 
агитатсийым чот ыштыман. Тидэ паша нэргэн газэтэшат возаш, йор
ло дэн кокла крэсаньык погынымаштат, пырдыж газэтэшат, полит- 
просвэт вэрлаштат, т. моло вэрэат, эрэ ойлаш, возаш кӱлэш.

4. Икшывым кушкыктымо годым лавра дэч, чэр дэч аралэн он- 
чыман; икшывэ-влаклан аракам ынышт йӱктӧ, ынышт кырэ вэра

%дэн тӱрлӧ кӱлдымаш йулалан вийэш ынышт туныкто, молат.
5. Иоча туныктымо нэргэн каҥашым пушо бӱром ышташ (Обо- 

но вэлэн, кугурак школ вэлэн). Тыгыдэ йоча дэнэ школ дэч ончылсо 
пашам тӱҥалман. Адак кызытак йоча пӱлэмым, йоча пусакым, адак 
жап-жап дэнэ йочам модыкташ, тӱжвалнэ коштыктэн кондаш, молы- 
мат почаш кӱлэш.

6. Школ дэч ончыч туныктышо-влакым, кужыш шуйыдэ, угыч 
йамдылман, уэмдэн туныктыман.

Ача-авадымэ шкэт йочам погэн туныктыман.

1. Кудалтымэ, ончыдымо шкэт кодшо икшывэ-влакым погэн 
туныктэн шогаш кӱлэш. Туныктышо-влак погынымаш, тидым кызыт 
пэш кугу пашалан шотла. Кок ийышэ ты пашам шукташ лӱмын 
планыш ыштыман.

2. Шкэт коштшо, ончалтдымэ икшывым погэн, икшывым погэн 
туньп^ымаш пашашкэ чыла Совэт калыкымат ӱжаш кӱлэш; путырак
шэ, эн ончычак тулык икшывым кудалтыман, шкэт кодыман огыл. 
Тидлан лийын, тулык шкэт икшывын погыжым, праважым аралыман.

3. Иоча пбртлашкэ икшывым шукырак пурташ кӱлэш. Иоча ту
ныктымо, йоча ашнымэ пашам йоча пӧртлаштэ сайын колтыман.

Туныктымо пашам моштэн ыштымэ.

1. Культур пашам моштэн, содор ышташ тӱҥалына гын вэлэ 
ончык виктарэн кэртына.
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Паша ыштымашым сайэмдыдэ сотсиализм ыштымашын куль
тур паша пронтыштыжо мэ ончык тошкалын дгына кэрт.

Школ паша сайэмдымэ туныктымо йӧн паша виктарымэ дэн 
ушналт шога.

Туныктымо паша ончышо пӧлка дэн вэрласэ райпэдколлэктив 
пашазэ-влак коклаштэ кылым чоткыдэмдышаш вэрч, адак туныкты
мо йӧн сайэмдышаш вэрч, мэтодик паша вуйлатымым виктарымым 
вэсэмдаш кӱлэш.

Маробоно вэлэнсэ мэтод бӱро пашам вэсэмдышашлан, бӱро па- 
шашкэ йал гычат, район гычат, кокла школла гычат моштышырак 
туныктышо-влакым пурташ кӱлэш; жап-жап дэнэ, сай туныктышаш 
нэргэн, конпэрэнсым, погынымашым ыштыман.

2. Туныктымо пашам, путыракшэ кокла школлаштэ виктараш 
кӱлэш: тунэммэ программ-влакым Марий Кундэмысэ илышлан кэлыш- 
тараш, адак интэрнатсионал шотыштат, вэра пытарышаш пашаштат 
кэлыштараш кӱлэш.

3. Туныктымо пашам ончышо кундэм пӧлка вэрласэ тунктышо- 
влаклан эрэ полшэн, каҥашым пуэн шогыжо, программ почэш кӱ- 
лэш пашаштым лончылкалаш туныктышо-влакым ышкэныштымат 
ушыжо.

4„ Иалла гыч чыла туныктышо-влак, кокла школышто туныкты- 
шат „Туныктымо паша“ журналышкэ возышт, тудлан полшышт. Тидэ 
журнал туныктымо пашаштэ корным ончыктэн шогыжо.

✓ ___
и

Т у н ы к т ы ш о - в л а к ы м  й э ш а р э н  т у н ы к т ы м а ш ,  а д а к  
т у н ы к т ы ш о - в л а к ы м  у г ы ч  й а м д ы л ы м э  н э р г э н .

1. Туныктышо-влакын, шинчымышт-моштымышт йатыр нблта- 
лалтын; тугэ гынат, нунылан чылаштланат тунэммым йэшараш вэрэ- 
штэш. Туныктышо-влакын тунэммыштым нӧлталшаш вэрчын йара 
жапыштэ (кэҥэжым) ыштымэ кӱчӱк курс кугу пайдам пуэн ок кэрт. 
Адакшэ тыгай курсышко туныктышо-влак чылаштак мийэн огыт 
кэрг, сандэнэ „ м ӧ ҥ г ы ш т ӧ  тунэммашкэ возалташ кӱлэш.

3. Йал школысо туныктышын мошытмыжым нблталшаш паша
лан пэдтэхникум-влакым ушаш кӱлэш; тидлан вэрчын, тунэммэ ж а 
пыштэ, туныктымо пашам нунылан ышкэ школыштышт ончыкташ 
тӱҥалышт.

4. Кундэм рӱдыштӧ, тунэммэ пашан поена кабинэтшым почман.
Т ун ы кты ш о -вл акы н  м ош ты м ы ш ты м  н б л тал ш аш  вэрчы н, рай о н

школышто пэдагогик дэнэ мэтодик кнага-влак лийышт.

Рэзольутсийлан йэшартыш.

Тидэ йэшартыш, туныктышо дэльэгат-влак доклад почэш ыш
тымэ, пунчалым пэҥгыдэмдымэ годым йэшарышт.

1. Чыла школыштат, сар пашалан туныктымым виаҥдаш кӱлэш.
Тидэ пашалан могай ӱзгар кӱлэш гын, тудым чыла погаш. Шко-



лышто сар паша пусакым почаш, чыла пашамат Осоавиахим дэнэ 
кэлшэн ышташ.

2. Кап-кыл пэҥгыдэмдаш, ача-авадымэ шкэт икшывым погэн ту
ныкташ, адак тӱрлӧ мастарлыкымат туныкташ. Обоношто лӱмын 
поена инструктыр-влак лийышт; суас школ тунэммэ паша ончаш ин- 
спэктыр лийжэ.

3. ШКМ - влакышкэ йал озанлык тарман дэнэ машин-влакым 
ситышын колтымым эскэрэн шогыман.

4. Мэр пашашкэ туныктышо-влакым шупшышащ вэрч, йалла- 
штэ тӱрлӧ тыгыдэ паша сэркалымэ дэн жапым эртарыктыман огыл.

5. Чыла школыштат эмлаш врач-влак лийышт.
6. Район дэнэ кантон инспэктыр-влакын кансэльар пашаш.т мот- 

коч шуко, сандэнат нуно школышто туныктымо пашам виктармаштэ. 
йарс-эн огыт кэрт. Тидэ нэргэн эскэрыман.



Ш К О Л Ы Ш Т О  ТУНЫКТЫМО ПАША,  
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Тунэмшэ-влакым йумо ваштарэш 
туныктымо.

Шукэртэ огыл мэ Пэтьйал тӱҥалтыш школышто (Провой кан
тон) тунэмшэ-влакын йумылан инанымыштым палэн нална. Шынаш 
кумышо дэн нылымышэ тӱшкаштэ тунэмшэ йоча-шамычым нална. 
Тыштэ чылажэ 40 тунэмшэ уло. Нунын кокла гыч 25 йоча йумылан 
кумалэш, 4-ырэсым чийа, б йын чэркыш коштэш. Кодшо 15 йыҥжэ 
йумылан ок кумал дыр шонэна.

Адак тунэмшэ-влак дэн кутырмо годым тыгай йодышым пуэ- 
дышна:

Ача-авада йумылан кумалмэ нэргэн тыланда мом ольат? Вэра 
пайрэм годым витымэш толында мом ыштыктат? Тэ молан чэркыш 
коштыда, молан кумалда? Молан йумылан инанаш ок кӱл?

Тыгай йодмашлан ваштарэш тунэмшэ-влак тыгэ ольат:
Иужо „ача-ава нимом ок кутыро" маныт; йужыжо,- „мӧнкыштӧ 

кугурак шоҥго-шамыч витымэш кумалыктат“ маныт. Адак тыгэ ма
ныт: „Кӱжымын улна, садлан кумална; кумалашыжэ йӧсо огыл вэт, 
от кумал гын, ача туп воктэн сайынак логалта".

Вэралан инанымым калык коклаштыжат палышна. Кугу йыҥ 
ушыш вэра пэш чотак пурэн шинчын огыл. Чэркыш пэш шонто- 
шамыч вэлэ коштыт. Тунэмшэ-влакын ачашт, изашт, акашт кугэчэ 
годым вэлэ чэркыш коштыт.

Мӧҥкыштышт пӱтым огыт кучо, адаксулык касараш огыт кошт. 
Чыла тунэмшынат мӧҥгыштышт йумо - оҥа уло. Чо^лэн коштмыж 
ГОДЫМ ПОПЫМ КОК ЙЫҤ ок пурто.

Мӧҥкыштӧ тунэмшэ-влак йэш гыч 11 йыҥ газэтым налэш. Нинэ 
ончыл йыҥлан шотлалтыт.

Тидэ кӱчык каласымэ д ы ч  палэ: вэралан инанымэ ок кӱл ман 
йумо ваштарэш туныктымо пашана шарлаш тӱҥалын.

Лэбэдэв.
Рэдаксий дэч: Тунэмшэ коклаштэ вэралан инанымэ нэргэн шынымэ пашам 

пэш кӱлэшлан ш-отлэна. Моло школыштат райпэдколлэктив йыда Тидэ пашам 
тарватат гын, пэш йӧра ильэ.

Лэбэдэвын сэрмаштэ ситыдымаш уло. Могай шкблышто шынымэ: руш альэ 
мэрий ш колыш то—каласымэ огыл. Тидэ пашам кузэ ыштымэ (мэтодика)? Могай 
йыҥын ш очш ы ж о йумылан кумалэш? Тидым чыла раш  умылтарэн каласымэ 
'Огыл. Вэскана ж урналыш арун, раш кэмыш ын возаш  кӱлэш.



Тӱҥалтыш школышто вэра ваштарэш тунуктымо нэргэн..
Вэра ваштарэш тӱҥалтыш школыштак тунукташ тӱҥалман; тидэ 

пашалан чот пижаш кӱлэш манмэ ойлымашым кызыт шуко колалтэш, 
шуко кнагаштат, газэтыштат лудалтэш.

Тидэ ойлымаш чынак. Школышто вэра ваштарэш мэ тунукташ 
огына тӱҥал гын, сотсиализмышкэ вашкэ шуын огына кэрт. Кузэ 
вара тидэ пашалан пижман? Кужэч тӱҥалман? Кузэ эртарыман? Тидэ 
йодмаш нэргэн мый тыштэ ойлэн пунэм.

Тӱҥалтыш школышто вэра ваштарэш тунуктышаш жап, вэра 
ваштарэш тунуктышаш амал пэш шуко лийын кэртэш. Иаллаштэ 
вэра ваштарэш крэдалаш туныктымо кнага шагал, сандэн кутырэн, сӱ- 
рэтым ончыктэн, пӱртӱс илышым тунэмын умландарэн пуаш 
лийэш.

Кнага лудмо, сӱрэт,,ончыктымо, пӱртӱс илыш тунэммэ лэч посна 
пиэсым шындэн, выставкым ыштэн вэра дэн кучэдалман.

Вэран осалжым, тудын ондалчыкшым пиэс дэн выставкэ коч, 
пырдыж газэт коч шэмэр калыклан умландараш лийэш.

Кузэ вара тидэ пэш куго, пэш кӱлэш. пашам тунуктымо годым' 
комплэкс-влак дэн ушэн нантайман?

К о м п л э к с— „Тӱҥалтыш жапым школышто эртарымаш .

Пӱртысым ончэн тунэм коштмо годым тунуктышо лӱмынак йо- 
чаштым йалысэ калык лӱдмаш вэр лишкэ намийа. Тыштэ мутланымэ 
годым ончычак, шонэн йамдылымэ сэмын. кок-кум йочам тудо лӱд- 
маш вэрышкэ могай гынат кӱлэш ӱзгарлан колта. Иоча-влак: „лӱдына" 
манын огыт кайэ гын, туныктышо шкэ кок-кум йоча дэнэ мийэн 
толэш. Вара чыланат „лӱдмаш" вэрышкэ кайат. Кузэ пычкэмыш 
калык коклаштэ лӱдмаш лэктын, лӱдмашын могай чийжэ—тунэмшэ 
умландарэн пуа.

%
К о м п л э к с— „Йэшын шыжымсэ пашажэ"

Иоча-шамыч пӱртӱс вашталтмым эскэрат: лышташ вэлэш, кэчын 
йӱр йӱрэш, лавран, кайык-влак шокшо вэрышкэ кайат. Погэн от 
шукто гын, пӱртӱс ок чаманэ,—манын содор пакчаштышт, сатышт 
йэмыжым погат. Тидэ эскэрымаш гыч йоча-влак пӱртӱс вашталтмэ 
дэнэ калык пашат, калык илышат вашталтмым ыҥлэн налыт. Тылэч 
вара йоча-влаклан тыгай йодмаш пуалтэш: Молан „йумо" пӱртӱ -
слан-сай ийгэчым ок пу, молан кайыклан сай илаш лийжэ, киндэ, 
саска йӱр дэнэ ынжэ шӱй, манын, йӱрым, мардэжым ок чарэ, Иоча, 
шамыч тыгай йодмашлан вигак тыгэ каласат: „Тыгэ ий йыдэ лийэш, 
ӱмаштат тыгай ыльэ, тэнэйат тыгай лийын, вэс ийат тыгай лийэш".. 
Тыгэ каласымагыч тунуктышо йоча шамычлан тыгай умландарыма- 
шым луктын пужо: Пӱртӱс йӱмымат, ийамат ок шотло. Пӱртӱслан; 
йумо, ийа укэ. Иумым, ийам айдэм шонэн луктын.



К о м п л э к с— „Тазалык аралмаш “.

Тидэ комплэкс тунэммэ годым айдэмэ сай кочкыш-дэнэ, йандар 
йуж-дэнэ, вий кэртмэ пашам штымэ-дэнэ, шкэнжым аралымэ - дэнэ 
вэлэ таза лийын кэртэш, манын йоча-влак палэн налыт. Тыгэ палэн 
чалмэкэ иоча-влакын, кугу иэҥ-влакын чэрланымым поп чоклымо 
дэнэ, шӱвэдышын, воштужшын полшымо дэнэ парэмдэн от кэрт, док- 
тырлан эмлыкташ кӱлэш—манын йоча - влаклан умландарэн пуман. 
Адак попын тар йӱктымыжӧ, йумо оҥам шупшалтымыжэ, мужэдшын, 
воштужшын коҥаш пумашыжэ кузэ айдэмлан осалым ыштэн кэртэш— 
тудымат йоча-влаклан умландарэн пуаш кӱлэш.

Тыгэ мутланымэ годым чыла кутырмашым чын лиймэ дэнэ, раш 
ужмо дэнэ пэнтыдэмдыман, кнагаштат ойлымашым лудым налман. 
Адак тунэмаш школышко коштшо йоча-влак коклаштэ пэш йорлын, 
пэш нэзэрын илышэ уло гын, тудлан моло йоча - шам^1ч дэч, комсод 
дэч, коопэратив дэч полшымашым ыштыктыман. Тыгай полшымаш 
годым—молан йумо, чэркэ нэзэрлан огыт полшо—манын тунэмшэ йо- 
чалан раш ончыктыман.

Тылэч поена ача-ава-шамычын погынымашым ышташ лийэш. 
Тидэ погынымаштэ докторын альэ тунуктышын „Тазалык арӓлымаш“ 
лӱман докладым шындынам. Докладыштэ айдэм кузэ лийын манмэ 
тэорийым вэрын-вэрын пижыктылман.

К о м п л э к с— „Тэлэ жаплан кузэ йамдылалтман. Тэлымсэ илыш» 
дэн тэлымсэ паша“ .

Тидэ комплэксым тунэммэ годым йоча-влакын эскэрымашым ту- 
ныктышо эрэ виктарэн шога. Виктарэн шогымо гутлаштэ тэлэ йӱштӧ 
дэн, тэлэ жап дэн от кучэдал гын—кылмэн, шужэн колэт. Тэлэ дэч 
нимогай йумат, нимогай кумалмашат полшэн ок кэрт—манын йоча- 
влаклан умландарэн пуаш кӱлэш.

Тидэ комплэксым тунэммэ годым рошто (шорык йол) пайрэм 
дэн ӱарньа пайрэмын кузэ лиймыжым умландарэн пуман. Тидым 
мутланыдэ кодаш ок йӧрӧ. Йоча-шамыч палэн налышт: молан рошто 
пайрэм годым кожым пӧртышкӧ кондэн сӧрастарат; молан кожэш 
шуко сортам чӱктат, кож йыр йоча-шамыч мом штат; мом мо дэнэ 
мужэдыт? Молан ӱарньа кугузам йӱлатат. Рошто дэн ӱарньа—чий 
вэра кодшо пайрэм. Кожэш шуко сортам чӱктымаш—тошто вэра жа- 
пын тул йумо сайрак йӱштӧ годым аралыжэ—манын кумалмаш гыч 
кодын. Уарньа кугузам йӱлатымаш тошто вэра жапын шыдэ тэлэ йӱштым 
гыч кодын. Мэлна кӱэшт кочмаш—мэлна гай йыргэшкэ кэчэ йумо ваш- , 
кэрак шокшым колтыжо—манын сӧрбалымаш гыч кодын.

К о м п л э к с—„Шошо шуэш. Шошымсо паша “.

Тидэ комплэксым тунэммэ годым кэчэ кужэмаш тӱҥалмым, кэчэ 
чотырак ырыкташ тӱҥалмым, лум шулаш тӱҥалмым, пушэҥгэ лыш- 
таш лукташ тӱҥалмым, шулдырчык-шамыч иланаш тӱҥалмым—чыла 
тидым йоча-шамыч пӱртӱсын законжо тыгай манын ыҥлэн налыт.



Тидым ыҥглэн налмэкэ, тидз законым айдэмэ кузэ ышкэ кӱлэшыжлан 
кэлыштарэн—манын йоча-влаклан умландарэн пуман. Вара, молан 
айдэмэ шошым ӱдышаш пырчым шытыкта, молан мыландым кура- 
лэш, молан куралдэ ок ӱдӧ, молан йандар, тичмаш пырчым ӱда, 
молан ӱдышашпырчым машина дэнэ эрыкта умылтарэн пуман. Чыла ти
дэ пашам от ыштэ гын, кэч мыньар йумылан кумалат гынат, пайдам мы- 
ландэ паша дэч шагал ужат манын йоча - шамыч ышкэ тыгай ойым 
(вывод) луктыт: Айдэмлан шанчэ вэлэ илаш полша; йумылан кумал- 
мэ, чэркыш коштмо илаш полшэн ок кэрт. Иумым поп шкэ пайдаж- 
лан шонэн луктын.

Тидэ комплэкс дэнэ 1-сэ пӧлкан тунэммэ пашажэ пыта.
Ив. Солнтсэв.

Школышко клуб кэчьш пуртымо нэргэн.

Коч могай школыштат туныктымо паша програм почэш кайэн 
шога. Туныктымо програмым 5 ийаш план дэн таҥаштараш лийэш. 
Тӱҥалтыш (I ст.) школ програм 4 ийлан ышталтын. Сандэнэ 4 ий 
жапыштэ програм шинчымашым тунэмшэ-влаклан пуэн шуктыман.

5 ийаш план пӱтынь Совэт Ушэмлан мо ыштышаш нэргэн тӱҥ 
корным ончыктэн. Тидэ план почэш рэспублик, кундэм ышкэ вэрлан, 
илышлан йӧршӧ, кэлшышэ поена планым штат. Туныктымо програ- 
мат тудо корнэшак возэш.

ГУС програм тӱҥ корным гына ончыкта. Вэрлаштэ тудым ваш- 
талтэн, йэшарэн кэртыт.

Кызыт мэмнан Ушэм кумдыкэш сотсиализмым ӱчашэн ышташ 
пижыныт. Сотсиализмым ӱчашэн ыштымаштэ школат пашам сайын 
шындэн, туныктымо идалыкь>1м шуйэн ваш- ваш ӱчашэн паша ышташ 
ӱжыт. Тэнийсэ туныктымо ийым 200 кэчыш шукташ пижмэ. Тэвэ мут- 
лан манаш: Косолоп, К. Руйал, Пумарий тӱҥалтыш школлаштэ 185-200 
кэчыш шукташ ыштымэ.

Адак вэс могырым—програм изи йочан йодмыжым, ышташ 
шонымыжым чыла вэлым шуктэн ок кэрт. Изи школыштак йочалан 
тӱрлӧ шинчымашым пуаш кӱлэш: кид пашалан, модыш ыштылаш, 
погЫнымандэ1М колтэн мошташ, кутыраш, калык паша ыштэн мош- 
таш, пӱртысым наук сэмын палаш, сӱрэтлаш, возаш, кӱлэш сэмын 
лудаш, тулэч молымат. Тыгай шинчымашым шукыж годым програм 
пуэн ок шукто; пуа гынат, ӱмбачын вэлэ. Ик тунэммэ кэчылаштэ он- 
чыктымо тӱрлӧ амалым пуртэн шукташ ок лий. Садлан школышко 
клуб кэчым пурташ шотлан толэш.

Клуб кэчэ—тунэммэ кэчэ огыл. Клуб пашалан поена кэчым ойы- 
рыман. Ойырмо кэчэ арньа кыдалнэ лийжэ. Молан? Арньа тӱҥалты- 
шыштэ йоча-влакын вуй ушышт йандарэмэш, уэмэш. Вийан уш дэн
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тунэммэ пашам ышташ каньылырак. Арньа пытартышэш ыштымаш- 
тэ йоча-влак толаш огыт тӱҥал. Клуб пашалан вӱргэчэ дэн изарньа 
йӧнан лийыт.

1-11 тӱшкаштэ посна клуб кэчым ыштымэ ок кӱл; арньалан 2 ша- 
гатым гына ойрыман: 2 шагатшат кэчэ кодын пурэн шогыжо. Изи
тӱшкаштэ клуб кэчым поснак ыштэна гын, йоча-влаклан паша оҥай 
ок тӱч, адак ик тӱрлӧ паша нуным нойыкта.

1И-1\Лшэ тӱшкаштэ посна кэчым ойраш кӱлэш.

М о г а й  п а ш а  л и й м а н .

Клуб кэчыш 4 тӱрлӧ паша ушна: 1) Калык кокласэ мэр паша
2) Школ кӧргысӧ кучэм (самоуправ.), 3) Пионэр отрӓд, 4) кружок- 
шамыч.

1. Калык паша шотышто мом ышташ лийэш: корно тӧрлымӧ, 
эрыктымэ, кӱвар тӧрлатымэ, лум кумо, корнэш майак шогалтымэ, га- 
зэт лудмо, озанлык пашам науко почэш ыштымэ, тулэч молат.

2. Школышто тӱрлӧ кучэм улэдат: тунэмшэ комитэт, ару ончы- 
шо комис, рэдколлэгий, озанлык комис, клас вуйлатышэ да мойын. 
Кашак погынымаштэ кучэмла пашашт нэргэн витьнымашым (докладым) 
эртарат, ончыкылык пашалан планым ыштат, тэргат, угыч сайлат. 
Погынымаштэ ышкэныштым кучаш, вуйлаташ, ой пидыш (протокол) 
возаш, кутыраш пашам шукташ тунэмыт.

3. Школ йэда пионьэр отрӓд улэдат. Пионьэр тӱшка школ кбр- 
гыштӧ йандар, у йула, тазалык шотым шаркала. Комунизмым илыш- 
лан тунэмыт, молымат туныктат. Тӱрлӧ пашаштэ пионьэр ончылно 
лийэш.

4. Кружок коч йоча-влак шуко сайлан тунэм кэртыт. Коч могай 
кружокым вийэш ыштымэ ок кӱл, тунэмшэ ой почэш лэкшэ. Шо- 
нымо почэш ышталтшэ кружок йочам пашалан пыжыктэн кэртэш.

Мыйын шотышто илыш гыч тыгай кружок лийын кэртэш:
а) кап - кыл вийаҥдымэ;
б) драматизатсий; ~
в) сӱрэтлымэ;
г) мурымо-шоктымо;
д) кнага ургышо (пэрэпльотный);
э) кид паша ыштымэ;
ж) ышкэ тунэммэ (самооброзование);
з) кугу йэҥ туныктымо;
и) пӱртӱс эскэршэ;
к) МОПР;
л) Осоавиахим;
м) газэт пусак.
Тунэмшэ шонэн кумыл шупшмыжо сэмын йбратымэ кружокыш 

возалт кэртэш. Пашам вашталтэн ышташ пижын, йоча-влак чыла 
кружоклаш шуын кэртыт.



П а ш а м  к у з э  к о л т ы м а н .

Пашалан пижмэ дэч ончыч клуб кэчэ эртарымэ нэргэн талукаш 
планым ыштыман. Вара тудо план гыч клуб паша годымак тунэмшэ- 
влак дэн пырльа вэс кэчаш планым ыштыман. Шушаш клуб кэчыш- 
тэ могай паша ышталтшашым шинчыммӧҥгӧ почэла мутым, му- 
рым, йомакым, оҥай мыскарам йамдыдэн шогат.

Тӱҥалтышлан йандар йужышто кошташ, ончэн кошташ лиймэ, 
гимнастик, модыш, мурьщаш адак калык паша эртармэ лийэдыжэ. 
Умбакыжэ погынымаш да мойын ышталтыт, вара кружок-шамыч па
шалан пижыт. Коч могай кружок ышкэ пашажым колтэн шога. Шот- 
лан: драм кружок спэктакль шындаш рэпэтитсым ышта, модаш ту- 
нэмэш; музык кружок — кӱслэ, скрипка, ковыж, шӱвыр шокташ, 
кашакын мураш тунэмэш; ИЗО кружок—плакатым, лозунгым воза, 
сӱрэтым ышта,  шун, пу дэн тӱрлӧ жватам, модышым ыштылэш. 
Молыштат ышкэ корнышт дэн пашам виктарат.

Клуб кэчыш пайрамлан йамдылалтмашат пура.
Тӱрлӧ кружокышто паша сайын кайшашлан вуйлатышэ-влак 

сайлалтыт. Чыла кружок вуйлатышэ кокла гыч кум йэҥ дэн 
клуб бӱро ышталтэш. Пӱтӱнь пашам туныктышо виктара.

Клуб пашам шот дэн шындэн моштэт гын, тунэмшэ-влаклан пэш 
кэлшышашлык.  Иужо школышто клуб кэчэ пурталтын.

Пэрвойлан паша нэлын тучэш; тӱҥалат гын, пашам сайын кол- 
таш лийэш.

I



Мэ клуб кэчым ыштэна.
Кугу Руйал тӱҥалтыш школышто (М.-Турэк к-н! тэнэй мартэ 

клуб кэчэышталтын огыл ильэ. Тэнэйсэ 1929-30 туныктымо ийштэ шко
лышко поена клуб кэчэ пуртымо.

Клуб кэчэ арньалан ик кана—вӱргэчын ышталтэш.
Мэ туныктышо-влак тунэмшэ дэн пырльа клуб кэчэ эртараш 

ончычак планым ыштэна. Садэ план почэш паша колталтэш.
Тӱҥалтышлан чыла тунэмшэ кашак дэн йандар йужышто кошт- 

маш, г и м  н а с т и к  лийэда. Вара кашак дэнак эрпогынымаш ыш
талтэш. Тушто—школ илышыштэ йоҥылыш, осал паша, ончыкылык 
корно нэргэн кутыралтэш, тушкан мурмаш, почэла мут каласымаш, 
модмаш пурталтэш.

Умбакыжым изи тӱшкаштэ йомакым, изи ойлымашым, мыска- 
рам, туштым лудыт, каласат. ,Туштак кумылышт шупшмо сэмын 
сӱрэтлат, плакатым, лозунгым возат, пырдыж газэтыш сэрат. Тыгэ 
3 шагат пашам ыштат. Ончыкыжо изи тӱшкаштэ клуб кэчэ годым 
2 шагат гына пашам ышташ шонэна.

Ш-1\Лшэ тӱшкаштэ тунэмшэ-влак кружок дэн пашам колтат. 
Чыла кружок ышкэ пашажым гына шинча. Ик тунэмшэ 2-3 кружо- 
кышто шогышо, жап вашталтмэ дэн, чыла кружокышкат кошташ 
шуэш.

Тунэмшэ тӱшка ой почэш тыгай кружок-шамыч почмо:
1) Иунат кружок (кружок юных натуралистов), 23 йэҥ шогат.
Садэ кружок паша шот дэн шалалтэш:
а) пагыт, п ы л  эскэрмэ;
б) пушэнгэ вашталтмым ончымо;
в) кайык толмо, каймэ;
г) сурт кӧргӧ вольык;
д) вӱдыштӧ илышэ;
е) вӱд кылмышэ, ий, лум кӱжгӱт, адак шулмыжо;
ж) колкоз паша;
з) чодрасэ йанлык эскэрмэ.
2) кид паша ыштымэ . . . .  17 йэҥ
3) кугу йэҥ туныктымо . . .  19 „
4) газэт л у д м о   1 „
5) д р а м к р у ж о к ..............................17 „
6) кнага комэштышэ . . . .  3 „
7) кап-кыл вийаҥдымэ . . .  54 „
8) м у р ы з о  18 „

чылажэ 152 „
Кружок паша ыштымэ коклаш йоча-влак йомакым, мыскарам 

ойлат. Туштак рэйпэтитсий, мурмаш лийэш, пырдыж газэтым возат. 
Пионьэр-влак законым, йандар илаш тунэмыт, ышкэ пусакыштым сӧ- 
растарат. Вуйлатышэ-шамыч паша каймым ончат. Кугу йэҥ ту
ныктымо кружокышто туныкташ тунэмыт.



Клуб кэчэ тунэмшэ-влаклан кэлшэн. Йоча-влак тӱрлӧ пашам йб- 
ратэн ыштат.

Мэмнан сэмынак ышташ К. Шэҥшэ, К. Нольо, Изи-Пу-марий 
тӱҥалтыш школлам ӱжына

В. Пиштэр.

Шэрнур марий школышто клуб паша.

Кызыт, у школым ыштымэ годым, школышто пашана эрэ вэсэ- 
мын шога. Школ пашашкэ клуб кэчэ пураш тӱҥалын. Клуб пашам 
мэмнан мэрий школышто у пашалан шотлаш лийэш. Тидэ паша 
школын туныктымо шотышко вожым альэ кэлгын колтэн кэртын 
огыл. Садлан ышкэ корнышкыжо возын кэртыдымылан'лийын ситыды- 
машыжат йатыр лийын шога.

Марий школышто клуб пашам тӧрлаташ кӱлэш манына гын, 
тидын нэргэн кушто кузэ паша каймым журналыш сэрыман. Укэ гын, 
тунэмшэ коклаштэ клуб пашам виктарэн огына кэрт.

Эн пэрвойак школышто клуб пашам кузэ умлыман?
Школышто клуб паша—тунэмшэ-влакым кандарэн ышкэ эрыкыш- 

тым тӱжвак луктын, йӧратымэ пашаштым ыштыктымаш лийэш.
Тунэмшэ-влакын кӧргӧ гыч лэкшэ йӧратымэ пашам т^уныктышы- 

лан пэш чот шынэн палэн налаш кӱлэш. Вара тудым туныктымо 
пашашкэ моштэн пыжыктэн шындыман.

Кызыт мартэ тидэ нэргэн пашам шагал ыштэн улына. Садлан 
мэрий коклаштэ шуко шинчышэ (спепиалист) пэш шагал. Йоча-вла- 
кын молан кэртмыштым палэн налман.

Тунэмшэ коклаштэ тӱрлӧ йоча уло. Мутлан манаш гын,йоча-влак 
сӱрэтлэн кэртыт, мураш, шотлаш, кутыраш, сылнэ мут возаш адак ту- 
лэч молат. Йоча-влакын тыгай посна кэртмыштым, моштымыштым 
йомдармэ ок кӱл тудым куштэн толаш кӱлэш. Вара илэн толын мэ
рий коклаштэ кугу мастар-влак лийыт. Йоча-влакын уш-акыл почмо 
паша тӱҥалтыш школ кидыштэ. Садлан школ пашашкэ клуб кэчэ 
сайын ушнэн пижын шинчэш гын, пэш кугу пайда лийэш.

Ч

Мок штымэ?

Кодшо 1928/29 туныктымо ийыштэ Шэрнур тӱҥалтыш Марий 
школышто клуб паша тыгэрак кайэн шогыш.

Эн пбрвойак клуб паша нэргэн шонымаш туныктышо коклаштэ 
лэктэ. Вара погынымашым ыштэн, ваш-ваш мутым вашталтэн паша 
радамым ыштышна. Тидэ паша арньа йыда изарньан кэчывал дэч 
вара шталт шогыш.

Кӧргӧ пашалан тыгай шотым пуртымо: 1) кутыраш тунэммэ, 
сылнэ мутым лудын-каласэн моштымаш; 2) муро тунэммаш; 3) ӱдыр-



шамычым кид-пашалан туныкташ; 4) паша ыштымэ пусакым почын 
виктараш; 5) илышым ышкэ виктармаш (Самоуправление).

Кутыраш арун тунэммэ адак сылнэ мут лудын моштымо пашаш- 
тэ йомакым ваш-ваш колтэн, почэла мутым лудын тунэмаш лийэш. 
Адак сылнэ мут дэнэ возымо „У Вий“ журнал гыч тӱрлӧ ойлымашым 
налын лудна. Коклан кнагам лудын лончылэна ильэ. Мутлан манаш, 
тыгай кнага кашакын лудмо: Лавра, Мичун укэ ачажат, Иумын йа- 
зыкшэ, Иаку, Йӱд, Изи большэвик-влак, тулэч молат. Газэт гыч: Иош- 
кар кэчэ, Марий йал. Лудмӧҥгӧ тунэмшэ-влак мо умылмыштым шкэ 
йылмышт дэнэ каласэн пуат. Тидэ пашам 1 тӱшка дэнэ II тӱшкаштэ 
тунэмшэ-влак ушнэн пырльа ыштат. III дэнэ IV тӱшкаштэ тунэмшэ 
адак пырльа ыштэн улыт.

.. I
Удыр-влакын кид паш ажэ.

Удыр-шамычым кид-пашалан туныкташ поена тӱшкам почмо 
ильэ. Паша виктараш ӱдрамаш туныктышо ойырмо.

Шонэн тӱҥалмэ пашана—тунэмшэ ӱдыр-шамычын йулаштым сай- 
эмдаш, нунын вургэм-тӱрыштым куштылэмдэн у вургэмым шараш.

Паша радамжэ тыгай:
1) Имыш шӱртӧ кэраш, шӱртӧ мучаш кылташ тунэмаш.
2) Тӱрлымаштэ, ургымаштэ имэ кучэн моштымаш.
3) Пырэм пырэмдаш. ✓
4) Тумыш тумышташ.
5) Канва дэнэ тӱрлаш: мэлым, солык мучашым, ончыл шовычым 

ыштэн мошташ.
6) Тӱрлӧ пэлэдышым тӱр дэнэ ышташ.
7) Ташма пидаш тунэммэ.
8) Пӧрвой Май пайрэмлан ик тувыр, ончыл шовыч гыч ыштэн 

шукташ.
Тидэ^ каласымэ паша радам ик шот дэнэ ыштэн шуктымо. Эн 

утларакшэ канва-дэнэ тӱрым ыштышна. Адак канва дэч поена сӱрэт- 
лэн налын кандра гай (кашта шупшмо сэмын) тӱрлаш тунэмна

Удыр-шамычым йӧратэн тунэмаш тӧчымыштым утларак ыштыш
на. Тӱр дэч поена мэрий ташмамат пидын улына.

1-ой Май пайрэмлан ӱдыр-шамыч 17 калэнкор тувырым у тӱрӧ 
дэн ыштэн чийэн шогальыч. Тидэ койыш школышто вэлэ огыл, йалы- 
штат шарлаш тӱҥальэ.

✓

Паша ыштымэ пусак (труд уголок).

Иоча-влакым кид пашалан туныкташ поена пусакым штымэ. 
Паша виктараш туныктышо кокла гыч Горбуновым ойырмо. Тудо 
тидэ нэргэштэ поена курсым тунэм пытарэн.

Коч могай паша ышташат тӱрлӧ тарман кӱлэш. Тидэ шот дэнэ 
мэат Обоно полшымо дэн кӱлэш тарманым налэдышна. Тышкэ столь- 
ар тарман пура: товар, пильа, ий, пужар, азыр, вӱрыж, чогыт, корак- 
нэр (алтэнчэ-азыр), тулэч молат.
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Стольар пашалан III дэнэ IV тӱшкасэ йоча-влак тунэмын улыт. 
Утларакшым IV тӱшкаштэ тунэмшэ-шамыч ыштэн улыт. Тидэ па
шаштэ эн пэрвойак тарман кучаш тунэмын улыт. Вара кузэ локшын- 
чаш, йыгаш, пужараш тунэммэ. Кайыклан (шырчык) омартам ыштэн 
улыт, шошым луктын сакэныт. Адак тыгыдэ йашлыкым ыштэн улыт. 
Нинэ йашлыкышт шошым урлыкаш пырчэ нэрэштмым палаш шот- 
лан тольо. Иашлыкэш икийаш шурно пырчым шындэн ончымо.

Тунэмшэ-влак шканышт мо кӱлэш ӱзгарым ыштэн улыт. (Линь- 
эйкым, кӧтырмам, тулэч молымат).

Рвэзэ-влак тидэ пашам пэш йӧратат. Кас мартэ вэрстак воктэн 
шогылтыт. Иктыжэ руа, локшынчэш, вэсыжэ—пужара, кумышо изи 
пильа дэн йыга, адак пудамат кырат. Кутырашат йӱк-йан эркым 
ок пу.

•
Клуб пашашкэ тунэмшэ-влак коклаштэ илышым шкэ тӧрлымӧ 

шот пура. Тидэ кэчын поена погынымашым ыштэн кэртыт.
Адак ару ончымаштэ ваш-ваш тэргэн, ӱпым тӱрэдыктат, кужу 

кӱчым пӱчкэдыктат, чэраным (траком, удыртыш) учотыш налын ка
шак погынымашлан ару ончышо комис витньымашым ышта. Мэ 
тыгэ ыштэн йоча-влакым изиш шк/ныштым кучэн мошташ кӱжым- 
дарышна.

Тидэ у паша ыштымаштэ ситыдымашыжат йатыр лийын. Эн 
пэрвойак тарман дэнэ оҥа укэ ыльэ. Адак рвэзэ-влаклан сылнэ му- 
тан кнага укэ. Пионэр паша шкэ вэржым налын ыш кэрт, ыш умо. 
Кыдалаш школ воктэн улшо комсомол йачэйкэ вожатыйым тэлэ гоч 
колтэн ыш кэрт. Комсомол секрэтар дэч шуко кана вожатыйым йод- 
мо; тугэ гынат, нымо ышталтын огыл. Тидэ экшыкым ончыкыжо 
тӧрлатыман.

Пытартышлан тыгэ каласэна: клуб паша мэрий школышко во- 
жым кэлгын колтэн шарлыжэ.

Йаковлэв.
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Иал озанлык гыч шукырак ыштэн лукмо нэргэн 
# тунэммаш.

Школлаштэ туныктымо йӧн, радам тӧрланэн гын, йал озанлык нэргэн 
тунэммашты мартэ ышкэ корнышкыжо возын огыл. Кызытсэ жапышгё 
мыландэ паша, шурным шуко шочыктымаш эн кугу, кӱлэш пашалан 
шотлалтэш. Садлан тунэмшэ-влак вийым шотлэн йал озанлык—мы
ландэ паша нэргэн школышто чот туныкташ кӱлэш.

Тӱҥалтыш школышто тидэ пашам кузэ колтымо нэргэн шуко 
ольалтын. Туныктымо радамжат илыш вашталтмэ почэш тӧрланэн 
толэш.

7 ий тунэмман школышто йал озанлык гыч шукырак пайдам 
налмэ нэргэн тунэммэ паша ышкэ вэрышкыжэ возын огыл. Садлан 
V тӱшка гыч тӱҥалын VII тӱшка мартэ йал озанлык пашаштр мом 
ышташ тунэмман, тидэ нэргэн радамым ончыкташ лийэш.

I. Визымышэ тӱшкалан.

П акча озанлык Пасу озанлык Ш ӧран озанлык

1. Пакча кӧргӧ нӧш- 1. Озанлыклан йӧршӧ 1. Тэрысым ора дэн
ыын озанлыклан йӧр- шурно кичкэ ЛЭКТЫШЫМ оптэн, мыландэ ужаш-
шыжым палымаш. палымаш. лан шэлэдымаш.

2. Ш агам  (парникым) 2. Тэрысым ора дэн 2. Минэрал ӱйаҥ--
ыштымаш. оптэн мыландэ ужаш- дышым шавымаш.

лан шэлэдымӓш.
« 3. Куралмэ аҥам

3. П акча саскам кпд 3. Минэрал ӱйаҥ- тырмалымаш.
дэн шындымаш. дышым шавымаш.

4. Озымым йыращ- 4. Куралмэ аҥа дэн 4. Вож саскам ӱды-
ыш шындымаш. О.ТЫКЫМ тырмалмэ. маш.

5. Уто озымым ша- 5. Тӱрльӧ сэмын па- 5. Тӱрльӧ шот дэн
гыштэ, йэраҥ ы ттэ пӱч- рэнтым шындымаш. парэҥгым шындымаш.
кэдымаш. .

■ *

6. Парэҥгым шын 6. Шудым солэн уд- 6. Вож саскам шуэн
дымаш. рэн каваныш оптымаш. шындымаш шӱкым кӱр- 

маш.

7. Тэрысым ора дэн 7. Шурным погы- 7. Шудым удырэн,
оптэн, мыландэ ужаш- маш, кылтам. суслам овартэн каваныш оп
лан тэлэдымаш. ■чумырмаш. тэн моштымаш.

8. Минэрал ӱйаҥды- 8. Парэнтэ лукмаш. 8. Вож саскам по
шым шавымаш. гэн налмаш.



И акча озанлык Пасу озанлык Ш ӧран озанлык

9. Йыраҥым ышты- 
маш.

10. Саскам ончэн 
моштымаш. Пӱчкэды- 
мэ, вӱд шавымэ, шӱк 
кӱрмо.

1. Шагыштэ озым 
куштымо.

2. Саскам мэҥгэ 
воктэн пидэдымэ дэн 
прививкым ыштымаш.

3. Имньэ КЫЧЕЫМ9 
дэн кычкымэ тарманым 
кучылт моштымаш.

4. Плуг дэн курал- 
маш.

5. Плугым ончэн ку- 
чэн моштымаш.

6. Саскам ончэн ку- 
штымаш: имньэ дэн
альэ кид дэн урэн пуш- 
кыдэмдымэ.

7. Вож саскам ку- 
ралмаш.

8. Олма пу дэн мо
ло тӱрльӧ пушэнтэ йыр 
лакым кӱнчымаш.

9. П акча дэн сат 
саска локтылшо ваш та
рэш кучэдалмаш.

10 . —

9. Ш рймаш: элэкт- 
рис вий дэн адак ма- 
шиным колтыл мошты
маш.

10. Шурно опташ 
клатым эрыктымаш.

. Кудымышо тӱшкалан

1. Шурным ӱдаш 
йамдылмаш: нӧртымӧ, 
мушмо, эрыктымэ.

2. Пмньэ кычкымэ 
дэн тарманым ончэн 
кучэн моштымаш.

3. Имньым ончэн 
моштымаш.

4. Плуг дэн курал- 
маш.

5. Парэнтым урмаш

Г. Вожым куралмаш.

7. Савам шындэн 
моштымо дэн солэн мо
штымаш.

8. Шудым удырэн, ор- 
ваш оптымо, каваныш 
оптымо.

9. Шурным погымо, 
сорла дэн тӱрэдмаш.

10. Шурно локтыл
шо ваштарэш кучэдал
маш.

9. Плуг дэн курал- 
мэ почэш, кӱнчымӧ по
чэш парэҥым погэн 
налман.

10. Вож саска дэн 
парэнтэ оптымо вэрым 
эрыктымаш.

1. Имньэ кычкымэ 
дэн тарифным кучэн 
ончэн моштымаш.

2. Имньым ончэн1 
моштымаш.

* 3. Плуг дэн курал
маш.

4. Вож саска дэн 
пар'энтым урымаш.

5. Вольыклан коч- 
кышым йамдылмэ: олы- 
мым пӱчкэдымэ, йытын 
кучам тыгыдэмдымз.

6. П арэнтэ дэн вож 
саска воктэн курал
маш.

7. Кудвэчэ дэн уш- 
кал вӱтам йандарын 
кучымаш.

8. Вольыклан виса 
шот дэн лукшымаш. 
Адак вольыклан вӱд 
йӱкташ йамдылмаш.

9. Ушкалым лӱштэн 
моштымаш. Вэдрам он- 
чымо, шӧрым внсымэ.

Ю.Пырэзым ончымо.



I I I .  Шымышэ тӱшкалан.

П акча озанлык Пасу озанлык Ш ӧран озанлык

1.— П акча кӧргӧ нӧш- 
мын нэрэштмыжым па- 
лымаш

2. П акча саскам 
эрыктымэ, нуным ара- 
лаш оптымаш.

3. Урлыклан йӧршӧ 
саскам ойыркалмэ дэн 
нуным ончэн мошты- 
маш.

4. Саскам оптымо, 
вэрым эрыктэн йам- 
дылмаш.

5. Саскам шинчал- 
таш, шукташ, кошташ 
йамдылмаш.

6. Мӧрым шындымэ 
дэн ончэн моштымаш.

7. П акча впсэн мош- 
тымо дэн тудым ужа- 
шын шэлэдымэ, вара 
ӱмбачын ончэн налын 
планым ыштымаш.

8. Пакчаштэ шым- 
лымэ дэн радам шот 
дэн саскам шындымаш.

Л
9. Днэвндкым кучэн 

моштымаш, озанлыкын 
поена паша шот дэн 
отчотым пумаш.

Ю.Пашам ышкэ кор- 
нышкыжо шындэн мош
тымаш. П аш адэн вуй- 
латэн моштымаш (йыр-

1. Плуг, культива- 
тыр, имньэ, удырмо 
шорвондо, ӱдымӧ маши
на, шудо солымо, шур- 
но эрыктымэ машина : 
дэн паша ыштымаш. 
Адак нуным ончэн мош
тымаш.

2. Ӱдымӧ машина 
дэн шудо солмо маши
нам ончэн налмаш.

3. Савам солалтэн 
моштымаш.

4. Шудым солмаш: 
чыкэм оптымо, чыкэм 
висымэ.

5. Шурным погы- 
маш: кылтам пидмэ, 
кылтам шупшыктымо.

6. Шиймэ: машина 
дэн, кид дэн, пуалты- 
мэ, эрыктымэ, олымьш 
оптымо.

7. Пасу м вис эн мош
тымаш, тудым ужаш- 
лэн шэлэдаш, планым 
палмаш.

8. Пасушто шымлы- 
мэ шот, шымлымым ыш
тэн ончэн моштымаш.

9. Днэвнпкым кучэн 
моштымаш, озанлык- 
ыштэ поена шотлэн 
отчотым пумаш.

10. Пашам ышкэ 
корнышкыжо шындэн 
моштымо, паша - дэн 
вуйлатэн моштымаш.

1. Сэпаратыр дэн 
! паша ыштэн, тудымуш- 

калэн, шэлэдэн мошты
маш.

2. Ӱйым шӱшмӧ дэн 
пэчэтлэн оптымаш.

3. Кормо йамдылмэ 
адак машинам ончэн 
налмэ дэн шындэн мо-

! штымаш.

4. Шӧрым ара.шэ 
дэн мыньар лиймыжым, 
пытымыжым налмаш.

5. Шово кургым ой- 
рымо дэн адак тудым 
кучылтмаш.

6. Ш ӧран урлыкаш 
у шкалы м ойыркалэн 
налмаш.

7. Кургым аралмэ 
дэн шотлэн кучылтмо.

8. Пукшымо волым 
ыштымэ.

9. Днэвникым кучэн 
моштымо дэн озанлык 
паша шотышто ончык- 
тэн пумаш.

10. Пашам поена 
ыштэн моштымаш: аш- 
ам курал ӱдымӧ, вож- 
саскам луктэдымаш.



П акча озанлык П асу озанлык Ш ӧран озанлык

аҥым пӱчкэдымэ, ша- 
гыш рокым онтымо, 
шындымэ дэн ӱдымӧ, 
саскам ончэн налмэ.

Курал ӱдымаш, шурным, 
тудым, погэн налмаш.

всльыкым ончымо, ну- 
ным пукшэн МОШТЫМО 
дэн шӧргыч ӱйым то- 
рыкым лукмаш.

Озандыкыштэ эрэ лийын шогымо тунэммэ пашам вэлэ мэ ончык- 
тэна. Моло паша, мутлан м а н а т ,  вольык ашнымэ, мӱкш ончымо, сад 
паша озанлыклан полышкалшэ ш о т ы ш т о  шогат. Садланак тунэммэ 
пашам шотлэн налмаш посна-посна озанлык шот дэн лийман. Тунэм
мэ пашам йоча-влаклан ыштэн ончаш тыгай оратам „схэмым" 
ончыкташ лийэш.

Умылдымо
тун. шотын Палэмдыш

№№ • '

и. V

IV, V, VI, IX

Тунэмшын

лӱмжӧ

1. Пэтров И

2. Иванов Н.

Програм шот дэн тунэммэ 
шотьТн №№

II III

-  1

1 : -

IV V VI VII VIII 1X1 X

—  1

—  1

1 I 1 

—! 1

го а 
5 го л 2 X

Тунэммэ шотым умылмаш корэш дэн альэ иктаж сипыр дэн шын- 
далтэш. Пытартыш корныжо йоча-влакын умылдымашыштым ончыкта 
Чыла умылдымо шотым, кэч могай тунэммэ пашаштат тэргэн налман.

Шошым дэн крэстйанын шошымсо пашажэ.
Ындэ шошым толаш тӱҥалын, кэчэ утларак ырыкта, вӱд ла- 

кылаш йога, кӧргыланат сайын вэлэ тучэш.
Вара молан тугэ тучэш? Айдэмылан вэлэ тугэ тучэш, альэ моло 

илышанланат тугэак тучэш? Кэ кузэ шона? Кужэч тидым палаш 
лийэш?

Шошым толмо дэнэ чыла тӱньа ылыжэш, чыла илышэ тарвана. 
Шошым кэнэта толэш, вашкэ толэш—тӱньажат вашкэ тарвана, ваш- 
кэ ылыжэш. Шошым эркын толэш, кужун толэш—тудын койшым 
ончэн тӱньажат эркын тарвана, эркын помыжалтэш. Тидэ шотым он- 
чыма гыч мэмнан тунэмшаш пашанам тыгэ лончылэн ойлаш лийэш:

1. Тэний шошымсо ийгэчэ могай лийшашлык—ик паша;
2. Шошымсо ийгэчым ончэн, тӱрлӧ кайык, пушэҥгэ, вольык мо 

сэмын илышыштым вашталтэн шогат—вэс паша;



3. Шошымсо ийгэчым ончэн тэндан йэш коклаштэ мом ыштат, 
кузэ жапым эртарат—кумысо паша;

4. Шошымсо ийгэчым ончэн мэ мом ышташ тӱҥалына—ны- 
..лымсэ паша.

Тэвэ мэмнан ӱмбалан вочшо ныл паша уло. Вара кузэ ышташ 
тӱҥалына, тидэ нэргэн кэ кузэ шона, кэ могай ойым пуа?

I
Тэний шошымсо ийгэчын могай лийшашлыкым палаш тидым 

ыштыман:
а) кэчэ ырыктэн толмым эскэрэн шогаш,
б) кэчын ушнэн толмым эскэраш,
в) лум шулымым, вӱд погынымым, вӱд толмым, мландэ кошкы- 

мым эскэраш.
Кэчэ ырыктэн толмым кузэ эскэрэн кэртына?

Тидэ шотышто йыҥлан шкаланжэ пэшак ӱшанаш ок лий. Мо
лан ок лий? Тунэмшэ-влак ойлат—таза альэ чэрлэ йыҥ, сай вургэман 
альэ шӱкшӧ вургэман, пашам ышта альэ йара шинча—чылаштланат 
нунылан кэчэ шокшо ик сэмын ок туч.

Тидэ шотышто, кэчын ырыктымым раш ончыктэн шогышо ик 
ӱзгар уло, тудым г р а д у с н и к  маныт. Учитыл градусникым он- 
чыкта, шокшо дэнэ йӱштӧ ончыктымым умландара—градусникым 
тӱгӧ луктын ончат, пӧртыш пуртэн ончат; градусникын йӱштӧ-шок- 
шо ончыктымо нэргэн тӱрлӧ задачым ыштылыт; вара градусник ӱм- 
бач ончэн йӱштӧ-шокшым возаш тунэмыт:—5°; 0°; +5°.

б) Кэчэ ушнэн толмым кузэ эскэрэн кэртына?
Градусник ончыктымо сэмынак учитыл сагат палаш, сагат дэнэ 

шотлаш утларак туныкта, сагат ӱмбач возаш туныкта.
в) Лум шулымым, вӱд погынымым, мландэ кошкымым эскэрэн 

шогышашлан лийын учитыл дэнэ тунэмшэ-влак экскурсийыш кайат. 
Нуно пырльа тидым палэн налыт: кэчан, альэ ӱмылан вэрыштэ лум 
кунар шулэн, корнышто,  ̂корно воктэнэ кунар шулэн; корэмыштэ 
вӱд кунар погынэн, корным вӱд пӱчкын, альэ укэ; пӱйа ӱмбалнэ, эҥэр 
ӱмбалнэ ий пудыргылын, альэ укэ: нурышто мландэ койэда, альэ укэ.,.

Тыгэ мутланэн ыштэн ончэн налмӧҥӧ, чыла эскэрэн шогымо 
нэргэн возышаш кагазым йамдылат. Возышаш кагазым тыгэ йамды- 
лаш лийэш.

Кэчэ палэ. Ийгэчэ могай

Кэчэ лӱм Тылзэ 
I лӱм

шочмо : апрель

кул;кыжмо [ —

вӱргэчэ

Ойар ; 
альэ 

пылан; 
кэчэ 1

Кэчын
кужыт- Кэчэ

шокшо

Лум шулымо, вӱд 
погынымо, мландэ 

кошкымо нэргэн мом 
палэн улына

13ш. 23м. '8°

13ш. 28м. 6°

|Кэчан вармш тэ урамыш тэ лум 
;шудэн пытан, корам  коч к а й -  
аш  ок лий , вуд ш уко. Эрданэ! 

тур-волакы ш тэ ий кэ ч а .

вӱд изэмын, мландэ 1 
шупшылдын

корно воктэнэ лум 
|13ш. 32м.! 7о II пытэн

Палым ыҥглык- 
тарымэ

оиар  кэчэ

пылан кэчэ

кэчэ дэнэ пыл 
вашталт шога



Умбакыжэ тыгэ ончыктымо сэмын тунэмшэ-шамыч ш ю  эскэрэн 
возаш тӱҥалыт.

Тидэ шошымсо ийгэчэ палымэ йӧрэ тыгай шинчымашым пуаш; 
лийэш:

1. Талук мучко кунар вашталт шогышо жап лийэш.
2. Талук коклаштэ кунар тылзэ шотлалтэш?
3. Талук поклаштэ вашталт шогышо жап (тэлэ, шошо, кэҥэж,. 

шыжэ) кунар тылзэ кужытан лийыт.
Талук кокласэ жап кудыжо эн кужо, эн кӱчык лийэш?
Талук кокласэ жапым кудыжым эн чот йӧратэда, мо вэрчын 

йӧратэда?

II

Шошымсо ийгэчэ почэш тӱрлӧ кайык, вольык, пушэҥгэ илыш 
вашталтмым кузэ палаш лийэш?

1. Тӱрлӧ кайыкын толмышт, паша ыштымышт, чоҥэштыл кошт- 
мо вэрышт, шкэныштым кучымо койшышт нэргэн палаш кӱлэш;

2. Тӱрлӧ пушэҥгын, шудын шытэн лэкмэ, лышташ лукмо, вӱд 
йоктармэ, пэлэдаш тӱҥалмэ, тӱрлӧ шыҥа лэкмэ нэргэн эскэраш 
кӱлэш;

3. Тӱрлӧ вольыкын, чодра йанлыкын тӱсышт вашталтмэ, илӹ- 
шышт вашталтмэ, шкэныштым кучымо нэргэн палэн шогаш кӱлэш.

1. Шошымсо ийгэчэ почэш тӱрлӧ кайык илышыштэ мо вашталтэш, 
кайык-шамыч шошым вэс сэмын илат мо, вэс вэрыштэ коштыт мо, 
вэс вэр гыч толыт мо? Кайык нэргэн шыжым кузэ манын улына ыльэ, 
могай кайык эрэ тыштак ила?

— Тунэмшэ шамыч шарнат, мутланат.
— Учытыл. Тугэ. Шыжым шокшо вэрыш куснэн кайшэ кайык-ша

мыч шошым мӧҥгӧ пӧртыл толыт. Нуно чыланат икканаштэ огыт 
тол, почэ-почэ толыт. Эн ончыч могай кайык толэш, вара могай 
толэш?

Адак тыштэ илышэ кайыкат тэлэ сэмынак шып илат мо, изин~ 
изин улакыштэ шылын коштӹт мо?

Тэвэ тидэ нэргэн—могай кайык мом ышта, кузэ ила—эскэрашна 
возэш

2. Шошымсо ийгэчэ почэш тӱрлӧ пушэҥгэ, кушкыл-шамыч, 
шыҥа илыш коклаштэ можо вашталтэш? Чыла пушэнтэ-шамычат 
вигак лышташым лукташ, икканаштэ вӱдкм колташ тӱҥалыт мо? 
тӱрлӧ шыҥа, шукш, лывэ-шамычат икканаштэ ылыж кыньэлыт, альэ 
укэ—тэвэ тидэ нэргэнат эскэраш вэрэштэш. /

3. Шошым ийгэчэ почэш тӱрлӧ вольык, чодра йанлык илы
шыштэ мо вашталтэш, чыла шотыштат икканаштэ вашталтэш мо, тугэ 
вашталтмыж-дэнэ вольыклан, йанлыклан мо пайдажэ уло—тидымат эс
кэрэн шогаш, ыҥлэн налаш вэрэштэш.

Нинэ эскэрэн шогымо палэ возышаш кагазым тыгэ йамдылаш 
лийэш.
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Тыгэ йамдылэн пытармэ мӧҥгӧ, тунэмшэ-влак дэнэ учитыл чыла 
юнчэн толаш йалышкэ, нурышко экскурсийым ыштэн толыт, мо уж- 
(мыштым, йамдылмэ кагазэш возэн шындат. Тыгэ мийэн толмо сэмын 
эрэ эскэрэн шогаш тунэмшэ-влакым посна ойрат, ончэн коштшаш жа- 
пым ончыктат—пӱтынь пашам ойрымо йыҥ тӱшка ӱмбак кудалтат.

Тидэ паша йӧрэ тыгай шинчымашым лукташ лийэш:
Т. Тӱрлӧ шыҥа, шукш кокла гыч шукыжо тэлылан колэн 

возыт, шошым угыч ылыжыт — кармэ (ора-шыҥа), ошым - шӱ- 
лыш, лывэ, шукш (пушэҥгэ лышташыштэ),  тидэ шотышто опытым 
ышташ лийэш.

2. Кайык-шамыч, вольык, чодра йанлык шошым игым ыштат, ку- 
лапым йоктарат, пуным вашталтат.

3. Тӱрлӧ пушэҥгэ, шудо, киндэ, шошым ылыжаш тӱҥалыт, куш- 
каш тӱҥалыт, нунылан кушкаш мэшаймэ ок кӱл, полшаш кӱлэш.

III.
Шошымсо ийгэчэ почэш йэш кокла паша нэргэн, икшывэ илыш 

нэргэн мом эскэраш кӱлэш?
1. Шошымсо ий-кэчэ почэш пӧрйыҥ илыш коклаштэ ма ваш- 

талтэш?
2) Шошымсо ийгэчэ почэш ӱдрамаш илыш коклаштэ мо ваш- 

талтэш; мом ыштат, кузэ ыштат, кузэ илат?
3) Шошымсо ийгэчэ почэш икшывэ илыш коклаштэ мо ваш- 

талтэш: мом ыштат, кузэ ыштат, кузэ илат?

1. Тэндан йэш коклаштэ ачада, изада тэлэ сэмынак корныш, 
чодраш коштыт, альэ иктаж вэс пашам ыштат? Мом ыштат, молан 
вэс пашам ыштат?

— Тунэмшэ-шамыч мутланат.
— Туныктышо. Тугэ, шошым толмо-дэнэ корно пыта, корэмлаш- 

тэ вӱд налын, лум шула, мландэ пашалан урлыкашым, куралмэ ӱзга- 
рым йамдылат. Иужо йыҥжэ шошым кэчэ арам ынжэ эртэ манын, 
ӱдаш тӱҥалмэшкат моло тӱрлӧ пашам кычалэш: пулатньыкым ыштат, 
оҥам шэлыт, бурлаклан кайат. Кэ чойа, утларак кыд-йол толэш, 
тудо утларак йӧным муэш, утларак пашам муэш. Садлан вэрчын, 
тэндан ачада, изада шошым кэчэ вашталтмэ почэш мо пашам муын 
шогат, мо йӧным кычалыт—тудым эскэрашна возэш.

2. Тэндан йэш коклаштэ ӱдрамаш-шамыч тэлым сэмынак эрэ 
мушым шурэн, кынчылам шӱдрэн илат мо, шошым кэчэ почэш нунын



паша коклаштэ нимоат вашталтын огыл мо? Вара мо вашталтын, 
мо вэрчын вашталтын?

— Тунэмшэ-шамьяч ойлат.
Туныктышо. Тугэ ӱдрамаш-влак шукыжым тэлэ коч мушым шу- 

рэн, кынчылам шӱдрэн илэн улыт. Иэшыштэ пӧрйыьг укэ Г Ы Н  В Э Л Э ’ - 

корныш, чодраш коштын улыт. Кызыт, Ш О Ш Ы М  КЭЧЭ Т О Л М О  М Ӧ Ҥ Г Ӧ  

нуно шӱртым пыштат, выньэр куаш тӱҥалыт, адак пачам, пырэзым 
пукшат, вольыкым сайрак ончат. Шошым вэлэш йужо йыҥын чы- 
выжат муным мунчаш тӱҥалын. Тидэ шотышто паша вашталт шога, 
лачак ындэ чыла йыҥын тӧр вашталт ок шого, садлан йэш йыда 
шошым кэчэ почэш ӱдрамаш паша вашталтмымат ‘эскэрашна возэш

3. Кугу йыҥ коклаштэ шошым ийгэчэ почэш илыш вашталт 
шога манна. Вара икшывэ коклаштат илыш вашталдэш, альэ укэ? 
Ала тэлэ сэмынак мунчалтэн коштыт, чамра (шур-кӱтӧ) дэнэ] модыт 
альэ коклан йӱштӧ дэч лӱдын пӧртыштӧ туртын кийат? Шошым ий 
кэчын икшывэ-влаклан мо пойдажэ уло, мо йӧрдомыжӧ> уло?

— Тунэмшэ-шамыч мутланат.
— Туныктышо. Тугэ, шошым ийгэчэ икшывэ-влаклан у пашам, у 

модышым конда, кокланжэ у ойгымат пуэн шога, Чэвэр кэчан, шок
шо, тӱрлӧ кайык-влак сылнэ мурым мурат, икшывэ-влак вӱдым корат, 
пӱйалат, вӱд вакшым ыштат—кӧргылан сай тучэш; кокланжэ шошым 
кэчэ годым икшывэ-влак утларак чэрланэнат колта: йӧл нӧрыш, кыл- 
мэн колтышыч, адак чывэ шинча, шэдра, ырлыкан, тулэч молат утла- 
ракшым шошым пижэш—тидэ сай огыл, пэш чот эскэраш кӱлэш. 
Садлан, шошымсо ий-кэчэ почэш икшывэ илыш вашталтмымат эс- 
кэрашна вэрэштэш. Эскэрэн кондымо увэр-влакым иктэш чумырэн 
возаш тыгай кагазым йамдылаш лийэш:
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Чывэ игым *) выньэр ку
аш ыштат. Вӱдым пӱалэн мо
дыт. Вӱд-вакшым шындат.

Онтальчыкым ыштэн мо- 
• дыт. Васук Иван шэдра 

дэнэ кийа

Тыгай увэрым иктыш погэн, эрэ эскэрэн шогаш, вара тидэ ка- 
газыш возэн шогаш тунэмшэ-влакым поена ойрат, тидэ пашам ну- 
нын ӱмбакэ кудалтат.

Тидэ паша йӧрэ тыгай шинчымашым пуаш лийэш:
1. Шошым ночко дэнэ йол вашкэ нӧра, кылмэн кудалтэт, адак 

шошым мардэж дэнат шэдра да мойын пижын кэртэш, садлан шо
шым тазалык шотышто утларак эскэраш кӱлэш.

*) Ш опш.
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2. Шошым вэлэш икшывэ-влак утларак кушкаш тӱҥалыт, 
кушкаш вий утларак кӱлэш, икшывэ-влак йавыгат, садын дэнэ' 
чывэ шинча пижэш. Чывэ шинча пытараш кол-ӱйым йӱаш 
кӱлэш, мокшым кочкаш кӱлэш, такшат сайрак кочкышым кочкаш 
кӱлэш.

3. Таза йыҥын кап-кыл шокшо 36,6й лийэш; чэрлэ йыҥын кап- 
кыл утларак шокшо лийэш.

4. Шошым шокшо кэчылан лийын чыла тӱньажат ылыжэш да 
(пушэҥгэ, -кайык, шыҥа,  шукш, чыла илышанат) йужо шынчыдымэ 
йыҥ-влакшэ йумо тугэ ышта шона.

IV.

Шошым ийгэчым ончэн, йырваш койшо илышым ончэн мэ мом 
ышташ тӱҥалына?

Туныктышо.—Ындэ мэмнан ончымаштэ шошым ийгэчэ почэш лум 
шула, вӱд йога, кайык толэш, пыжакшым опта, шыҥа ылыжэш, пу- 
шэҥгэ лышташым луктэш, вольык игым ышта, йэш коклаштэ агалан 
йамдылат, бурлаклан кайат, выньэрым куат, икшывэ-влак вӱд дэнэ 
модыт, иктэш авырэн ойлаш—тӱньа мучко илыш вашталдаш тӱҥ- 
альэ. Вара мэ-жэ мом ыштэна, лачак йырваш илыш вашталтмым вэлэ 
ончэна мо? Мэат иктажым ыштэн огына кэрт мо? Мом ыштэна, кузэ 
ыштэна, кушто ыштэна? Кэ кузэ шона?

Тунэмшэ-шамыч ойлат, тӱрлӧ пашам луктын пэлэштат. Тидым, 
чыла учитыл иктэш чумырэн, тунэмшэ-влак дэнэ пырльа ыштышаш 
пашам нэргэ дэнэ возэн шындат. Паша тыгай лийын кэртэш:

1. Кайыклан полшымо шотышто—шырчык омартам ышташ 
лийэш.

2. Тазалык шотышто—йол нӧрмӧ дэч кӧтӧрмам ыштэн ургаш 
лийэш: чывэ шинча дэч; моло чэр дэч аралалташ кол ӱйым аптэк 
гыч кондаш лийэш, мокшым шолтэн кочкаш лийэш, сайрак кочкы
шым школ вэлэн ышташ лийэш, кӱчымӧ вӱдым йӱаш ок йӧрӧ.

3. Арулык кучымо шотышто—олым пидышым ышташ, нулго уам 
йол йӱмак опташ лийэш: вургэм гыч, тӧшак гыч пуракым почкаш 
лийэш, чэвэр кэчыш, мардэжыш луктын сакалаш лийэш; кудо-пэчым 
эрыкташ лийэш.

4. Йэш кокла пашаштэ—вӱдым корэн колташ лийэш; выньэр 
куаш чывэ-игым ышташ лийэш; пача, пырэзэ, чывэ, ончаш полшаш 
лийэш,

5. Модмо шотышто—пӱйам пӱйалэн, вӱд вакшым ыштэн, изи пу- 
шым колтэн, кӱш колтымым ыштэн модаш лийэш.

Тидэ пашам шуктэн шогаш тыгэ пайлаш лийэш:
1. Шошым ий-кэчэ палмэ, лум шулымо, вӱд налмэ нэргэн ик 

тӱшка (звэно).
2. Тӱрлӧ кайык, вольык кушкыл илыш нэргэн вэс тӱшка (звэно),
3. Йэш кокла паша, икшывэ илыш нэргэн кумышо тӱшка (звэно).
4. Мом мэ ыштэн улна манмаштэ чыланат ыштат.

(
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Тидэ комплэкс дэнэ пырльа тӱҥалын? учи- 
тыл 1 - и й  дэнэ 2-ий тунэмшэ-влакым иктыш 
ушэн чывэ ончымо пашам калык коклаштэ 
сайэмдэн кэртэш.

Марий коклаштэ шукыжым чывэ вара мун- 
чаш тӱҥалэш, тыгыдэ муным мунча, туды- 
жымат кэҥэж гоч пэш шуко 50-60 вэлэ мунча. 
Сай ончэн моштэт гын, чывэ пэш кугу пай- 
дам пуэн кэртэш. Чывын пайдажым йэшар- 
шашлан: 1) чывэ урлыкым сайэмдаш кӱлэш,
2) чывым сайрак ончэн мошташ кӱлэщ.

1. Урлыкым сайэмдышашлан лийын чывэ 
игым ондак мунчаш тӱҥалшэ чывэ муногыч 
лукман. Тугай чывэ йаллаштэ лэктэш. Тугай 
муно гычат чывэ игым апрэль, альэ май тыл- 
чыштэ лукташ кӱлэш. Ондак лэкшэ чывэ игэ 
тэлэ мартэ кушкын шуэш, пэнтыдэ лийэш, 
йӱштым чытэн кэрштэ лийэш. Игэ лукташ 
муно ышкэ чывэ дэч ынжэ лий, родо тукым 
чывэ коклаштат ок йӧрӧ. Игэ лукшаш муным 
1-2 ийаш чывыным вэлэ налман, агутанжат 
1—3 ийаш коклаштэ вэлэ лийжэ. Тидым шо- 
тлэт гын, чывэ урлык сайэмэш.

2. Чывылан муным утларак мунчыктынэт 
гын, тидым шотлаш кӱлэш:

а) чывэт эрэ таза лийжэ, чэрлэ чывым ит 
кучо,

б) чывэ вӱта посна лийжэ, волгыдо, йужым 
вашталдэн шогыман лийжэ,

в) чывэ вӱташтэ тэлэ гоч 5° кокла шокшо 
лийжэ, 0° дэч ӱлыкӧ нигунамат ынжэ воло,

г) чывэ вӱташтэ ик лукышто эрэ тыгыдэ 
ошма лийжэ, вэс лукышто кукшо ломыж 
шогыжо.

Тыгэ чывым ончэт гын, тэлэ гочат тудлан 
муным мунчыкташ лийэш, 150—200 нарэ та- 
лукышто муным ик чывэ мунчэн кэртэш.

Чывын пайдажым раш палэн налшашлан 
лийын, школла-шамыч, чывэ мунчымым кэчэ 
йыда возэн шогаш тӱҥалза, тунамак пазар 
ак дэнэ оксашкэ савырэн шотлэн лукса. Тидэ 
пашам тунэмшэ икшывэ - шамыч ыштэн пэш 
кэртыт, тӱҥал пуза.

Н. Иванов.



Школышто калык мурым могай корно дэн  
туныктыман.

Илыш эрэ ончык кайа. Калыкын тӱрлӧ шонымыжат эрэ кэлгы- 
рак лийэш. Илыш ончык каймэ дэн, шонымаш кэлгэммэ дэн калыкын 
сылнэ мутшат вашталтэш, вэсэмэш, сылнэштэш.

Кызыт „калык муро“ манмэ ожнысо корно гыч лэктын, вэс кор
но дэн кайаш тӱҥалын. Иужгынам муро сынжэ („формажэ"") тошто 
гайак шога гынат, мут-кылжэ („содэржанийжэ") у гыч ышталтэш. 
Илыш уэммэ годым, калык мурланат тошто мут-кылжэ кэлшыман 
огыл. Муро-влакын мут-кылжэ илыш гыч лэктэш. Илышыжэ вэсэммэ 
годым, мут-кылжат вэсэмдэ ок код,—лачак мурын сынжэ гына шукыж 
годым тошто гыч эрнэн кайэн ок шу.

Тидым мый аалыктэн ончыктэм:

Тидэ—тошто муро. Калыкшаг тидэ мурым „тошто муро“ манэш- 
Тыгай мурым калык, пӱртӱс илышым ыҥлыДымэ годым, мураш тӱҥа- 
лын. Тудо тунам шкэжат ир (,,дикий“) шотышто илэн коштын. Шо- 
нымыжо гоДымат, пӱртӱс нэргэн ышкэ сэмынжак ила манын ойлэн, 
шонэн. Пӱртӱсланат ушыж дэнэ чоным пуртэн коштын. Пӱртӱсат ай- 
дэмэ гайак чонан—манын. Коракшат, кайыкшат, чаҥажат, вараксим- 
жат—чылажат нуно дэн айдэмэ сэмынак мутланат манын шонэн. Ти
дым шанчэ („наука") „пэрвобытный анимидм" (тӱҥалтыш чонланымэ) 
манэш. Тидэ шот гыч муржат тошто шотыш лэктэш.

Тыгай мурын мут-кылжат тошто; кызытсэ илыш мут-кыл гай 
огыл. Илэн-илэн, калык мурат вашталташ тӱҥалын. Сынжэ тошто 
гыч пэш шукак ойырлэн кайэн кэртын огыл.

Ындэ изишак утларак кушшо мурым налына.

Тидэ мурышто мут-кылжэ изиш ончыкырак кайэн. Тыштэ кайык- 
влак дэн огыт мутланэ—нунылан тӱрлӧ пашам вэлэ ыштыктат. Молан? 
Моланжэ пэш палэ: калык озанлыкшат ончык кайэн—уржамат, шӱль- 
ымат ӱдат. Ындэ вэр гыч вэрыш коштын илымэ пытэн. Тыгэ гынат, 
айдэмын шонымыжо ир годымсо шонымаш дэч пэш мӱндӱркак то- 
раҥалтын огыл. Альэ кызытат нунылан тӱрлӧ пашам ыштыкташ шо- 
нат: вӱтэльым—вӱд нумалаш, пулдырчым— пудырго погаш, каршым— 
калык погаш. Чыла чонан-влак, йэҥ дэн ойлэн огыт мошто гынат, 
тудлан полшыдэжэ огыт шого: вӱдшымат нумалыт, пудыргыжымат

Тошто муро:
„Чийак, чийак“ кайыкшэ, К оракш э тольо да, 

„ К о раҥ -ко раҥ “ маньэ да, 
Яла улым кораҥ ш аш ,
Яла укэм к о раҥ ш аш ? т. м...

„Чий-чий“ маньэ да, 
Яла улым чийышаш, 
Яла укэм чийышаш?

„Вӱд ӱмбал вӱтэльыжым 
Вуд нумалаш шогалтэна; 
Уржа йӱмал каршыжым 
Калык погаш шогалтэна:

Ш ӱльӧ йӱмал пулдырчыжым 
Пудурго погаш шогалтэна; 
Васлий эргэ Иогоржым 
Калык погаш шогалтэна.. . т. м.



погат... т. м. Айдэмэ дэн тӱрлӧ илышэ (шонымаш гыч) мӱндӱрнак 
огыт ул. И^ыш корнышт пырльаракак каймыла койэш. Лач озанлык 
паша гына ончыкырак кайэн, садлан айдэмын ушыжат утларак пэҥ- 
гыдэмын; кайык дэн да мойын мутланымым чарнэн.

Илыш адак утларак кушкэш. Айдэмынат илышыжэ, пашажэ 
лончылалтэш. Тӱрлӧ ойгыжат, сылныжат, удажат, сайжет илыш кор- 
нэш логалэш. Айдэмын муржат тӱрлӧ лэктэш: сӱан мурат, ӱдыр му
рат, рэкрут мурат, йоча мурат. Тӱрлӧ илыш лончылан тӱрлӧ сылнэ, 
ойган, куаныман да мойын муро-влак лийыт.

Сӱан мурын мут-кылжэ:
Изи вӱдэт йогалэш, Мӧдӧ вуйжо йыда ломбэр.
Кугу вӱдышкэт ушналэш ; Л ом бы ж о йыда угыш;
Кугу вӱдэт йогалэш, Укышыжо йыда пэлэдыш,
Элнэт вӱдышкэт уш налэш ; Пэлэдыш шуын огыл, йэҥ  ужын;
Элнэт вӱдэт йогалэш, Кӱйын шуын огыл, й эҥ  кӱрын;
Лыкын-лукын йогалэш; Ондрий ӱдыр Окыльийжым
Лукшо йыда олыкшо, Кушкын шуын огыл, йэҥ  ужын,
О лы кш о йыда мӧдӧ вуй Чэвэргэн шуын огыл, мэ нынтайэна.

Адак вэс муро^.
Индэш ийаш алаш ат дэн Куд ийаш алаш ат дэн
Ындырэн-ындырэн толын улына; Кутырэн-кутырэн толын улына;
Кандаш ийаш алаш ат дэн Изи чодрат, кугу чодрат,
К андарэн-кандарэн толын улына; Тӱмыр йӱк дэн лэкна.
Шым ийаш алаш ат дэн Изи пурэт, кугу пурэт,
Ш'ыман-шыман толын улына; Шӱвыр йӱк дэн лэкна,

Изи олыкэт, кугу олыкэт 
/  Йыҥгыр йӱк дэн лэкна;

Капка ончыкэт шуна
Ялаш ан койышыжым ончыктышна.

„Изи вӱдэт йогалэш“ манмэ муржо тошто, ожкысо илы ш  шот 
гыч лэкмэ. Мландэ паша илыш лончыш тунам пурэн улмаш гынат, 
альэ илыш лончышыжо тӱҥалтыш (ир) илыш шотыштак шогэн. Ир 
илыш годым ватак-марийак манмым кызытсэ сэмын ий шумылам ву- 
чэн коштын огыт ул. 3—7 ийашымак марлан пуат улмаш. Качэ ма- 
рийжат, ӱдыржат изиак улыныт гынат, нунын ачашт-авашт марлан 
пуэн, ӱдырым налыктэн шуктзныт. Тунам йӧратымашым, кэлшыма- 
шым мойын ончэн огыт ул. Икшывыштын шонымымат палаш тӧчэн 
огыт ул. Лач ачашт дэн авашт нунын илыш корныштым ышкэ сэмы- 
нышт тӧрлӧн шогэныт. Тунам чыла куатшэ йэш коклаштэ кугэзэ ки- 
дыштэ улмаш. Кугэзэ озанлык пашамат, тукым пашамат моло шоҥго 
кугыза-влак дэн каҥашэн тӧрлэн шогэн. Тидэ шотым шанчэ „автори,- 
тарный строй" (кугэзэ пагалымэ строй) манэш. Марий мурыштат ти
дэ кугэзэ илыш гыч толшо мутшо уло:

Кушкын шуын огыл, йэҥ  ужын;
Чэвэргэн шуын огыл, мэ нынтайэна.

Кушкын шудымо ӱдырымак марлан пуат улмаш. Ачаж-аважэ, 
иктаж сэмын илыш шотлан кӱлын гын, икшывыштым вольык олмэш
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вэлэ ужалэныт. Кызытырак лач тыгэжак огыт ыштэ гынат, тошто му
рын сынжэ кодын, изиш у пушым вэлэ налын пуртэн.

Ындэ вэс муржым налына — „Индэш ийаш алашат дэн”—манмым. 
Тидэ муржым урак муро м анат  лийэш. Тудын илышэш шочмыж го
дым, калык илыш йыжыҥалташ тӱҥалын улмаш манаш лийэш: пой- 
анжат, нужнажат улыт улмаш, ӱдырым ик тукым гыч огыл вэс ту- 
кым гынат налыт улмаш, тӱрлӧ сӱйан тарманжат улмаш, вольыкшы- 
мат чот ашнат улмаш. Ик мутлан мандат гын, крэстьӓн илыш тунам 
тичмашын шогэн. Тичмаш илыш шогьйчо гоДым, пойан йыҥын илы- 
шыжым эрэ моктанэн мураш тӧчэныт. Садлан тиДэ ойго сӱан муро 
огыл—моктанымэ муро. Кӧ тидэ моктанымэ муржым шонэн луктэш? 
Пойан альэ нужна йыҥжэ? Лачак пойанжэ. Ындэ кугэзэ шинчам 
ончымаш пыташ тӱҥальэ. Кугу йыҥын вийжат пыташ тӱҥальэ. Кугэ
зэ, кугу, шоҥго йыҥ олмэш—пойан иыҥ ончыко лэктэш. Садлан му
рын кыл-мут ойыртышыжат тошто шот гыч ойырлалтын, у шот дэн 
кайа. Мӱндӱр вэр гыч кӧ ватым налын кэртэш? Кугу сӱаным кӧ ыш
та?.. Пойан. Кӧ алашажэ дэн моктана? Могай алаша дэн моктанаш 
лийэш?—Сай алаша дэн вэлэ моктанат. Сай алашажэ пойанын вэлэ 
лийэш. Тэвэ тыгэ пойан йыҥ йытыралыкыш (калык муро шот дэн) 
лэктэш. Илыш кугэзэ олмэш вуйлаташэт пойаным луктэш. Тидэ пой
анжэ альэ окса дэн пойан огыл. Альэ илыш йыжьзҥыш окса вий пу- 
рэн огыл. Альэ пойанлыкшэ мландэ дэн вольык гыч вэлэ лэкшэ. Тидэ 
озанлыкшымат шанчэ „натуральное хозяйство” (пӱртыс гыч лукмо 
озанлык) манэш. Тыгай „натуральный” озанлык годым, пойан дэн 
нужнажэ пэш мӱндӱрнак ойырлалт огыт шого. Пойанжат, нужнажат 
мландэ паша дэнак толашат; лачак иктыжын мландыжэ шукырак, : 
вэсыжын—шагалрак; иктыжын—вольыкшо шукырак, тазарак, шол- 
дырарак, вэсыжын—вычкыжрак, какшийрак.

Ожнат эртак мландэ да вольык паша дэн гына илэн огыт ул. - 
Моло тӱрлӧ сомыл пашамат ыштылыныт. Тэвэ тидыжэ тыгай мурыла 
гыч койэш:

Куржалальым, пуралальым 
Вопш эр гынай отышко;
Тумэт-кожэт эрэ вопш,
Мӱйак-мӱйак ӱпшалдэш;
Толылдальым, пуралальым,
Эбат кугызан пӧртышкӧ,
Пусакыштэ пӱрӧ пэчкэ,
Кидыштэмат пӱрӧ пайдан.

Мӱкш ончымат „натуральный” озанлык кучымо годымак лийын. . 
Мӱкшат—пӱртӱсын ужашыжэ манаш лийэш, садлан порылыкшат 
пӱртӱс гычак налмылан шотлалтэш.

„Тумэт-кожэт эрэ вопш”—мурыжо манэш. Мӱкшыжо, тыгэ гын, 
шагал огыл. Кож, тумо йыда мӱкш лиймэкэ, моло озанлыкмат тудын 
шагал, начар огыл. Адак ожнысэк мӱй дэн, шыштэ дэн торгайэныт. 
Тыжэчат окса вий илышыш пураш тӱҥалын.



Тыгэрак илыш ссжылэмын. Эркын-эркын айдэмэ-влак кугыжа- 
ныш илышышкат шуаш тӱҥалыныт. (Марий калыкшэ, руш кугыжа- 
ныш кӧргыштӧ гына, кугыжаныш илыш дэн илэныг). Вара кугыжа- 
ныш илышлан нуно куанэн ончэныт, альэ ойгырэныт? Тидэ йодмаш- 
лан „рэкрут" муро пэш сайын ончыктэн пуа. Тэвэ:

Салма гай, пасуна кодалэш, Чэвэр муно гайэ, качэ таҥна кодалэш
Салма тӱр гай, чодрана кодалэШ; Чэвэр мӱгиндэ гай, ӱдыр таҥна к о д а л э ш '
Я рш аш  гайэ, агулна кодалэш, Шэмак-чэвэр ышкэ улына ыльэ,
Посто гайэ, пошкудына кодалэш. Кайшэ комбо гай, эртэн кайэна.

Вэсэ:
Кӱй олалан кӱй шэргэ,
Пу олалан пу шэргэ;
Яча-авалан икшывэ шэргэ,
Кугыжалан вуй шэргэ.

Кумысо:
Карамас курыкэт—тура курыкэт, Кугужан мландэт—шэм мландэт,
Вийан алаш ан  о ҥ  вийжым шупшулэш; Шэм калыкын о ҥ  вийжым шупшулэш. 
Ола урэмэт—кӱй урэмэт, Мэат каҥэн колтэна да,
Таганан алаш ан о ҥ  вийжым шупшулэш. Ячан-аван о ҥ  вийжэ шупшултэш...

Нылымысэ:
Эр кэчыж дэн ш очына ыльэ гын, Кас кэчэт дэн ш очына ыльэ гын,
Яча дэн авалан йӧрӧна ыльэ; Ӱдыр таҥлан йӧрӧна ыльэ;
Кэчывал кэчэт дэн шочына ыльэ гын, Иӱд кэчэт годым шочын улына да,
Изай дэн йэҥгайлан кэлш эна ыльэ. Иумо дэн сарлан вэлэ йӧрӧн улына.

Нинэ ныл муро-влак гыч мэрий крэсаньыкын тӱрлӧ шонымыжат 
койэш.— Ындэ мэрий калык илэм дэн-илэм дэн чодра лонташтэ илы- 
мым чарнэн—агуллаштэ илаш тӱҥалын („аршаш гайэ, агулна кода
лэш), пошкудо-влакшат пырльа илат („посто гайэ, пошкудына кода
лэш"), уржа-шӱльӧ киндэ лоҥгашкэ пабрикыштэ ыштымэ кочкышат 
пурэн („’чэвэр мӱгиндэ гай, ӱдыр таҥна кодалэш"). Йал дэн оламат 
таҥаштарэн моштат („кӱй олалан кӱй шэргэ; пу олалан пу шэргэ"). 
Кугыжаныш илышыш шумэкэ, мэрий тошто йӱлат йомэш; шып илы- 
шат пыта; кугыжаныштланат полшыдэ ок лий. Крэстьӓн-влак ола 
шинчам ончэн тунэмыт. Тӱрлӧ йӧсыжымат ола могырым вучаш тӱ- 
ҥалыт. Тидыжым тэвэ тыгай муро ончыкта:

Мӱндӱр кӱдӱрчэт кӱдӱртальэ,
Кӱй курыкэтлан нэлыжэ тольо;
Мӱндӱр волгэнчэт волгалтальэ,
Пышкэрмэ вуйэтлан нэлыжэ тольо;
Ола могырым кагаз тольо да,
Мыланнажэ нэлыжэ логальэ;
Морко могырым кагаз тольо да,
Явый дэн ачыйлан нэлыжэ логальэ.

Тэвэ тыгэ ола могыр гыч толшо кагаз крэстьӓн чоным йӱлалда. 
Порылык увэр тужэч ок тол—манмыла шокта.

Тидэ нэргэнак „Кугу сорта" вэра дэн илышэ-влакын мурышт 
адакат рашырак ончыкта. Нунын муржо („Мамай муро“):



Йаран олат айдэмэ вуй кочш о лийэш,
Ш ынчара олат киндэ кочш о лийэш;
Чарла олат—пу кочш о лийэш,
О заҥ  олат—сут олат—йэҥ вуй кочш о лийэш.
Вӓтка олат—сут олат—айдэмэ кочш о лийэш.
Йумын тӱлӧ—кэчэ тӱлӧ—ида мондо марийжым,
Йумын тӱлӧ—кэчэ тӱлӧ—сай чэвэрын кодса!
Йумын тӱлӧ—кэчэ тӱлӧ—кодшо марийжым

утарыза!

Тэвэ тыгэ ола марий крэстьӓн илышым лончылаш, кӱрышташ 
тӱҥалын. Кугыжаныш паш а—изи паша огыл: салтакат шуко кӱлэш, 
сӧйымат ыштат („йумо дэн сарлан вэлэ йӧрӧн улына"). йозакшэ дэ- 
нат, тӱрлӧ „повинность" дэнат орландара („кугужан мландэт—шэм 
мландэт, шэм калыкын оҥ вийжым шупшулэш").

Ола—кугыжа—калык орлык ик корнышто улыт. Марий ожно 
нуно дэч нимогай порылыкым ужын огыл, осаллыкшэ чытыдымз 
шуко лийын. Нинэ олалаштэ руш-влак илэныт, марийлан илаш туш- 
то эрык лийын огыл. (Марий олалаштэ 3 кэчэ дэч коч илэн кэртын 
огыл). Садлан марийын кугыжаныш нэргэн тыгай шонымаш лийын: 
ола—кугыжа—руш—тора—чыла вуйым кочшо улыт („Иаран олат 
айдэмэ кочшо лийэш; Озаҥ олат—сут олат—айдэмэ кочшо лийэш"). 
Нуно дэч „йумын тӱлӧ вэлэ кодшо марийжым утара".

Тыгэ илыш лончылэмын: ындэ пойанжат пызыра, кугыжажат 
олала гыч пызыра, руш калыкшат эрэ шӱкэн толэш. Тошто шоны- 
машэт йалт вашталтэш, муржат сынжым вэсэмда, лопкарак, ончы- 
кырак ончыкташ, ужыкташ туныкта. Крэстьӓнлан кугыжаныш илыш 
нэлын чӱчэш. Кугыжаныш илышым аралымэ годым, тудо ышкэмын 
илышым аралэм манын ок шоно, садлан кугыжаныш илышымат кӱ- 
лэшланак, порыланак ок шотло. Шкэт озанлык дэн илышэ-влак ни- 
гэжат кугыжаныш илышым огыт йӧратэ. Нуно чылажымат ышкак 
ышташ тунэмын илэнытат, пырльа, кашакыньэк ыштышашым шонэ- 
нат огыт ул. Адак марий йэҥлан Октӓбрьысэ рэвольӱтсо мартэ, кӱ- 
шнӧ манмэм сэмын, кугыжаныш илышыжымат ышташ йӧнжӧ лийын 
огыл. Тугэ гын, кугыжаныш пашажымат шӧрын гына вэлэ ончэн.

Калык дэн калык коклаштэ илымымат йужо муро-влак ончык- 
тат. Тэвэ:

Чодра-чодра манмэт дэнэ, Китай комбыжым мокталатат,
Мӧр чодратлан мо шуэш? Китай комбым мокталыт—
Пасу-пасу манмэт дэнэ Мо койаж э—мо можо?
Мор пасуэтлан мо шуэш? Ик мамыкшэ вэлэ.
Олык-олык манмэт дэнэ Руш ӱдырым мокталатат—
Мор олыкэтлан мо шуэш? Руш ӱдырым мокталыт—
Ӱдыр-ӱдыр манмЭт дэнэ Мо ушыжо, мо акылжэ?
Марий ӱдырэтлан мо шуэш? Ик койы ш ы жак вэлэ.

Тидэ муро—у муро. Кужэч палэ? Руш ӱдырым койдармаш гыч. 
Молан тудым койдардарэн мураш марий-влак тӱҥалыныт?.. Молан- 
жым тыгэ палаш лийэш. Рэвольӱтсо дэч ончыч йатырак марий кок
ла гычат тунэмшэ йэҥ-влак лэкташ тӱҥалыныт ыльэ. Нуно марий



удырым марлан налмым чарнэныт ыльэ—руш удырым налыт ыльэ. 
Руш ватышг, марий ӱдырамашла пасушто, олыкышто, чодраштэ па
шам ыштэн огыт ул. Лач сурт воктэн гына почаҥыныт. Сурт воктэн 
почаҥмым марий йыҥнэлэ пашалан ок шотло. Сурт воктэн кийышым 
„йара логарлан“ вэлэ шотлат. Садлан руш ватымат перо йэҥланак 
шотлэн огыт ул(„моуш ыж о, мо акылжэ? Ик койышыжак вэлэ!“). Сай 
чийэн кошташ йӧратымыштлан шӧрын вэлэ ончэныт („Китай ком- 
бым мокталыт—Мо койажэ, мо можо? Ик мамыкшэ вэлэ!“). Руш ӱд- 
рамаш —китай комбо гай оварэн коштэш гынат, пунжат, шылжат 
(вэс сэмын шонаш гын, пашажат, кунжат) укэ, ушыжат, акылжат 
шагал (пашалан марий ӱдрамаш сэмын ок шу).

Тэвэ тыгэ калык дэн калык илышышкат шуыныт. Тыгэ ик ка
лык дэн вэс калыкым таҥаштарэн мураш тӱҥалыныт. Шкэнжын па
шалан йӧрмыжым марий ӱдрамаш мокталтэн мурэн. Тунэмшэ-влакын 
„йоҥылышыжым" ышкэ шотшо дэн шылталэн.

Ындэ кызытеэ илышым калык кузэ мура? Тэвэ Ӱпӧ марийын 
такмак-влакшым налына:

1. Пойан-влакын пӧртышт кӱкшӧ 4. Кугу мӱшкыр Миклай годым
Кытык кайэн тӧрзашт-влак. Мэ илышна орланэн.
Й ошкар армий толын шушын, Комунис-влак законыш т дэн
Ойгэш возыч пойан-влак. Мэ илэна йывыртэн.

* ** * * *
2. Пойан шыдаҥым (в)ӱдалжэ,— 5. Мэ мийэна Тифлисыш,

Кӧгӧрчӧн кочкын пытарыжэ. Пэрвой класан вагонэш.
Пойан пытыжэ, Колчак пытыжэ, Ындэ кызматым ыштэна
Й ош кар армий ӧрчыжо. Ш кэнан йош кар йолташлан.

* ** * * *
3. Ӱпӧ ола Вичэ воктэн 6. Ӱпӧ кувэлнэ, Ӱпӧ кувэлнэ,—

Коштам ильэ кид кучэн. Ӱпӧ Вичэ воктэлнэ.
Колчак-влакым, пойан-влакым Шуко шинчымэт шуэш гын,
Кушкужам ильэ ӧртньэрлэн. Пуро комсомолышко.

7. Ош шовырэм ӱмбалнэм,
Комсомолэм кӱдӱлнэм.
Сар солыкэм вуйыштэм, ,
Лэнин мутшо шӱмыштэм.
Яйдза погынэн мэ кайэна,
Сэрэдажым погэна.

* Ший пэра дэн, ший ручка дэн
Эсэнлыкнам сэрэна.

Марий Кундэмысэ калык муро-влак:
1. Ой тумэрэт-тумэрэт, Шоган й ы раҥ —кум йыраҥ,

Сава сола тумэрэт. Изай, кудыжым мый сомылэм?
Тумо гайэ чаплэ улына, Йӧратым качэм кумыто,
Куэ гайэ ош о улына Изай, кудыжлан мый кайэм?

Ош кылатэт ончылнэт Мыйын таҥэм комсомол,
Кэчэ возын шинчашкэм, Мыйэ тудым йӧратэм.
Ӱйжат ок кӱл, мӱйэтат ок кӱл, Чыла ш очш эм кудалтэм,
Таҥэм возын ушэшэм. Кбмеомоллан мый кайэм.
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* *
2. Тор'йал эҥэрэт  той окайэт,

Комбыжо модалэш гын вэлэ кэлш алэш  
Элнэт эҥэрэт ший окайэт,
Колжо модэш гын вэлэ кэлш алэш .

Ш эрнур олат—мэрий олат,
Марийжэ тунэмэш гын вэлэ кэлшалэш.
Иошкар олат—Марий Рӱдэт 
Марийжэ вуйлата гын вэлэ кэлш алэш .

* "■* ' * *
Пётр, Пётр, куш кайэт? Тунэммэт дэн мом ыштэт?
Ликпунктышко кайэм. Тӱрлым палаш  тунэмам.
Ликпунктышто мом ыштэт? Палымэт дэн мом ыштэт?
-Лудаш-возаш тунэмам. Культурный йэҥ  лийам.

Культуржо дэн мом ыштэт? 
У илышым ыштэм.
У илыш дэн мом ыштэт? 
Сотсийализмыш лэктам.

Йӱштӧ памашын вӱдшӧ сылнэ,
Ш ошым пэлэдышын ӱпш ыж ӧ тамлэ.
Комсомол йолташ ыжыц ой ж о  сылнэ 
Совэт властьын паш ажэ й ёр ш ё .

*  *
*

Пуро айдэм йоча лийнэм ыльэ,
Пуро шомакым колнэм ыльэ.
Пуро айдэмэ лийаш ыш лий,
Пуро шомакым колаш ыш лий.

И ош кар кэчэ лийнэм ыльэ,
Шэмэр калыкым волгалтарынэм ыльэ,
И ош кар кэчэ лийаш ыш лий.
Ш эмэр калыкым волгалташ ыш лий.

Ушан айдэм лийнэм ыльэ.
Марий калыкым вуйлатынэм ыльэ.
Ушан айдэмэ лийаш  лий 
Тунэм шукташ ыш ситэ.

Калык сайжэ мый лийнэм,
^ Эр ӱжарам муралтынэм. 4 ^

Пэлэдышын сайыжэ мый лийнэм,
Кугу олыкым кэлыштарынэм.

Марий артискэ мый лийнэм,
Марий койышым ончыктынэм.
Кушталтынэм—муралтынэм,
Ш эмэр калыклан кэлыштарынэм.

Марий калык—ик вэрэ Кундэм дэн ила; вэс вэрэ—моло калык 
коклаштэ. Ик вэрэжэ—кугыжаныш пашалан ышкэ нот пижын, вэс вэ- 
рэжэ—пижын шуктэн огыл. Мурыжат кок тӱрлырак кайа. Ик вэлны- 
жэ—пойан дэн колчак ваштарэш чот крэдалыныт, садлан тыштэ му
рыжат нунын нэргэн, адак йошкар армий нэргэн ойла; вэс вэрэжэ— 
посна кундэмлан чот пижын, тидым шуктэныт. Тыштэ марий куат



почмым утларак шонэн муралтат. Ындэ кугыжаныш пашаланат ма
рий калык пижын. Тудат, ожнысо сзмын, ӧрдыжыштӧ, тулык сэмын 
йӧсын шӱлэштын ок кошт. Мурыжат йӧршӧш вэсэмын Ындэ тӱрлӧ 
пэлэдыш, кайык, чодра, олык олмэш мурышко-' ликпункт, йошкар 
армий, Колчак дэн, пойан дэн крэдалмэ, Иошкар-Олаштэ марий вуй- 
латымэ, шэмэр калыклан полышкалымэ нэргэн, сотсиализмыш шумо 
нэргэн калык мура. Мур сынжэ йалтак йӧршын вашталтын огыл гы
нат, мут кылжэ йӧршӧш вэсэмын.

У илыш—калык мурыштат пэлэдын шога. У илыш—у сэмын 
калык чоным куандара, у сэмын мурым луктэш.

Кызыт мэмнан школна-влак калык мурым пэш шагал тунэмыт. 
Тидэ пэш йоҥылыш паша. Калык ^муро поэт возымаш гайак сылнэ, 
адак шукыж годым поэт-влак дэчат утларак кэлыштарэн ойла. Нинэ 
муро-влак айдэмэ шӱмэш утларак пижыт, нуным йоча-влакат содор- 
рак ыҥлат, адак мутын сылныжымат калык памаш гычак йӱаш 
тунэмыт.

Калык муро—калыкын тӱрлӧ годсо илышыжшм ончыкта. Тудым 
туннэмэ йочаланат пэш кугун ушым погышашлык. Мыйын возымаш 
гычэм тыгай калык мурын тыгай корно лэктэ: 1) тӱҥалтыш илыш,— 
2) кугэчэ куат илыш—3) пойан тӱшкан вийжэ лэкмэ—4) кугыжаныш 
илышыш шумо,—5) у илыш ышташ тӱҥалмэ, пойаным пытарымэг 
сотсийализмыш лэкмэ.

Тэвэ тыгай корно дэн калык муро кушкын. Тидэ корным тунэм- 
шэ-влаклан школлаштэ ончыктэн пуман.

В. Мухин.
%

   ___

с/
7 ий тунэмман Иошкар-Оласэ марий школын пашажэ.

Тэний маркэ тидэ школышто тӱҥалтыш школ ыльэ. Тэнвй вэс 
вэрэ кусаралтэ. Кызыт чылажэ ныл групп уло: 5-шэ кокыт, 6-шо дэ
нэ 7-шэ иктэ гыч. Шыжым кок шӱдо йодыш пурыш, садлан школ- 
дэнэ илымэ пӧрт шыгыр гынат, 5-шэ тӱшкажэ кокыт почылто. Чы
лажэ тунэмаш 87 йыҥ пурталтэ. Нунын коклагыч—30 ӱдыр.

Кызыт школышто чылажэ чотлалтэш:

тарзэ йорло колкоз
члэн икмарда служа щ. чылажэ пӧрйы Ҥ  , ӱдыр

Й Ы Ҥ % 1ЙЫ- Н % Й Ы Ҥ % Й Ы Ҥ % Й Ы Ҥ % Й Ы Ҥ % Й Ы Ҥ  % йы ҥ %

16 10,00 73 45,91
1

3 1,88 61 38,39 0 3,7(5
1

159 100 118 74,10 41 25,84

Тидэ школ олаштэ. Тунэмшэ-влакат пытарэн чыла тӱрлӧ тэкни- 
кумлаш кайат, садлан програм-пӱтынь паша ола школ програм по
чэш ышталтэш. \



Тидэ ийлан мэ тыгай шонымаш дэнэ пашам ышташ тӱҥална.
1. 100% Г.У.С-ын тунэмшаш програмжым тунэм шукташ. Ту

нэммэ пашам илыш дэн ыштэн активный мэтод дэнэ колтыман.
2. Тунэммашым паша (труд) дэнэ ушаш кок мастарлыкым: ур- 

гымо дэнэ стольарныйым почын пашам ышташ.
3. Рвэзэ ушэм, пионьэр, испол - буро, моло мэр организатсий гоч 

рвэзэ-влакым туныктэн мэр пашам ышташ, сотсиализм ыштэн мош- 
тышым туныктыман.

4. Клуб пашам тӱрлӧ драм кружок, натуралист, пизкультур кру- 
жоклаштэ ыштэн, рвэзэ-влакын ушыштым шараш, койыш—шокты- 
шыштым сылнэштэн у сылнэ койышлан туныкташ.

5. Школ пырльа илышым, кочмо йӱмашым, чиймашым сайэм- 
дэн чыла тарзэ, йорло икшывэ-влакым туре туныктэн лукташ тыр- 
шыман.

Тунэммэ паша.
Тунэммэ пашам вийан колташ тошто пайрэм канышым кудал- 

таш. тунэммашым сайэмдашлан—туныктышо, тунэмшэ-влак арньа му- 
чко, кэчэ йыда тунэмаш—ман ыштышна. Адак чыла тидэ пашам вий- 
антдаш школ кӧргыштӧ, тунэммэ пашаштэ, арулык кучымаштэ, мэр 
паша шотыштат, сотсиалист сорэвнованийым тӱшка дэнэ тӱшка ин- 
тэрнат дэнэ интэрнат ыштат. Сӧрэвнований вэс школдэнат уло.

Тунэммэ пашам сайын колташлан, тунэмшэ-шамычат сайын ум- 
лышт ман, туныктымо йӧнжӧ (мэтодика) у шотан, илышым тунэм-тэр- 
гэн налшэ лийжэ. Тунэмшэ-влак ышкэ йыр пӱртысыштӧ, мэр илышы- 
штэ (общество) мо лийэш, тудым палэн, илышым вэсэмдэн, уэмдаш 
тунэмышт.

Мэмнан тӱрлӧ „точная наука" манмаштэ туныкташ йӧсӧ. Нинэ 
тунэммашлан нимогай тарман, кӱлэш ӱзгар укэ. Адак тунэммашым 
илыш дэнэ йӧнӧштарэн ушэн шогымо ок кой. Тугэ гынат, йужо прэд- 
мэт дэнэ илышым таҥастарэн тунэмын, илышлан йӧршӧ йэҥым ту
ныктэн лукташ тыршалтэш:

Мутлан тэвэ: общэствовэдэний дэн йал-ссвэтыш, пашазэ-влак
дэкэ, йошкар-салтак, копэративыш экскурсий ышталдын; илыш гыч 
тунэмалдэш. Илышым тэргэн, таҥастарэн туныкталтэш. Марий йыл- 
мэ дэнэ марийын илышыжым, марий мурым, тошто йӱлажым, койшы- 
жым, ольымашыжым погэн, музэйыш экскурсий дэн коштын, у сэмын 
илаш корным ончыкталтэш. Марийын тошто илышыжым, вэражым 
койшыжым налын, у дэнэ таҥастаралтэш.

Тунэммаш марий йылмэ дэнэ кайа. Тӱҥ туныктышыжо кудыт 
уло. Нунын коклаштэ лач иктэ марла моштыдымо, молыжо чыла марий.

Адак ик экшык уло: туныктышо коклаштэ иктэ партийштэ, ик
тэ комсомолышто вэлэ шогат. Молыжо чыла партийштэ шогыдымо 
улыт.

Кид паша.
Уш-ак£>1Л почмо п а ш а  дэн п ы р л ь а к  капкыл вийым уэмдэн 

тунэмш э-вл ак ым кид п а ш а л а н  ту ныкталтэш;  у рг ы мо  а д а к  пу-



дэнэ тӱрлӧ ӱзгар ыштымэ мастэрскойым почмо. Ургымо мастарлыкы- 
штэ кок машина уло. Тидым туныктымо планыш пуртэн, чыла тӱш- 
каштат туныкталтэш. Ургымо мастэрской ӱдыр-влакын кид вийштым 
пуртэн ургаш яӱчкэдаш туныкталтэш. Тунэммэ годымак эн ончычак йор- 

\л о  икшывэ-влаклан матэрийым налын, чийаш вургэмым ургаш тӱҥалмэ. 
Стольарный мастэрскойышто кызыт ӱзгар укэ; садлан тунэмшэ-влак 
дэнэ тэорийым вэлэ кайалтзш Адак тунэмышэ-влаклан пу койкым 
ышташ тӱҥалмэ. Тидат урок шот-дэнэ лийэш. Стольар мастарлык 
пӧртлан тошто пура >дэн у порт ыштэн пытаралтэш. Узгар чыла 
лийшашлык. Кид паша ончыкыжо сайын кайшаш.

Тӱрлӧ организатсийын пашашт.
Школ пэлэн улшо комсомол йачэйкэ 19 тунэмшым чумырэн 

шога. Школ пэлэн кок пионьэр отрад уло. Иктыштыжэ 56 йыҥ, вэсы- 
штыжэ 64 йыҥ шогат. Школысо чыла тарзэ, йорло-влак икшывым 
комсомол дэн пионьэрыш пуртымо. Адак: „Осовиаким“, „МОПР“,
„О Д.Н“ ушэм-вла^ат улыт. Рвэзэ ушэм дэнэ пионьэр отрӓд-влак йо- 
ча-шамычым у илыш ышташ туныктат, школ илыш, мэр илыш тӧр- 
латаш полшэн шогат. Йачэйкэ чыла тунэмшэ-влаклан кум политшко- 
лым почын: 1) В.К.П.(б)-ын эртыш илышым тунэммэ, 2) Кызытсэ по
литик тунэммэ 3) Газэт кружок. Пионьэр отрӓд-влак сотсиализм ыш
тымэ пашалан пэш шӱман улыт. Тэлэ гоч кок отрад тошто кӱртнь- 
ым, кагазым ӱчашэн погат, индустриализатсий зайомым налыныт.

Организатсий-влак 4 йалыштэ чыла тунэмдымым туныктэн 
шукташ шкэ ӱмбакышт налыныт. Тунэмдымым чотлэн палэн налын, 
кызыт пэш туныкталтэш. Тидэ пашам „О.Д.Н. йачэйкэ вуйлата. 
Школ-дэнэ ик йалым подшэп налмэ. Тушко шурно пайрам, октӓбрь 
пайрамлан витньымаш, консэрт-дэнэ лэкмэ. Шорык-йол ваштарэшат 
доклад-дэнэ миймэ. Ончыкыжо тидэ йалыштэ у илыш ыштымаштэ 
пашам виктараш шонэна. Адак ончык ыштышаш пашанам Помар 
ШКМ-мым ӱчашаш ӱжмӧ ончыкта. Тошто кагазым 1133 кл. погымо, 
тошто кӱртньӹм 578 килограм погымо.

Клуб паша.
Школлаштэ клуб паша пэш кӱлэш, тудым сайын колтэн гына 

моштыман. Клуб паша адак рвэзэ, ӱдыр-влакым чумырэн икгай 
пырльа паша ышташ, кэлшэн илаш туныкта. Мэ кызыт утларакшым 
кум кружок коч пашам ыштэна: 1) драм кружок, 2) капкыл вийаҥ- 
дымэ, 3) пӱртыс и^ыш тунэммэ тӱшка. Тӱшка коч тунэмшэ-влакын 
кӧргӧ шып кийшэ моштымашыштым тарваташ лийэш, нунылан кор- 
ным ончыктэн мошташ кӱлэш. Мутлан драм кружокым налына. Ты
штэ мэрий рвэзэ, ӱдыр-шамыч сылнэ мут ольэн, мурэн, куштэн, кой- 
дарчыкым ончыктэн мощташ тунэмыт. План почэш тидэ паша чыла 
ышталтшаш. Мутлан манаш: планыштэ кок рушла пиэскым марлаш 
кусаршаш, тӱрлӧ ӱп, пондаш (парик) ыштышаш уло. Адак кружокы- 
што койдарчыкым кузэ ышташ тунэмшаш (грим, мимика, театр) уло. 
Тидым чыла ышталтшаш. Ик пиэскым кусарышнат, пэш куанэн модыт.



Чылажэ кум канат шьшдэныт. ГТарик-влакымат ышкак ышталдэш. 
Кап-кыл вийаҥдымэ кружокат рвэзэ, ӱдыр-влакын тазалыкыштым 
аралаш, арун кучаш, кап-кыллан сылнылыкым пуаш полшэн шога. 
Кызыт утларакшым йэчэ-дэнэ коштмо пашам, адак куанымэ каслан 
лэктын тӱрлӧ упражнэнийым ончыкташ тыршалтэш. Школ клуб па
шаштэ ик ситыдымаш уло, музык ӱзгар нимогай укэ. Оласэ тӱҥал- 
тыш школыштат „пианино" уло, мэмнам 7 ий школышто укэ. Обоно 
дэч мо чоло йодмо, альат ок шукто. Молыжо огыл марий рвэзэ-вла- 
кын мурылан моштымашыжэ арам шулэн пыта.

Лудмо пӧлӧм гоч рвэзэ-влак газэт лудаш тунэмыт. Ышкэшт: „Ио- 
шкар кэчэ“ дэнэ ..Пионьэр правдам" 100 номэр нарэ налыт.

Лач библиотэк гына изий, кӱлэш кнага пэш шагал.

— Тунэмшэ-влакын илышышт сайэмдымаш.

Школ пэлэнак кочкын-йӱн илышэ тунэмшэ-влакын илышышт 
пэш сайак огыл. Тидэ школышто утларакшым нимо укэан—ачадымэ, 
авадымэ, йоча пӧрт гыч улыт. Тэний школ пэлэн 90 йыҥ кочкын-йӱн 
илат. Адак пэш йорло 40 йыҥлан полыш 10 тэҥгэ гыч колталтэш. 
Кодшо ийын оксам кыдыш пуатат, тунэмшэ влак оккӱлым налын 
арам пытарат ыльэ. Кызыт тидэ окса-дэнэ укэанлан пальто гыч ик 
мужыр портышкэм гыч налмэ, ындэ йӱмал тувыр-йолашым ыштэна. 
Тунэмшэ-влакын кочмо йӱмӧ уда. Садлан ача-ава погынымашым 
ӱжын полыш нэргэн кутырмо. Погынымаш кок кана лийын.

Тунэмшэ-влакын ачашт испол-бӱро пунчал почэш ложашым, 
парэнтым кондэныт. Вич-куд йыҥ ик кэчэ гыч толын, интэрнатым 
тӧрлатэн улыт. Ача-ава погынымаштэ ончыкыжо шошым пакча 
куралмэ, тырмалмэ пашам ыштэн пуэна — ман пунчальыч.

Николайэв, С. Н.



ТУНЫКТЫМО ПЯШДМ ЙӦНЭШТЯРМЭ.

Тӱҥалтыш школышто тунэммэ пашам 
кузэ эртарыман.

Мэмнан марий школлаштэ туныктымо пашам утларакшэ мутла- 
нымэ шот дэн эртарат. Пашам тыгэ ыштымэ—у корно дэн каймашкз 
ок пуро, тошто школышто ыштымэ сэмынак туныктымо йӧнжӧ (ме
тод) вараш кодын толэш.

Комплэкс матэриалым тунэммашкэ тыгай паша-влакым пуртэна 
гын, кэлшышырак лийэш.

1. Пашалан йамдылалтмаш.

A. Й о ч а - в л а к  ым  й а м д ы л ы м э ,  п а ш а л а н  ш и ж т а р ы м э .
1. Йоча-влак дэн мутланымаш (беседа)
2. Туныктышын ойлымашыжэ.
3. Сылнэ ойлымашым, почэламутым лудмаш.
4. Сӱрэт-влакым ончымо.
5. Пашам умлышашлан лийын ончылтэн ыштымэ эскурсий 

Б. Ы ш т ы ш а ш  п а ш а н  т ӱ ҥ - в о ж ш ы м  у м л ы м а ш  ( п о с т а 
н о в к а  ц е л и )

B. П а ш а н  п л а н ж ы м  ы ш т ы м а ш .
1. Мутланымаш, мутланымэ почэш сӱрэтлымаш, драмати- 

затсийым ыштымаш.
2. Планым сӱрэт дэн, возымо дэн, схэмэ дэн ончыктымаш.

2. Ышташ пумо пашам (задание) шуктымаш.
1. Матэриалым поГымаш. (Эскэрымэ дэн, шынымашым ыш

тэн, экскурсийыш коштын, туныктышо пумо матэриалым тунэмын)
2. Турлӧ справкым погымаш (ончэн коштын, моло сэмынат).
3. Туныктышын ойлымашыжэ.
4. Кнага гыч матэриалым погымаш.

Г. П о т ы  мо  м а т э р и а л ы м  л о н ч ы л ы м а ш .
1. Погымо матэриалым лончылэн налаш, чылажланат кӱлэш. 

вэрым муаш (систематизация),
а) коллэксийым ышташ,
б) сӱрэт дэн ончыкташ,



в) чотлэн пуаш. Диаграммым ышташ,
г) сэрэн пуаш.
2. Лончылэн налмэ, систэмыш пуртымо матэриалым ожссо, 

палэн налмэ дэн кэлыштарымаш, йэшарымаш.
а) лудмаш,
б) мутланымаш,
в) сэрымаш,
г) задачэ-влак,
д) почэла мутым тунэммаш,
е) сӱрэтлымаш,
ж) драматизатсий шот дэн тунэммаш.

Д И к т ы ш  ч у м ы р ы м о ,  п у н ч а л  м у т  ы ш т ы м э .
1. Мутланымаш.
2. Сэрэн ончыктымо.
3. Сӱрэтлымэ.
4. Палэн налмым ушэштараш.
5. Лудмо, чотлымо, сэрымэ дэн йэшарэн (шкэ гыч) ыштымаш. 

ГЕ. У ч о т  ы ш т ы м а ш .
1) Чыла ыштымэ пашат-влакым вошт ончэн лэкташ (сэрэн, 

сӱрэтлэн, диаграммым ыштэн, выставкэ дэн чыла ыштымэ пашам 
ончэн лэктащ).

2. Лудмьп^ойлэн пумым, экскурсийыш коштмым ушэштараш-
3. Иктыш чумырымо (выводы) нэргэн ваш-ваш мутланымаш.
4. Сӱрэтлэн учотым ыштымэ.
5. Драматизатсий дэн ончыктымо.
6. Учот ыштымэ конпэрэнсэ. '

Ж. М э р  п а ш а  ы ш т ы м а ш .
1. Комплэкс тэмэ тунэмаш тӱҥалмэ годым могай мэр пашам 

ышташ ойлалтын.
2. Тидэ паша-влакым кузэ ыштэныт, шуктэныт.
3. Паша ыштымӧҥгӧ йалысэ калыклан могай полыш, пай- 

да ышталтын.

Опыт постановки письменных работ в I группе 
школы I ступени.

Изучая постановку письменных работ на первом году обучения в мас
совы х школах, я  наблюдал, подчас, большую пестроту и бессистемность в 
этой части школьной работы. Особенно безотрадную картину в этом отноше
нии приходится наблюдать там, где учитель сам недостаточно подкован в пе
дагогическом отношении и не имеет еще практического опыта.

Основные методы, которые отмечались мною в постановке письменных 
работ в I группах школ, следующие: отсутствие связи письма с прорабаты



ваемым комплексным материалом, увлечение письменными работами по орфо
графии, частое механическое списывание с книг и полное отсутствие само
стоятельности в работе детей. Конечно, отмеченные недочеты не являются 
общими для всех школ, но взятые мною, как более характерные и наиболее 
часто повторяющиеся.

Останавливаться здесь на недочетах не стану, да они и не являются 
предметом данной моей статьи, а  постараюсь, насколько это удастся, поде
литься тем опытом, который я имею в деле постановки письменных работ в 
I группе школы I ступени.

Прежде всего остановлюсь на том, какие виды работ я  практикую на 
первом году обучения, а затем постараюсь поделиться и с самими процессами 
ведения отдельных видов работ. Наиболее часто практикующимися письмен
ными работами на первом году обучения в нашей школе являются: а) спи
сывание слов с доски или книги с повторением слова несколько раз, б) спи
сывание фраз, также с повторением, в) письмо отдельных слов и фраз под 
диктовку, без повторения, г) письмо названий различных предметов и фраз 
по картинкам, д) списывание мелких рассказов без изменения и с изменением 
содержания и е) коллективные сочинения. Бот те основные виды письменных 
работ, которые я  практикую.

Сделанный перечень работ, безусловно не исключает и других видов 
письма, как например, письма ответов на вопросы, подбор к данным сущест
вительным глаголов и т. д. Я остановился на перечисленных лишь потому, 
что они имеют в моей практике наибольшее применение и дают максимум 
положительных результатов.

Теперь остановлюсь на отдельных видах работ с кратким изложением 
процессов их выполнения.

1. С п и с ы в а н и е  слов  с доски или кн иги . Процесс этой письменной 
работы прост и легок для выполнения, но он требует сугубого внимания со сто
роны учителя во время его выполнения. Данные экспериментальной педаго
гики говорят, что первые навыки у детей образуются почти с первого же 
раэа, а следовательно необходимо зорко следить за недопущением детьми оши
бок в словах, так как эти ошибки могут навсегда врезаться в память детей, 
и они в будущем, возможно, будут писать данные слова неправильно. Преж
де, чем приступить к письму слова, я  заставляю детей прочитать его всем' 
классом, затем читают отдельные дети. После чтения заставляю наиболее сла
бых в письме писать слово на доске, а затем пишу его сам и заставляю пи
сать детей в тетради. Во время письма слежу за недопущением детьми оши
бок в словах.

2. С п и с ы в а н и е  ф р а з  е п о в т о р е н и е м .  Процесс выполнения 
этой письменной работы аналогичен с первым и лишь только внимание де
тей обращается на необходимость постановки точки в конце фразы.

3. П и с ь м о  с л о в  и ф р а з  п о д  д и к т о в к у .  Данные работы я не счи
таю, как отдельный вид работ, а практикую их лишь как средство поверки 
навыков детей в письме слов и фраз. Диктант выполняется 4— 5 раз в тече
нии всего учебного года.



4. П и с ь м о  н а з в а н и й  п р е д м е т о в  и ф р а з  по  к а р т и н к а м .  
При выполнении данных работ я сначала показываю детям картинки и заста
вляю их произнести названия тех предметов, которые они видят на картинке, 
или фразу. Слова и фразы повторяются, делятся на звуки и после предупре
ждения возможных ошибок пишутся в тетради. Более' трудные слова и фразы 
пишу сам на доске, даю детям прочитать и стираю. По прочтении дети пи
шут уже по памяти.

5. С п и с ы в а н и е  с к н и г  к о р о т к и х  р а с с к а з о в  б е з  и з м е н е 
н и я  и с и з м е н е н и е м  содержания. В первом случае рассказ прочитыва 
ется, указывается на необходимость постановки при письме знаков препина
ния и прописных букв, где они есть в прочитанном рассказе и затем дети 
продолжают работу уже самостоятельно.

Во втором случае, при списывании рассказа с изменением содержания, 
рассказ читается, делаются те или иные изменения в отдельных фразах, за
тем повторяется раза два— три содержание рассказа уже в новой редакции 
и в таком виде предлагается детям написать его в тетради. При возникаю
щих во время письма у детей затруднениях, я, путем наводящих вопросов, 
оказываю им помощь. Здесь, конечно, не может быть речи об изменении всего 
содержания рассказа, а изменяются только или имена действующих лиц, или 
названия их действий. Полрое изменение содержания списываемых рассказов 
может иметь место лишь в первой половине второго года обучения.

Что касается механического списывания с книг, так последнее я  прак
тикую вообще очень редко и смотрю на этот вид работы как на самый скуч
ный и притупляющий процесс. Здесь отсутствует не только мысль о содер
жании, заключающемся в словах, но частое механическое списывание вызы
вает у детей скуку, апатию и иногда, потерю интереса $ работе. Вообще в 
своей практике я  стараюсь ставить дело так, чтобы дети при выполнении 
письменной работы не имели возможности забыть о содержании слова или 
речи, чтобы работали не только руки и глаза, но и мысль.

6. Ко л л  ек т и в н о е  с о ч и н е н и е . Читающий это, быть может, удивится, что 
в первой группе и вдруг пишут сочинения? Удивительного тут я  ничего не вижу, 
так как этот вид работы я начинаю практиковать в' конце учебного года, 
когда дети уже приобретут некоторые навыки логического построения мыслей 
и самостоятельного письма, а следовательно для них уже не является затру
днительным сформировать несколько мыслей в три— четыре слова и об‘еди- 
нить их в маленький связный рассказ. Практически делаю это так: сначала 
предлагаю детям вспомнить то, о чем мы говорили во время беседы по днев
ной теме. Когда дети передадут содержание беседы, а передача, обычно, бы
вает редко связной у детей 8 - 9  лет, говорю им, что мы будем писать то, 
о чем беседовали и предлагаю подумать что и как писать. Обычно быстро 
появляются желающие высказаться. Более удачные мысли записываются на 
классной доске лучшим учеником. Так составляется целая работа, закончен
ная работа прочитывается раза два— три и списывается в тетради. Бот весь 
процесс этой работы. Как видите он прост, легок и, главное, будирует мысль, 
ребенка, что является самым ценным в педагогической работе.
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В заключение должен сказать еще несколько слов об увязке письма с 

прорабатываемым комплексным материалом и об исправлении допущенных 
детьми ошибок при письме. Выше я указывал на отсутствие связи письмен
ных работ с комплексным материалом в некоторых школах. Здесь грубая 
ошибка и ее надо изжить. Если, подчас трудно бывает увязать с темой дня 
какую либо другую дисциплину, так в отношении письма этого сказать нельзя. 
У вязка всегда легка, возможна и требует от учителя лишь подготовки нака
нуне материала и составления конкретного плана работ дня.

Что касается исправления ошибок в письменных работах, так здесь я 
вопрос ставлю так: лучше лишний раз предупредить возможность допущения 
ошибок, чем исправлять уже сделанные ошибки. Я говорил: некоторые при
вычки у детей создаются сразу, а потому раз сделанная ошибка может по
вторяться в будущем и таким образом дети всегда будут писать с ошибками, 
что вынуждает учителя сидеть часами за исправлением письменных работ и 
тратить дорогое время. Ошибки я, обычно, исправляю в классе, в присутст
вии детей. Это дает возможность допустившему ошибку исправить ему самому 
и выяснить— почему именно данное слово нужно писать так, а не иначе.

Вот вкратце то, что я хотел сказать о постановке мною письменных 
работ в I группе.

Насколько правильны указанные мною положения и насколько удачны 
виды принятых мною письменных работ предоставляю право судить читаю
щим эти строки, но факт тот, что при такой постановке дела мои первыши 
к концу года приобретают довольно прочные, по их возрасту, на
выки письма и, главное, научаются выполнять несложные работы самостоя
тельно.

Феоктистов, И. Т.



Марий школышто руш йылмэ дэнэ возаш  
туныктымо паша *).

Марий йоча-влак тӱҥалтыш школышко руш йылмэ шинчыдэ ту
нэмаш пурат. Школышто руш йылмэ туныктымо почэш гына ойлаш 
тунэмыт. Руш мутым шагал шинчымышт дэнэ ойыштат, кутырмыштат 
томам лийэда. Рушла йандар ойлаш—мут йатыр лийман. Мутэт шуко 
гын, ойэтат шуко—йылмэтат писэ лийэш. Сандэнэ тунэмшэ йоча-влак- 
лан руш мутым шуко туныктыман.

Руш мут-влакым кусарыдэ, сӱрэтым ончыктыл, койыш дэнэ, та- 
ҥастарымэ дэнэ умылтарыман. Умылтараш ӱзгар-влакым кондэн он- 
чыктыман. У мутым тӱрлӧ ойыш шындыл йоча-влаклан каласыкты- 
ман. (Ойышто моло мутшо палымэ мут лийышт). Тунэмшэ йоча тыш- 
тэ у муты$ йӱкпалыгэ раш каласа гын, у мутым тудо умлэн налын. 
Каласэн ок кэрт гын, адак уэш ойым ыштыл умылтараш тыршыман.

Руш йылмэ туныктымаштэ, туныктышо паша ыштымэ йӧным 
(мэтод) чот шинчыжэ. Иӱклончышым (фонэтика) тунэмшэ йоча-вла- 
клан раш умылтарэн пужо.

Тунэмшэ йоча-влак тӱрлӧ ойым ойлымышт дэнэ йылмышт лы- 
вырга. Ойлымыжо годым руш мутлам куштылгын каласыжэ. Ой-вла- 
кым куштылгын ойлэн кэртэш гын, возашат вашкэ тунэмэш. О йлы 
мыжо годым йӱкпалэ-влакым раш каласа. Ик мут дэнэ вэс мут пижын 
шогымым умлэн налэш. Сандэнэ титак ыштыдэ возаш тунэмэш. Тидэ 
шот гыч йылмэ дэнэ кутырмаш урокым йатыр ыштыман.

Возаш вашкымэ ок кӱл. Тунэмшэ йоча-влак руш мутым йӱкпа- 
,лыгэ раш каласэн, ойым ыштыл моштат гын, возаш тӱҥалаш лийэш.

Возымо ой—йылмэ дэнэ ойлымо ой лийэш. Йылмэ дэнэ ойлымо 
возаш полша. Йылмэ дэнэ ойлэн моштэт гын, возэнат кэртат. Йылмэ 
дэнэ ойлымо—возымо ойын рӱдыжлан шотлалтэш. Йылмэ шараш 
лудмаш полша. Лудат—йылмэтым шарэт, сай ойлаш тунэмат. Ойлы
мо ойым возэн пуэтат, возымо ой лийэш.

Тэвэ тидэ пашам тыгэ ончыкташ лийэш:
Йылмэ дэнэ ойлымаш

Возымо ой.
Л удмаш,

Марий школышто руш йылмэ дэнэ возымаш пашам кок тӱрлы- 
лан шэлаш лийэш.

1) Возэн налмаш (кнага дэн газэт гыч).
2) Нэргэлэн возымаш.

Нэргэлэн возымо кок тӱкӧ лийэш. Иктыжэ, кӱлэш сэмын возы
маш (йодышлан ваш мут пумо, йылмылончыш тунэммэ годым, закон 
почэш возымо). Вэсыжэ шонымэт сэмын возымаш. (Ойлымаш возымо, 
сӱрэт почэш возымо, паша радам возымо, т. м.)

Руш йылмэ тунэммаштэ тыгай возымо пэш кугу пайдам пуа. Ту
нэмшэ йоча йыҥ возымым лудын, кӱлэш вэрыштэ возэн налын, ышкэ

*) Дискуссий шот дэн пурталтэш.



ушакылжым пэҥгыдэмда, шара, ойлымыжо годым возэн налмэ ойым 
ыжнэ ойло Шкэ мутшо дэнэ ойым ыштыл ойлыжо. Иыҥ ойышто, во- 
ззн налмаштэ мут-влак шинчыптмым, мут мучаш вашталтмым гына 
эскэрэн шогыжо. Эскэрмэҥкэ ышкак палэн налэш, мо шотдэнэ ойышто 
мут-влак вашталдыт. Вара титак ыштыдэ сай ойлаш, возаш тунэмэш, 
лывыргэ йылман лийэш.

Возымо паша кум ужашлан шэлалтэш: ышкэ шонэн возымо кна
га гыч возэн налмаш, возэн налэдымаш. Тидэ шот дэнэ марий шко
лышто рушла возыктымо паша колталтэш.

Возыктымо годым, эн ончыч йоча-влак дэнэ возымаш нэргэн, ку- 
тырман. Тунэмшэ йоча тӱҥ шонымашым умлэн шогыжо. Ойлымо го
дым мут-влакым раш умылтарэн каласыман. Кутырэн чарнымэкэ, ту
ныктышо клас оҥаш паша планым воза. Тунэмшэ йоча-влак паша 
план почэш возат.

Тунэмшэ-влак лудын, возэн моштат- гын, книшка гыч ой - влакым 
возэн налаш туныктыман. Эн ончык туныктышо клас оҥаш ойым во
за. Тунэмшэ йоча-влак клас оҥа гыч тэтратыш ончэн возат. Тыгэ во
заш тунэммэкышт, туныктышо клас оҥаш йодыш дэн вашмутым воза. 
Тунэмшэ йоча-влак туныктышын возымым клас оҥа гыч ончэн тэт- 
радыш возат. Вэскана талырак тунэмшэ йочам клас оҥа дэкэ луктын 
возыкта. Моло тунэмшэ. йоча-влак клас оҥа гыч ончэн тэтрадыш во
зат. Тыгэ возаш тунэммэкышт кнага гыч ончэн возаш пуаш лийэш. 
Кнага гыч ончэн возаш куд корно дэч коч пумо ок кӱл. Возэн чар
нымэкэ йӱкын, тӱшкан лудман. Туныктышо тунэмшэ йоча-влаклан 
возэн налмэ тунэммыштым раш умылтарэн шогыжо.

Иылмылончыш почэш возэн налмаш. Иылмылончыш закон по
чэш мут-влакым кашаклэн возыкташ лийэш. Тидэ паша йылмылон- 
чыш тунэммэ годым ышталтэш. Ойлымаш лудмэкэ йылмылончыш за 
кон почэш мут-влакым кашаклэн возыктыман; радамлэн возымо мут- 
влакым йӱкын лудман.

В о з э н  н а л э д ы м а ш .
Тӱрлӧ.ойым, мутым йылмылончыл адак вэс ойыртыш почэш во

зэн налэдаш лийэш. Возымо дэч ончыч возымаш нэргэн лудман. Ту
нэмшэ йоча-влак умлэн шогышт. Возэн налмэкышт тӱшкан лудын 
тӧрлатыман. /

И о д м а ш  д э н э  в а ш м у т .
Школышто эрэ йодмаш дэнэ вашмут каласалтыт. Тунэмшэ йоча 

лэч йодат, тудо тылат вашмутым каласа. Возаш туныктымо годым 
йодмашымат возыктыман. Тунэм шумэкышт йюдмашым возыктымо ок 
кӱл, вашмутым вэлэ возышт. Вашмутым тӱрлӧ сэмын возыкташ лийэш, 
кӱчыкын, кужун, ойлымаш сэмын, т. м.

Уш д э н э  т у н э м м ы м  в о з ы м а ш .
Уш дэнэ возымо тӱрлӧ лийын кэртэш. Утларакшым тунэмшэ йо

ча туныктышын кӱштэн ойлымыжым ок мондо. Сандэнэ титак ышты
дэ* возэн кэртэш. Мурым, туштым, лозунг-влакым уш дэнэ шарныма



гыч возаш лийэш. Ой-влакым йылмэ дэнэ вэлэ огыл, возэнат ойлаш 
моштыман.

О й л ы м о  п о ч э ш  в о з ы м а ш .
Ойлымо почэш кок тӱкын возаш лийэш:

а) Ойлышын чыла мутшым возаш.
б) Ушэш кодмо сэмын возаш.

Ожнысо школышто ойлышын чыла мутшым возаш туныктэн 
улыт. Туныктышо ойла, тунэмшэ йоча-влак туныктышын чыла ойлы
мо мутшым воза. Тыгэ возыктэн тунэмшэ йочан шинчымашыжым па
лаш тӧчэн улыт. Тэнийсэ школышто ушэш кодмо сэмын возыктыман. 
Туныктышо ойла, тунэмшэ йоча шкэ умлымо сэмын воза. Тыгэ возаш 
туныктымо ушакылым шараш полша. Тунэмшэ йоча ойым ышкэ мутшо 
дэнэ воза. Сандэнэ тӱҥ ойымат умлэн шога. Возыктымо годым ту
ныктышо возышаш нэргэн паша планым возэн кэртэш. Паша план 
почэш каласэн пуа. Тунэмшэ йоча-влак умлымышт сэмын возат. Тыгэ 
возыктымо чын шонэн мошташ, возаш туныкта.

П а ш а  п л а н .
Паша планым тӱрлӧ сэмын возаш лийэш. Эн куштылго паша 

план—йодыш сэмын возымо. Паша план—ойлымо, возымо годымат 
лийжэ. Паша план паша ышташ, возаш, каласэн пуаш туныкта.

С ӱ р э т  п о ч э ш  о й л ы м а ш .
Тунэмшэ йоча йылмэ лывырташ сӱрэт почэш ойлымо паша. Ту

ныкташ тӱҥалмэ годым лишыл вэр ончыктышо сӱрэт лийжэ. Лишыл 
вэр ончыктышо сӱрэт тунэмшэ йочан кумылжым нӧлта: куанэн мут- 
ланаш тӱҥалэш. Туныктышо тунэмшэ йочалан ойлаш полша. Орын 
шогымыжо годым умылтара. Тунэмшэ йочан шинчымашыжэ шарлы- 
мэкэ, йылмыжэ лывыргымэкэ сӱрэт почэш ойлыктымо ок кӱл. Сӱрэт 
почэш ойлымашым лудман.

Т э к с т  п о ч э ш  о й л ы м а ш .
Тэкст почэш ойлыктымо, сӱрэт почэш ойлыктымо сэмынак лийэш. 

Изиш гына ойыртышыжо уло. Ойыртышыжо тыгайэ: тэкст почэш ой- 
лымаштэ „памят“ пэш кӱлэш. Сандэнэ тэкст почэш сйлаш йӧсӧ. Мон- 
дымо дэч тыгэ ойлыкташ лийэш: тэкстлан кэлшышэ сӱрэт лийжэ. Сӱ- 
рэт почэш ойлыкташ. Адак паша планым возаш лийэш. Паша радам 
почэш ойлыкташ. Паша планым возэт гын, сӱрэт ок кӱл. Тыгэ тӱрлӧ 
амал дэнэ тунэмшэ йочам ойлаш туныктыман.

Й ы л м э  о й ы м  в о з ы м а ш .
Шонымашым кок тӱкын луктын пуаш лийэш—возымо дэнэ, йылмэ 

дэнэ. Сандэнэ тыгэ манаш лийэш: йылмэ ой дэнэ позымо ой ик гайак 
лийман. Кузэ ойлэт—тугак возо. Шонэн возымым „сочинение" маныт. 
Тудым кок тӱкын возаш лийэш: тӱшкан, шкэтын. Тӱшкан возымо 
годым туныктышо клас оҥаш паша планым воза. Паша план возымо 
годым тӱшкан кутырат. Вара ыштымэ паша план почэш возат. Тӱш- 
кан возымаш—ышкэт возаш туныкта. Сандэнэ эн ончыч тӱшкан возэн
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шогыман. Тунэмшэ йоча шонэн возаш тунэммэкшэ, возаш пумо годым 
йылмэ дэнэ кутырмо ок - кӱл. Клас оҥаш паша планым возэн, сочи- 
нэним возыктыман.

Ш о н э н  в о з ы м а ш .
Шонэн возаш кнага лудмо полша. Сандэнэ кнагам школышто 

вэлэ огыл, мӧҥгышкат лудаш пуман. Книшкам лудын ойлаш тунэмэш. 
Раш, титак ыштыдэ ойлэн мошта гын, возэнат кэртэш. Тидэ шот гыч 
школышто лудыктэн, мутланыктэн шогыман. Вара возаш пуман. Ту
нэмшэ йочан возымыжым сайын тӧрлатыман. Титак ыштымыжым 
йошкар карандаш дэнэ удырман огыл. Иошкар карандашдэнэ уды- 
рымо тунэмшэ йочам вожылтара, паша дэч кораҥда. Титак штымыжым 
шкаланжэ умылтарэн пуман. Уло класгэ ик сэмын титакым ыштэн 
улыт гын, йылмылончышым тунэмман, законым тэргыман. Тыгэ 
умылтарэн титакым тӧрлатэт гын, тунэмшэ йочан кумылжо нӧлталтэш, 
пашалан чотырак пижэш.

Тӱҥалтыш школышто тидэ шот дэнэ рушла возаш туныктыман.

Тунгалтыш ий туныкты 
мо П-тӱшка.

Клас оҥ а гыч ончэн 
возымаш.

Иодыштмылан ваш мут 
пумаш.

Вэс ий туныктымо 
Ш-тӱшка.

Кнага дэнэ клас оҥ а 
гыч ончэн возымаш.

Й ыллылончыш почэш 
возымаш.

Иодыштмылан ваш 
мут пумаш.

Уш дэнэ тунэммым 
возымаш.

Каласэн возыктымо 
дэнэ клас оҥ а  гыч о н 
чэн возымым ушэн во- 
зыктымаш.

Йодмаш сэмын, паша 
планым возыктымаш.

Сӱрэт почэш возымаш
Йылмэ дэнэ ойлымым 

возымаш.
Эскэрымэ гыч возы

маш.
Тӱшкан возымашым 

сэрымэ.

Кумышо ий туныктымо 
1У-тӱшка.

Кнага гыч возэн на- 
лэдымаш.
Йылмэ лончыш  почэш 
возымаш.

Йодыштмылан ваш 
мут пумаш.

Уш дэнэ тунэммым во 
зымаш.

Каласэн возыктылмо 
дэнэ клас оҥ а  гыч о н 
чэн возымым ушэн во
зыктымаш.

Вуйлымаш сэмын па
ша планым возыктымаш 

Сӱрэт почэш возымаш 
Тэкст почэш возымаш. 
Эскэрымэ гыч возы 

маш.
Паша план почэш во 

зымашым сэрымэ.
Кӱлэш кагаз - влакым 

возымаш вуй шимаш, 
йодмаш т. м. газэтыш 
возаш.
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Лудын-возэн моштыдымым туныктымо паша.
Калык озанлыкым сотсиализм корно дэн виктарымаштэ йалысэ 

пойаным, тулэч моло Совэт ваштарэш шогышымат сэҥышашлан ли
йын, мыланна тунэмдымым туныктыдэ огэш лий. Тунэмдымым тӱрлӧ 
тушманжат ышкэ могырышко савырэн кэртэш.

Мэмнан Марий кундэм культур пашаштэ, озанлык нӧлталмаштэ, 
промышлэность моло дэч вараш кодын, садлан вэрчын тидэ пашаштэ 
моло Рэспубликым поктэн шуаш тунэмдымым пытараш гын, 
вэлэ лийэш. Тидэ пашалан уло вийым пышташ кӱлэш, садланак 
ончыл йэҥ-влакым, тӱрлӧ ушэмламат тидэ пашаш шупшаш кӱлэш.

Чыланат тунэмдымэ ваштарэш тарванэн 1930 ийын 1 майлан 
мэмнан кундэмыштэ тэнэйлан туныктышаш йэҥ тунэмдэ ыжнэ код. 
Мэмнан кундэмыштэ 1929-30 ийлан 31,000 йэҥым 15-50 ийаш маркэ 
туныктэн шукташ. Тидын коклаштэ 8.000 гына лудын-возэн моштат,. 
кодшо 23.000 йэҥжэ пычкэмыштэ кийат.

Пычкэмыш, шинчыдымэ йэҥ дэнэ сотсиализмым ыштэн огына 
кэрт. Тудым пойан тӱшка ондалэн, ышкэ кид йӱмакыжэ пуртэн шын- 
дэн, Совэт ваштарэш тупый шонымыжым ыштыл кэртэш.

Тидэ тунэмдымэ коклаштэ шуко йорло, батрак уло, садлан вэр
чын эн ончыл пашана—нинэ тунэмдымым туныкташ. Марий кундэ
мыштэ моло сэмынак пэш шуко колхоз, ушэмла почылдыт. Нуно 
моло крэсаньык дэч ондак илышым палэн у корно дэн, у сэмын 
илаш тӱҥалын улыт. Тугэ гынат, нунын пашашт нэлэ—чылажымат 
угыч ыштыдэ огэш лий. Иӧсӧ, нэлэ пашам сэҥаш эн пӧрвӧйак ту
нэмдымым пытараш кӱлэш, садлан вэрчын тӱрлӧ ушэмламат—эн он- 
чычак тидэ пашаш шупшман.

Пэш шуко йэҥ-влак мӧҥгӧ пашаштым кудалтэн ӧрдыж пашаш 
(чодырашкэ, тулэч моло вэрэ) кайат. Нунын коклаштэ пэлыжэ утла 
тунэмдымэ улыт; садлан кӧра нунымат тидэ паша гыч утарыман огыл„ 
вэрын-вэрлаштэ нуным туныкташ кӱлэш.

Нинын коклаштэ ожно тунэмшыжэ ышкэ тунэммыштым мондэн 
улыт, йужышт мондаш тӱҥалын; садлан тыгай тӧрсырым тӧрлаташ йал- 
лаштэ йошкар пусакым почэдыман. Тӱрлӧ кнагам, газэтым,журналым 
налэдэн йара жап годым кастэнэ лудыкташ кӱлэш.

Тидэ пашам вашкэрак шукташлан лийын кугу школ-влакым: 
Пэдтэкникум, ШКМ, 7 ий тунэммэ школым шупшаш кӱлэш. Нуно тидэ 
пашалан пайдам кондышашлан ышкэ коклаштышт ӱчашымашым ыш 
тэн, пашам сай колташ пижман.

Тидлан вэрчынак йаллаштэ ОДН ушэмым почэдаш кӱлэш, тудын 
пашажым сайын колташлан лийын партий, комсомоллан вуйлаташ 
чот пижман.

Иорло, батрак коклаштэ пэш шуко тунэмдымэ уло. Нуно йор- 
лыштлан вэрчын тунэм огыт кэрт, садлан чыла йорлылан, батраклан 
тунэм лэкмэшкышт полшэн шогыман. Сайын тунэм пытарэн лэкшы- 
лан, сайын туныктышыланат пӧлӧкым ыштэт гын, сайрак лийэш.
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Тидэ пашам сайрак колташлан лийын, йаллаштэ озан-ватэ-вла- 
кым мӧҥгыштыжак туныктыман, тидэ пашаш чыла ончыл йэҥ-вла- 
кым ӱжман. Ончыкыжат пашам сайрак колташлан туныктышо-влакым 
кӱчык жапан курсэш, адак „Мэтодичэский бӱро“ манмаштэ пашаш- 

4 тым тэргэн шогэн корным ончыктэн шогыман.
Туныктымо годым сотсиализм корныш лэкмэ нэргэн тунэмшэ- 

влаклан эрэак ыҥлыктарэн шогыман.
Туныктымо пашам ончышо пӧлкаланат ончыкыжо тумэмдымым 

пытарымэ пашам пэҥгыдын шындаш кӱлэш. Школыш коштдымо 
йоча-влаклан йӧршӧ школлам шукырак почэдыман.

Тидэ пашам мондыдэ ончык колтэн шогаш, адак тӱрлӧ тӧр- 
сырым тӧрлатэн шогаш, паша ончык каймыжым калык коклаш ша- 

» рашлан лийын, тӱрлӧ газэтэш, журналэш жап дэн увэртарэн шо
гыман.

1930 ийыштэ чылажэ туныктэн огэш пытэ, тугэ гынат 23,000 йэ- 
ҥым туныктэн пытармэ чыла тунэмшэ йэҥын пашажэ лийжэ!!!..

Ялкан.

Вэрласэ политпросвэт паша.
Политпросвэт паша чыла вэрэ ик сэмын огэш кайэ: шукыжо 

альэ ышкэ пашаштым кӱлэш сэмын сайын шарэн колтэн кэтын огыт 
ул. шукыжо калыклан политпросвэт пашан кӱлэшыжым, йӧнжым ум- 
лэн налын огыт ул. Политпросвэт инспэктыр-влакын вэрлаш лэктын 
ончэн. шынэн налмашышт гыч тидэ кӱчык паша пэш раш койын шо
га. Шэрнур кантоным налат гын, шуко политпросвэт учрэждэн-вла- 
кын пашашт пэш томам кайа, нунын пашаштым нӧлталшаш вэрч, 
йатыр тӧрлатэн, ачалэн, виктарэн колташ кӱлэш.

Салтак-йал лудмо пӧртын пашажым виктарэн колташ чыла йӧн- 
жо уло гынат, пашажым ончалат гын, нимоланат ок йӧрӧ. Нимогай 
пашат ышталтын огыл манаш лийэш. Лудмо-пӧртлан посна, кугу 
сай пӧрт пуалтын, йӧра. Лудмо-пӧрт кӧргӧ тӱрлӧ паша шазышлан 
(расходлан), олташ, красинлан, моло тыгыдэ шавышлан талыклан 175 
тэҥгэ пуалтэш. Тунэммэ ӱзгар, кнага, газэт, журнал, сӱрэт дэн т. м. 
налаш 650 т. кантон гыч колталтэш. Тулэч посна тудо шотланак вэ- 
рысэ копэратив 210 тэҥэм пуэн. Лудмо-пӧрт пашам сайрак виктарэн 
нӧлтал колташ полшышо тунэмшэ, ончыл крэсаньык-влакат ситышын 
улыт. Лудмо-пӧрт йыр 4 туныктышо, комунист йачэйкыштэ 8 члэн, 
комсомол йачэйкыштэ 8 члэн, райполитпросвэткомышто (тошто шот 
дэнэ) 10 члэн улыт. Лудмо-пӧрт вуйлатышыжэ1 комунист, кокла шко- 
лым изиш пытарэн огыл, политпросвэт пашаштэ 4 ий шога, пашам 
шинчышэ, ыштэн кэртшаш йыҥ.

Чылажым ушыш налат гын, паша пэш мотор кайшашла койэш. 
Сайын пашажым лончылэн налаш гын, кӱчыкшо, ситыдымашыжэ
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пэш шуко уло. Пашам виктарэн колташ окса йатыр колталтэш гы- 
нэт, лудмо-пӧрт кӧргыжӧ сайын йытырайэн шындымэ огыл, чылажэ 
кок ӱстэмбал вэлэ. Кнага опташ шкап укэ, тӱрлӧ увэртымашым пы- 
жыктылаш оҥа ыштмэ огыл, тӱрлӧ йодмаш пуаш йашлык уло гы
нат, сакымэ огыл. Тӱрлӧ патрэт, сӱрэт, лозунг, карт кузэ вэрэштын 
тугэ пыжыктылмэ, сайын сакалмэ огыл. Лудмо-пӧртыштӧ чылажэ 297 

, кнага вэлэ, тудыжат тошто, шӱкшэм пытышэ улыт. Марла кнага йӧр-
шэш укэ. Тидэ шот дэн Салтак-йалсэ лудмо-пӧрт орол порт дэч - 
кугун ойырлэн огыл. Лудмо-пӧртым вуйлатышыжэ тидэ кӱчӱк-кужым 
тӧрлаташ шонэн огыл, ышкэжат мо кӱлэшым налаш, погаш пижын 
огыл. Тыгай орол-пӧрт гай лудмо пӧрт-дэнэ политпросвэт пашам 
кугунак ончык котлаш ок лий. Коч могай лудмо-пӧртыштат, лудмо- 
пӧртлан йӧршӧ, кэлшыжэ кӱлэш. Пӧрт кӧргӧ ӱзгарым, тунэмшаш ар- 
вэрым погэн, нуным ышкэ вэрыштыжэ кучыман. Пӧртшымат йыты
райэн шындыман. Тунам ижэ калык лудмо-пӧртым йоратэн, кумыл- 
дэн кошташ тӱҥгалэш.

Моло пашажымат ончалат гын, тидэ сэмынак пэш томам кайа. 
Ышкэ йыр вэрыштыжэ моганьэ йал-озанлык илыш. мо-дэнэ кузэ илат, 
мом ыштат, мом шонат, чотыш налын, шотлэн, лудмо-пӧрт погэн 
шынэн ок шого. Тидэ пашам ыштэн шуктыдэ ик лудмо-пӧртат паша- 
жым раш виктарэн колтэн ок кэрт.

Тунэмшэ, ончыл крэсаньык-влакат чотыш налын лудмо-пӧрт вок
тэн чумырэн политпросвэт пашаш шупшылтын огыт ул. Политпросвэт 
паша пэш кугу паша. Чыла пашажым лудмо-пӧрт вуйлатышэ ышкэт 
ыштэн шуктэн ок кэрт. Тунэмшэ, ончыл крэсаньык-влакым пашаш 
пуртыдэ кэч могай политпросвэт пашамат кӱлэш сэмын шуктэн кол
таш ок лий. Политпросвэт пашаш чыла туныктышо, агроном, доктыр, 
комунист, комсомол, ончыл крэсаньык тунэмшэ ырвэзэ-влакым эрэ 
шупшын шогыман. Тунам ижэ пашам сайын колташ лийэш.

Тӱрлӧ мэр ушэм-влак: копэратив. ваш-полыш комитэт, мопр,
осоавиаким. т. м. чотыш налалтын огыт ул. Кузэ нунын пашашт 
кайа, кӧ вуйлатэн шога,—лудмо-пӧрт вуйлатышэ тудымат ок шинчэ. 
Тыгэ лиймэкэ нунын пашаштым виктарэн колташ, полшэн шогаш 
лудмо-пӧрт дэч вучымат ок кӱл. Нинэ ушэмлан пашаштым ончалаш 
гын, кӱчык кужышт, тӧрлатышаш пашашт пэш шуко уло. Лудмо- 
пӧрт ок полшо гын, йалыштэ кӧ полша? Тидэ пашалан чыла луд- 
мо-пӧрт-влакланат чот тыршэн пижаш кӱлэш; нунын пашам тӧрлатэн 
лудмо-пӧрт ышкэ пашаштлан у вийым погэн шогэн кэртэш.

Тӱрлӧ паша нэргэн йодаш толшо-влаклан полшымо пэик томам 
кайа. Тидэ пашалан поена ӱстэл ышталтын огыл. Могай пашам ыш
тэн, кӧлан могай пашаштэ полышым пуэн,—чотыш налын шынэн 
шогымаш укэ. Тидэ паш а—пэш кугу паша. Йодаш толмаш гыч калы- 
клан мо кӱлэш: мэмнан Совэт кучэм пӧлкалаштэ, озанлык пашаштэ 
мо кӱчык-кужо уло—чылажымат умлэн налаш лийэш. Тудым умлэн 
шинчэн налдэ мэ ышкэнан пашам нигунамат кӱлэш сэмын тӧрлатэн, 
виктарэн колтэн огына кэрт.
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Йошкар-пусак ик вэрэат ыштымэ огыл. Тидэ пашамат калык 
коклаш шарыдэ огэш лий. Мэ лудмо-пӧртым альэ чыла вэрэ почын 
огына кэрт, оксамат, йыҥжымат кызытэш ситарэн огына кэрт.

Кугу йыҥ туныктымо пашалан лудмо-пӧрт пижын огыл. Мыньар 
тунэмдымэ уло, мыньар кнага кӱлэш—лӱдмо-пӧрт чотыш налын огыл. 
Кузэ ликпунктышто паша кайа, мыньар тунэмыт—лудмо-пӧрт ок шин- 
чэ. Мэ культур рэвольутсийым ышташ ойлэна, иктат кнагалан мош- 
тыдымо ыжнэ лий манына. Салтак-йал лудмо-пӧрт тидэ пашам изи- 
шат шоналтэн огыл. Тидэ паша дэч кораҥмэ пэш кугу йоҥылыш. 
Тидэ пашалан чыла политпросвэт учрэждэнийлан, тунэмшэ-влаклан 
марий манмыла „пӱйым пурлын“ чот пижаш кӱлэш.

Тӱрлӧ кампаний эртармаштат Салтак-йал лудмо-пӧртын пашажэ 
пэш кӱчӱк. Кӱлэш сэмын ышталтын огыл; йужгунам йаллаш лэктын 
докладым ыштылмэ шот вэлэ лийын. Ик кампаниймат лудмо-пӧрт 
пиждэ эртарман огыл. Чыла кампанийат лӱдмо-пӧрт ончылно 
шогыжо, ышкэ ыштымэ гына огыл, тидэ пашаштэ вуйлатэн, виктарэн 
шогыман.

Чыла паша ыштымэ шотышто лудмо-пӧрт 1 йанвар мартэ план 
дэч поена илэн. 1 йанвар дэч вара ыштымэ планжэ раш кунам мо
гай пашам кузэ ыштэн колташ кӱлэш—возымо огыл. Планжэ моло 
учрэждэний, ушэмын планышт-дэнэ кэлыштаралтын огыл. Тыгэ лий- 
мэ-дэнэ чыла пашажат локтылалтын. Планжэ чыла раш ышталтэш 
ыльэ гын, пашаштыжат тынар кӱчыкшӧ ок лий ыльэ.

Кузэрак пашажэ кайа, мо шот дэнэ пашажым виктарэн шога 
лудмо-пӧрт чотыш налын, шэкланэн шогэн огыл. Садлан кӧра могай 
паша куштылгынрак кайа, могай пашам калык сайрак умла—лудмо- 
пӧрт вуйлатышэ ок шинчэ. Тыгэ лиймэк кэч кэат ышкэ пашажым 
тӧрлаш шинчэн ок кэрт. Могай пашаштэ кӱчӱк йоҥылыш уло, кудо 
пашажэ куштылгынрак кайа, кудо пашам калык сайракын умла, мо
гай йӧн-дэнэ паша куштылэм шога тидым чыла чотыш налын, ум
лэн шогыман. Тыгэ вэлэ паша ончык кайэн кэртэш.

Тыгай паша Салтак-йал лудмо-пӧртын вэлэ огыл, мэмнан Марий 
кундэмыштэ тугай лудмо-пӧрт йатыр улыт. Тэвэ Сэрдыж лудмо-пӧр- 
тым налат гын (Сэрнур кантонак) тудын пашажэ эшэ томамрак. Тидэ 
лудмо-пӧртыштӧ радио шындымэ улмаш. Кызыт радио ӱзгаржэ пу- 
жэн пытарымэ, радио кружокшат шаланэн. Драмкружок улмаш, ту- 
дыжат паша ыштымым кудалтэн. Пырдыж газэт ик жапыштэ лэктын 
шогэн, вара тудат йомын.

Чыла политпросвэт учрэждэний-влак тыгай огыт ул. Нунын кок
лаштэ ышкэ пашаштым сайын колтышат улыт. Мут гыч, Руш-Шой 
лудмо-пӧртын пашажэ йатыр ончык кайэн. Ышкэ кантоныштыжо 
крэстйанын озанлыкшым, молыжымат чыла чотыш налын. Районыш- 
то 4996 йэҥ, нунын коклаштэ ик марда илышан 4,634, йорло 280, ку
лак 82 улыт. Лудмо-пӧрт пашам сайын виктарэн колтымо дэнэ ка- 
лыкшат йатыр ончык тошкалын; копэратив—1, кид мастарлык артэл 
—11, мыландэ паша пырльа ыштымэ товаришэствэ—5, ӱй лукшо ар-
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тэл уло. 45 ончыл крэсаньык чотыш налмэ, нуно лудмо-пӧрт паша 
ышташ полшат. Лӱдмо-пӧрт пэлэн райполитпросвэтком ыштымэ. Туш- 
ко туныктышо, агроном, пэршыл, моло тунэмшэ-влак, 3 крэсаньык, 
ӱдрамашат пуртымо. Полипросвэтком члэн-влак, тунэмшэ, ончыл крэ- 
саньык-влак лудмо-пӧрт пашаш пуртымо улыт. Нуно чыланат посна 
йаллаштэ паша ышташ шогалтымэ улыт. Лудмо-пӧрт паша ышты- 
мыштым, шуктымыштым жап гыч жапыш политпросвэтком тэргэн 
шога. Иошкар-пусак, посна ойырэн шындымэ йыҥышт сэльсовэтэш 
пашашт нэргэн отчотым ыштат. (Иошкар-пусакла гыч тулэч посна луд- 
мо-пӧртыш погынымаш, йошкар пусак каҥашын (совэт) пунчалыш- 
тым, адак паша кузэ каймэ возымаш, паша корныштым колтэн шо
гат; тудо пурышо кагаз-влакым шэкланэн, шынэн налын пашаштым 
лудмо-пӧрт виктарэн шога). Лудмо-пӧртын пашажэ талукаш план, 
адак кум тылчаш план дэнэ кайэн шога. Планжэ моло учрэждэний, 
ушэм-влакын планышт дэн кэлыштарэн ыштымэ. Лудмо-пӧртышто 
йал-озанлык кружок пашам ыштэн шога. Талук мучко 53 йодышым 
лончылэн налыныт, 24 кутырмаш лийын, 15 йӱкын лудмаш лийын, 
шынымэ паша ышталтын, кантонысо выставкыштэ кружоклан пӧлӧк 
пуалтын. Кружок погынымаштэ крэсаньык-влак пашалан кэлшэн му
тым, ойым пуэн шогат. Чыла кампанийштат лудмо-пӧрт пашам чот 
тыршэн ышта. Совэтыш <^»йлымэ годым йорло, тарзэ, ик марда кокла 
гыч ончыл йыҥ-влак погынымаш ышталтын: политпросвэтыш шупш- 
мо йыҥ-влак чыла йал погынымаштэ докладым, кутырмашым ыштэ- 
ныт. Калык йодын толмашлан ойым пуэн шогышо ӱстэлын пашажат 
сайын виктарэн колтымо; чылажэ талукышто 210 йыҥ тӱрлӧ паша 
нэргэн йодаш толыныт, чылаштлан умлыктарэн ойым пумо. Тыгай 
паша дэнэ йодын толшо лийын: уголовный суд паша дэнэ—41 йэҥ, 
йэш илыш паша дэнэ—10; граждан суд паша дэнэ—20, моло йодмаш 
дэнэ—10 йэҥ толын. Чылажэ 40 кана кутырмаш, 42 кана йӱкым луд
маш, йодмаш-дэнэ ой пумаш кас ышталтын, тылэч посна спэктакыль, 
консэрт лийын.

Ӱдрамаш кокласэ пашэ дэлэгаткэ-влак погынымаш гоч викта- 
ралт шога. Ӱдрамаш-влаклан полшымо паша посна йодмаш, ой пу
маш тӧрланаш тӱҥалын. Лудмо-пӧрт пашалан полшаш школышто 
тунэмшэ ырвэзэ-влакат ушымо улыт. Нуно газэтым ургат, шӱкшэмшэ 
журнал-влакым ургэн ачалат, лозунгым возат, лудмо-пӧрт кӧргым 
эрыкташ полшат. Кугурак туныктымо пашам виктарэн колташ посна 
комиссым ойырмо, тушко политпросвэтком члэн-влакат пуртымо. 
Тӱҥалтыш^ погынымаштэ 22 йыҥ гыч 16 йэҥ тунэм лэктын, 
кульпокод-дэнэ 75 йыҥ туныкталтын. Йал-озанлык кружок дэч 
посна драмкружок, физкультур, радио тунэммэ кружок-влак ыш 
тымэ улыт. Нунын пашашт сай кайа. Радио кружокшо шукын ко- 
лыштмо радио приомныкым налын. Пырдыш газэт кок йылмэ-дэнэ 
лыктын шога. Моло тӱрлӧ лудмо-пӧрт паша: мыландэ, озанлык нӧл- 
талмэ, копэратив, сар паша нэргэн, йумылан инанымэ ваштарэш крэ- 
далмэ паша, молат шэҥгэлнэ шӱдырналт огыт тол. Лудмо-пӧрт 1927- 
28 ийысэ пашажэ нэргэн калык ончылно отчотым ыштэн.



Руш-Шой лудмо-пӧрт сэмынак „Ӱжара“ колкоз йошкар-пусакын 
пашажэ мотор кайэн шога. Иошкар-пусакын пашажым колкозын 
члэнжэ тыглай крэсаньык, йалысэ школымат пытарэн огыл, йорло 
вуйлатэн шога. Тидэ йошкар-пусак ышкэ пашажым колкозышто ш о
гышо коклаштэ 65 йыҥ, адак 82 суртан йалыштэ виктарэн шога. 
Иошкар-пусакын альэ ышкэ кнагажэ укэ. Тудлан кантон библиотэк 
пэрэдвижкым колтэн шога. Кок тылчэ коклаштэ пэрэдвижка гыч 42 
кнага пуэдалтын. Иошкар-пусак паша ыштымэ-дэнэ газэт налмаш 
йалыштэ йатыр ончык кайэн: 82 суртышто поена налшэ-влаклан 11 
газэт толын шога, нунын коклаштэ ик марий ӱдрамаш налын шога. 
Тулэч поена йошкар-пусакышкэ 3 газэт налылтэш. Калык полыш-дэ- 
нэ йошкар-пусак порт сайын ачалэн шындымэ. Пӧрт кӧргышт пыр
дыж шпалэр-дэнэ пижыктымэ. Пӧртым пэш арун кучат, шӱвэдаш 
поена ошма кӱмыж дэнэ шындалтын, пӧртыштӧ тамакам шупшаш 
огыт пу. Иошкар-пусак тыршымэ дэнэ ик спэктакль („Иамбылат кӱ- 
эар“) шындалтын. 3 нас—у модыш, койдарчык, тушто, мускара-дэнэ 
эртаралтын, кэ мом мошта, шинча тудым ончыктымо дэн эртаралтын. 
Октӓбр рэвольутсий пайрам годым митинг ышталтын. Пырдыж газэ- 
тышт илышлан кэлшышэ лэктын шога. Иошкар-пусакыштыжэ кастэнэ 
кутырмаш, йӱк дэн лудмаш лийэш. Тидэ паша] чылажэ, кут тылзэ 
коклаштэ ышталтын, йошкар-пусакшэ 1928 ийын 18дэкабрыштэ вэлэ 
почылтын. Тугэ гынат, калык йошкар-пусакын илышлан кэлшымы- 
жым, пашам сай ыштымыжым ужын тудын шэмэр калыклан пайда 
пумыжым умлэн налын.

Й адэк

О краеведении в школе.
В тезисах «К построению 5 -летнего перспективного развития хозяйства 

и культуры М.А.О» говорится:
„ Построение 5-летнего перспективного плана развития хозяйства и 

культуры М. А. 0 . должно быть основано как на научном познавании совре
менного положения М. А. 0 . и перспектив ее развития, так и на принципе 
активного воздействия со стороны Партии и Советской власти на основные 
процессы народного хозяйства и культуры, иначе коворя, план должен явля
ться программой действий, расчитанной на ускоренное развитие социалисти
ческого строительства/4

В основу плана кладется техническая реконструкция народного хозяй
ства, его индустриализация, что „в совокупности с системой социально-эко
номических мероприятий Партии и Советской власти должно обеспечить рас
ширенное воспроизводство, рост материального и культурного благосостояния 
города и деревни, усиление союза пролетариата с беднотой и основной мас
сой средняцкого крестьянства, усиление обороноспособности Республики и 
дальнейшее продвижение по пути к социализму."



Отсюда вполне естественно встает задача изучения производительных 
сил. 13 тезисах по поводу этого говорится: „отмечая слабость и разрознен
ность изучения производственных сил области отдельными учреждениями и 

'Организациями, в пятилетием перспективном плане разработать в форме чет
ких заданий плановое, глубоко - научное изучение естественно-исторических 
богатств и трудовых рессурсов." Далее: „предусмотреть научно-производствен
ное изучение как климатэ, почвы, флоры, фауны, сырьевых и энергетических 
рессурсов и ископаемых богатств промышленного значения, так и самого на
селения и условий его жизни, труда и быта. Работа по изучению произво
дительных сил должна получить свое финансовое выражение в бюджете, а 
также в эту работу должны быть вовлечены все имеющиеся в области науч
ные силы и организации."

Происходящее коренное переустройство экономики страны и решитель
ное изменение содержания культурно-идеологической работы—характеризуется 
лрежде всего внедрением подлинно - социалистических основ во все поры на
шего хозяйственного и культурного строительства. Сейчас нас н е  п р о с т о  
и н т е р е с у е т  у л у ч ш е н и е  и у с о в е р ш е н с т в о в а н и е  х о з я й с т в а ,  
не просто п о д н я т и е  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л ,  не о б ы ч н о е  п о д 
н я т и е  к у л ь т у р н о г о  у р о в н я  населения. Перед нами стоит задача р е 
ш и т е л ь н о г о  р а с ш и р е н и я  и преобладания социалистического сектора 
хозяйства не только в городе, но и в деревне: сейчас это становится важ
нейшей политической проблемой на ряд лет, конкретно выражающейся в 
серьезной работе по коллективизации сельского хозяйства.

В свете этих основных задач должна строиться и краеведческая рабо
та. Е е  конкретное содержание и методы определяются, т. о., текущими и 
перспективными задачами социалистического строительства. Практические 
задачи краеведения, как массового общественного движения, не могут быть 
разрешены без вовлечения рабочих и крестьян и трудовой интеллегенции в 
эту работу ("учительство, аграномы, врачи, кооператоры). В настоящее время 
приходится, к сожалению, отмечать незначительность привлечения названных 
групп в краеведческое движение. Н а ближайший период это должно быть 
важнейшей организационной задачей.

Школьные учреждения и учреждения политпросвета, должны взять на 
-себя инициативу распространения краеведческих идей. Они должны выделять 
новые кадры краеведов, а  там, где отсутствуют музейные организации, они 
должны явиться опорными пунктами краеведческой работы (в особенности 
райшколы, ШКМ, крестьянские курсы). В самой школьной работе органами 
народрого образования необходимо решительно уделить внимание краеведче
ским элементам в учебных занятиях, отразив это особенно надлежащим об
разом в программах курсов по повышению квалификации работников крае
ведения. \

Переходя к вопросу краеведения в школе, мы должны отметить, что 
работа трудовой школы должна наполняться локальным материалом в основ
ном своем содержании. Активно-трудовой метод работы в школе, положенный 
в основу работы с детворой, диктует школе необходимость принять деятель
ное участие в краевешой работе.



Но спрашивается— какое краеведение должно быть в школе? „Краевед
ческая работа школы и использование ею краеведческого материала не дол
жны носить произвольного н безпорядочного характера; в этой работе дол
жны отразиться те реальные связи между вещами и процессами, какие су
ществуют в действительности. Стержнем общественной жизни является тру
довая деятельность людей, процесс общественного производства; естественно
научные знания сидят также своим корнем в производстве. Поэтому произ
водство должно быть взято в качестве стержня при построении краеведной 
работы, а само краеведение, благодаря этому может быть характеризовано 
названием «производственное краеведение». (Игнатьев— «Задачи краеведения 
в школе 1-ой ступ.»).

Краеведение, кроме того, должно иметь общественно - прикладную уста
новку, должно немедленно перейти к немедленному приложению полученных 
в школе познаний к повседневным практическим надобностям, в работу по 
рационализации местного хозяйства, на организацию мелиорации, на исполь
зование потенциальных богатств края и т. п., мероприятия, т. е. говоря во
обще, на работу по под'ему производительных сил края (там же).

К ак видим, в основном тезисы «к построению 5-летнего плана» и мне
ния наших современных педагогов на вопрос изучения производительных 
сил совпадают—школы должны построить весь свой учебный план, исходя из 
задач под‘ема производительных сил на основе последних решений Партии и 
Советской власти.

Но кроме того, особенно важным в направлении краеведческой работы 
должно быть внимание к современности, действительному отражению в крае
ведческой работе новых ростков и формаций социалистического строитель
ства в деревне (кооперирование, коллективизация, ростки нового быта, ис
тории революционного движения края, политического развития населения, 
классовая дифференциация деревни).

Т. о., в основу краеведческой работы в школе должно быть положено 
не просто производство, а обшественное производство. Общественно-производ
ственный подход ко всем окружающим нас явлениям приучает детей не за
мыкаться в каждом маленьком местном явлении, а, наоборот, видеть в нем 
часть общего планового государственного хозяйства, что в свою очередь весь
ма положительно должно отразиться на расширении умственного кругозора 

\  детей до познания ими хозяйственных отношений в крупнейших размерах, 
познания связи труда и трудящихся во всем мире.

Правда, работа школы не может строиться только на краеведческой 
работе, ибо целью школьного обучения является не краеведение, как тако
вое, но оно должно служить известным связующим звеном в деле изучения 
всякого производства, которое само в себе уже представляет определенное 
единство, включая в себя элементы различных отраслей знания в некоторой 
взаимной связи. Отсюда становится понятною] служебная роль краеведения в 
школе, ибо мы не от краеведения идем к изучению "производства, но при 
изучении производства пользуемся краеведением.

„Местный труд должен краеведом изучаться с точки зрения бытовых, 
условий труда, форм его организаций, а также их эволюции. В связи с тру-



довою деятельностью людей изучаются местные природные богатства и силы 
природы, способы их использования, местное производство и общественные 
явления, возникающие в крае в процессе его развития. Конечно, необходимо 
изучать и потенциальные богатства края—болота, луга, недра и др., в кото
рый труд в крае пока еще не прилагается. Обратно: изучение памятников 

•старины, фольклора, архитектурных стилей, построек и др. тем, обычных в 
краеведении настоящего времени, не является необходимым в процессе р а 
боты трудовой школы, борющейся на современности— говорит тот же И гна
тьев. С последним положением Игнатьева согласиться, конечно, никак нельзя, 
но в основном его утверждение, что „краеведение на трудовой основе должно 
быть реальным и наглядным пониманием центрального положения труда в 
жизни человека, чтобы поставить перед школой наиболее жизненные и важ
ные вопросы современности, чтобы школа могла выполнить свои обществен
ные задачи,”— правильно.

Только действительно „производственный подход к каждому обыденному 
явлению местной жизни, мимо которого проходят обычно без внимания, при
учает к хозяйственному отношению к природе, ее силам и богатствам, к ох
ране их от порчи и уничтожения, к хозяйственному и планомерному исполь
зованию их'*, вот что должно лечь в основу школьного краеведения. Это, так 
сказать, повседневная задача школы в части краеведения, но в то же время 
перспективные моменты 5-летнего строительства М.А.О. должны быть напра
вляющими фокусами во всей школьной работе. Каждая школа должна про
никнуться сознанием той громадной исторической задачи, которая лежит на 
всех звеньях советской системы. Каждый отдельный нерв страны должен 
быть связан с общим, целым... Отсюда и школьное краеведение должно но

си ть , по возможности, п л а н о в о й  х а р а к т е р .  Плановость его определяется 
не только учебно-производственным планом данной школы или вообще учре
ждения Н. О., но, главным образом, увязкой с перспективным планом стро
ительства местного края. Из этого вытекает: с одной стороны— необходимость 
изучения края с точки зрения „производственного краеведения”, с другой—  
приспособления этого изучения не только к учебным задачам школы, как 
таковой, но и увязки с общим планом строительства в целом; отсюда— обя
зательное участие школ в проведении простейших изысканий по заданиям 
общественных учреждений на основе увязки плана работы школы с планами 
их (учреждений и организаций).

Школьное краеведение в точном смысле слова ставит пред собой зада
чи научного обобщения не в состоянии. Да и сама школа— не ученое учре
ждение, а учебное. Собираемые школами краеведческие материалы в лучшем 
случае могут быть только сырым материалом дли работ серьезных работни- 
ков-краеведов, но с точки зрения использования их, как практических мате
риалов, они могли бы и в повседневной работе местных органов оказать не
оценимую услугу, что должно быть понятно всякому общественному работ
нику.

Школа, согласно программе ГУС-а, вплотную к краеводческой работе 
подходит лишь с 3-го года обучения. Н а 1-м и 2-м году обучения она изу

ч ае т  видимый непосредственно глазами мир. 3 и 4 годы обучения расширяют
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кругозор учащихся до понимания края в размере района Госплана, а  на 4-м 
году это обучение «превращается на базе местных явлений в изучение ми
ровых отношений». Уже характер школьной работы показывает нам, что про
граммой ее опряделяется тот особо - специальный уклон в посгановке крае- 
ведной работы, который ее значительно отличает от аналогичных работ дру
гих краеведческих организаций. Также это же обстоятельство должно нам по
казывать в известной мере степень возможной „научности" и самой крае
ведческой работы в школе. Она (научность), главным образом, носит харак
тер не столько, скажем, учения о лесе, луге, почве и т. п., сколько устано
вления взаимосвязи явлений и простейшей закономерности явлений и взаи
мовлияний их; она должна помочь обнаруживать хозяйственную применимость, 
годность и производственпость особенностей изучаемых объектов. Так совер
шенно незаметно могут быть увязываемы естественно - исторические, естест
венно-экономические и политические вопросы местного края. Школа, т. о.»- 
должна через «производственное краеведение» приучить ребенка мыслить 
«научно» постольку, поскольку им необходимо уяснить элементарные формы 
взаимосвязи явлений как природного, так и общественного порядка. Более 
же дифферицированное изучение учебных дисциплин должно быть делом сле
дующих ступеней школ, ВУЗ-ов и исследовательских учреждений.

ГУС-ом довольно ясно очерчены программные материалы обучения для 
каждого года обучения, поэтому повторять их нет особого смысла.

Мне настоящей статьей хотелось лишь определить характер школьной 
краеведческой работы с точки зрения увязки ее с 5 - л е т н и м  п е р с п е к 
т и в н ы м  п л а н о м  с т р о и т е л ь с т в а  М.А.О.; а  также определить задачи- 
п р о и з в о д с т в е н н о г о  к р а е в е д е н и я ,  п л а н о в о с т и  п о с т р о е н и я :  
р а б о т ы  и х а р а к т е р  и с т е п е н и  н а у ч н о с т и  ее .

В связи с настоящей статьей я  должен также отметить— какое большое 
значение имеет для работы учителя издание соответствующих пособий. У  нас- 
сейчас в М.А.О. на отсутствие необходимых пособий нельзя сетовать: име
ются по-кантонные описания М. А. О., а также специальный «Очерк Марий
ской Автономной Области" т. Янтемира, которые несмотря на ряд пробелов, 
имеют чрезвычайно ценное значение для всех работников просвещения, стре
мящихся поставить школьную работу в полной увязке с производственным 
краеведением. При наличии таких прекрасных материалов учительство без 
особых затруднений в состоянии ввести школьную работу в необходимое 
краеведческое русло.

В заключение считаю необходимым дать список книг по краеведению 
в школе:

1. Вопрос краеведения в школе, проф. В . П . Буданова и И. С. Симо
нова. Лениндрад 1925 г., изд. Брокгауз и Эфрон.

2. Волковский А. „Опасные уклоны в школьном краеведении"— „Про
свет,. на транспорте". 1925 г. № 2 стр. 38— 41.

3. Гревс, И. М. Краеведение в школе. (Предмет направления и пути).. 
Ст. в сборнике „Методы индивидуализирующего труда" под ред; М. М. Ру
бинштейна, изд. „М ир" стр. 25— 59.

4. Гринкевич, В. К . Краеведение в школе.



5. Игнатьев, Б. В.— Краеведение и школа. 1925 г., изд. „Н овая Мо- 
сква“ .

6. Новоселов, Ф. П .—Изучение местного края в школе. Изд. „Работн. 
Просвещения4'.

7. Серпухова, Н .— Краеведение в школе. (Что может дать опыт опытно
показательных школ для массовой школы). „Н ароди. учитель" 1924 г. № 3, 
стр. 41— 44.

8. Феноменов, М. Я. Изучение быта деревни в школе. (Исследователь
ская краеведческая работа по обществоведению) М. ГИ З. 1924 г. Тоже. Изд. 
2-е, 3-е и 5-е „Работн. П росвещения".

9. Его же. Изучение родного края. М. Изд. „Молодая .Гвардия".
10. Его же. Изучение быта деревни в школе. (Программа работ по крае

ведению). Информац. бюллетень МОНО) №№ 8— 9, 1921 г.
11. Методическое письмо Акцентра Баш . Н К П -са № 7— „К ак поставить 

краеведение в школе.
12. Сивков, К. В .—Краеведение, как метод и как предмет преподава

ния. „Пед. Мысль" 1924 г. №№ 4— 5, стр. 43— 48.
В. М ухи н .

Калык тазалык аралымэ нэргэн.
Пычкэмыш, начар шэмэр мэрий калыкын илышыжэ... Моло, он

чык кайшэ калыкым поктэн шумэшкэ пэш шуко тыршыман, калык 
волгалтармэ пашашкэ шуко вийнам пыштыман. Марий калыклан 
ышкэ сэмын илашыжэ, тунэмын волгыдо ару илышышкэ лэкташ 
эрык пумо гынат, марий калык чот малэн колтышо йыҥ гай,—содор 
волгыдым ужын тӧрштэн ок кыньэл; кидш э-йолжо гыч пойан - то- 
ран шучко шынчыржэ мурчышталтмымат вашкэ ок шиж...

Марий эл мучко Совэт кучэм лиймэкэ пэш шуко тӱрлӧ школ, 
лудмо-пӧрт почэдымэ, моло сэмынат пычкэмыш калыкым туныкташ 
йӧным ыштымэ. Тугэ гынат, марий эркын тарвана: йочажым содор 
туныкташ ок тӧчӧ, ышкэжат, шукыж годым, лудмо-пӧртым эртэн 
коштэш, тиаклан ок мошто гынат, содор тунэмаш ок тӧчӧ.

Нрун илмыжым ончалат—пэш начар: тошто дэчын кугунак тор- 
лэн огыл... Пӧрт кӧргыжӧ тугайак шэмэ, кӱваржэ—вакш-пӧрт гай 
лавра туҥгыран, тугак кас йыда кольа тул гай шикшан лампыжэ 
йӱла, тугак, шукыжым тувыр-йолашыжат рогаза гай кӱжгӱ муш вынь- 
эрдэнэ ургымо, изи йочашт лавран лапчык лоҥгаштэ, кӱр шӱпкаш- 
тэ лэктын вочшаш гай лонтылтэш. Тугак чылан йышкэ: тазажгэ, 
сусыржыгэ ишкыштэ кэчышэ ик шэм тувырэш шӱргыштым мийэн 
ӱштыт... Марийын чыла начаржым шотлэнат от пытарэ.

Калык тажа аралымэ пашаштэ мыланна туныктышо - шамычлан 
содор ышташ лийшаш нэргэн ышкэ ойэм возынэм.



Калыкын тажажэ—урлык вӱрыштӧ, сай кочмаш-йӱмаштэ, ару, 
йандар илыштэ—чылажат тидэ илэн моштымо гыч, шинчымэ, тунэммэ 
гыч лэктэш.

Калык урлыкым, шонымо сэмын, содорак сайэмдаш ок лий. Ти
дэ паша ача-ава вӱр йӧрланымаштэ, тажа шочшым шочыктэн—куш- 
тымаштэ, эркын-эркын урлык вӱрыштӧ чэр вожым пытармаштэ. Ты 
пашам кужу кутын, шуко лу ий дэнэ ыштыман. Шэмэр калык сот
сиализм—тӧр, ласка илышыштэ айдэмэ урлык тӱвыртымӧ пашамат 
ӧрдыжэш кудалтэн ок кодо. Ышкэ жапыштыжэ чыла лийэш. Кызыт 
чывэ, сӧсна, ушкал, моло ашнымэ вольык урлыкым гына сайэмдаш 
тӧчат гын, тунам очни, айдэмэ тукымымат сайэмдаш огыт мондо.

Ойлашат ок лий, марий йыҥын кочмаш - йӱмашыжэ начар. Ик- 
шыр кыдал илышэ мариын кочмо-йӱмӧ йӧр-вар йамдылмэ ӱзгаржэ 
ситышынак лийэш. Киндыжат, пакча саскажат моло калык дэч пос- 
нак экшык огыл: шыл пушо вольыкымат ашна, чывыжат 10—15 лий
эш. Тугэ гынат кочкыш йамдылмаш йӧн укэ. Сэмык, кугэчэ годым 
нымом пурлаш - подылаш брат; устэвал тич сай дэч сай чэс тэ- 
мэш. Тыгылай, айык годымжо, кочмо-йӱмӧ шот укэ: пӱтӧ шӱр дэнэ 
парэҥгэ, кэҥэж коч чаҥгэштын ушкал ӱйым погэн ужала; муным 
ужалэн кукшу луан колым, йа тамакым налэш.

Марий ӱдрамаш ик шырын кочкышым йамдылэн ок мошто. Ш у
ко сай кочкыш йамдылшаш ӱзгаржат арам лийэш. Марий ӱдрама- 
шым кочкыш йамдылаш туныктыдэ ок лий. Иалын йалыштэ кнага- 
лан туныктымо йӧрэ кочкыш йамдылашат туныкташ тӱҥалман. Ты
гай ӱдрамаш курс тэнэй лийшаш нэргэн ала кушто лудынам. Чын- 
жымак илыш пурэн шуэш гын, пэш йӧра ыльэ. Вэс могырым, ту- 
ныктышо йамдылшэ школлаштэ (пэдтэкникум, II ст. шк.) кочмо-йӱмӧ 
йамдылмэ нэргэн туныкташ тӱҥалыт гын, йӧра ыльэ шонэм.

Кызыт тӱрлӧ пижшэ чэр марий коклаштэ шукыжым лавра, пу- 
раклан вэрчын шарла. Марийын сурт коклам, чиймэ-шогалмэ вургэ- 
мым арун кучымо нэргэн паша шагал ышталтэш. Шукыжым йылмэ 
дэн ойлэн вэлэ эртарэна. Калык эмлышэ—доктыр, пэршыл йужгунам 
ару илыш нэргэн ойлат, шукыжо годым туныктышо-шамыч тидэ нэр
гэн умылтараш тӧчат. Эрэ ойлымо дэнак вэлэ сӧрлагэна. „Йылмэ 
лудымо, мом ок ойло“—манэшат, марий йыҥ тыгай йылмэ ойым со
дорак ушыш пыштэн, илышкэ пурташ ок тӧчӧ. Садлан, тидэ пашам 
вэс сэмын колтыдэ ок лий.

Мыйын шонымаштэм ты пашам ончыко тарватэн колташ лий- 
шашлык. Кызыт марий йаллаштэ ару, йандар кучымо нэргэн нигӧат 
тэргэн коштшо укэ. Кӧ кузэ мошта, тугэ ила: пӧрт кӧргым, кочмо-йӱ- 
мӧ атылам кузэ кучэн тунэмын, тугак куча. Йужо йолагайрак йыҥжэ 
вашакан атылажым ышкэ мушкын эрыкташ орканат таротанлан эрык- 
тыкта. Иужо сынысыр йолагайжын тараканжат ашнымэ кӱлэш воль- 
ыкышко савырна.

Шэмэр марий—кумылан калык. Кумыл кӱдынжӧ мийэн гына 
моштыман. Мэ, марий калыкым туныктышо, мэр пашам ыштышэ чы-



лаж годым тидым шинчэн она шого. Кумылжылан кэлшэн мийэт 
гын, марий вашкэрак умыла, вашкэ ойэтлан инанэн илышкыжэ пур- 
та. Тидэ ик шот.

Вэс могырым марий калык ваш-ваш илыш экшыкым тэргаш 
йӧрата. Иужгунам колышт ончэтат—шуко ужын-колмо мутым ко- 
лаш лийэш: тидэ тыгай, тудо тугай; тидэ йылмылан осал, тудо уты- 
жым чаҥга, кумышыжым чиймаш йӧн укэ, манын ойлат. Тӱрлӧ ты 
гай ваш-ваш тэргымым чӱчкыдынак колаш лийэш.

Адак йыҥ ужын - колмымат пэш эскэрэн шогат: „Иыҥ мом ма
нэш? Шӱргэтшым куш чыкэт?" манын, йужгунам ача-ава игшывыш- 
тым шылталат. Тыгэ йыҥ ужын-колмым, йыҥ тэргымым чытыдэ, йу
жо ырвэзэ, пушкыдо кумылан йыҥышт йоҥылыш пашамат ыштат. 
Удыр—ӱдыр вуйжо дэнэ мӱкшырым нумалэшат, йыҥ ужын-колмым 
чытыдэ кандра оҥгыш пурэн, йа ий вакыш тӧрштэн „намысыштым" 
шылтат.

Ик могырым ваш-ваш ужын-колмо, тэргымэ тыгай йоҥылыш 
пашаш шукта гынат, вэс могырымжо калык туныктышо мэр пашам 
ыштышэ, тыштэ пайда пушо йӧным муын кэртэш. Тазалык аралымэ 
пашаштат, сурт коклам, вургэмым, кап-кылым арун кучаш туныкты- 
маштат марийын тидэ койшыжым пайда пушо амалыш савыраш 
лийэш.

Мыйын шотыштэм йал йыда тазалык аралышэ, илыш арум эс
кэрэн тэргышэ комиссым (комиссия по охр. здоровья или санит. 
ком.) ышташ кӱлэш. Туныктышо, пэршыл, комсомолэс, молат йал 
каҥашым погэн тазалык аралымэ, арун илымэ нэргэн умылтарэн ой
лэн (витньэн) тыгай комиссым сайлэн кэртыт. Садэ комиссышкэ ту- 
нэмшырак, ончылрак йыҥым 3—5 сайлыман. Тушко туныктышат пу
рэн кэртшэ, адак ончылрак марий ӱдрамашым (дэлэгаткэ) пурташ тӧ- 
чыман. Колкозышто калык чумыргэн ила, садлан тушто тыгай коми- 
сым ыштыдэ ок лий.

Комиссын пашажэ тыгай лийшаш: йалыштэ тӱрлӧ чэр лэкмым 
шинчэн шога, пижмэ чэр шарлымэ дэчын арала, ик радам содор кӱ- 
лэшлан тӱрлӧ эмым куча (аптэк), сусырым эмлаш полша, кӱлэш сэ
мын лэкырыш мийэн тӱкна, доктыр, пэршылым кондыкта, мӱшкы- 
ран ватэ-шамычым аза ышташ лэкырыш поктэн колта.

Вэс тӱрлӧ пашажэ тыгай лийман. Арньа вуйэш ик кана сурт 
коклам, чиймэ—шогалмым, арун кучымым ончэн савырна. Ару илмэ, 
тажалык аралымэ нэргэн вий шутымыж сэмын ойым пуэн шога. Кӱ- 
лэш годым пэшак соптыран, лавран илышэ йыҥжым шылталэнат 
колтыжо.

Кашан-кашан йал погынымашэш тазалык аралымэ нэргэн витньа, 
йал илышым таҥастарэн тэрга. Кӱлэш годым доктырым кондэн йал 
калыклан иктым вэсым умылтарыкта.

„Иӧн мушо—йӧрым кочкэш“ манмэ мутышто пэш кугу чын 
.уло. Калык пашаштат у йӧным кычалдэ ок лий. Тидэ возымэм по-



чэш туныктышо-шамыч, моло калык пашам ыштышэ-шамычат мом 
каласат гын?

Могынат марий калыкын тазалыкшэ начар—тидэ пашалан чот 
пиждэ ок лий.

Ш абдар Осып.

Тӧрлатышаш паша.
1926 ийыштэ Пӱрӧ пэдтэкникумым пытарэн лэкмӧҥгӧ, Чорай 

„опытный" школышто туныкташ логальэ. Вэс ийжын—Мишкан оп
орный школышто. Вара тидэ кок марий волос рӱдӧ (опорный) шко- 
лыштыжо тунэмшэ-влаклан марий йылмым кузэ туныктат? Кодӓйэв 
ойжо сэмын Мишкан школыштыжо Кармазинын 1-шэ кыдэж йылмэ 
лончышыжо 2-шо ий тунэммаштак эртаралтэш, Чорай школыштат 
тугак. Тэний паша ышташ Мэраҥ 7 ий тунэммэ школыш логальым., 
Тыштат сэдэ Кармазинын 1-шэ кыдэж йылмэ лончышыжым тӱҥал- 
тыш школ пытарэн мийшэ-влак тунэмыт. Пӱрӧ пэдтэкникумыштат 
садэ Кармазинымак лочкат. Ындэ Озан ВПИ-ын марий пблкаштыжэ 
гына ом шинчэ. Туштат садэ Кармазин кнагажымак тунэмыт дыр 
шонэм. Ш укыжо мый мутэмлан—кузэ тунэмат, кэлгынат, ӱмбачат 
тунэмаш лийэш, йал школышто ӱмбач гына тунэмалтэш — ма
нын кэртыт. Мый тидлан кӧнэн ом кэрт. Тэвэ Мишкан дэнэ Чорай 
волыс туныктышо-влакын туныктымо план ыштымыштым ончалда 
гын, тушто Кармазинын йылмэ лончышыжым тӱҥалтыш комжо гыч 
вэс комжо мартэ могайэ вуй мутшым могай комплэксэш тунэм- 
шашыжым пыжыктэн пытарэныт. Ик пырчыжымат кодэн огыт улг, 
вигэ лончылэн туныктат. Мэраҥ сэмилэткыштат тугак ышталтэш. Ты
гэ тунэмаш лийэш мо? М ы й  ш о н ы м а ш т э м  т ӱ р л ӧ  ш к о л л а н  
ш к о л ж о  с э м ы н ,  м а р и й  й ы л м э  т у н э м м э  р а д а м  ым (про* 
г р а м ы м ) л у к м а н .  Т у н э м м э  к н а г а ж ы м а т  и з и ш  т ӱ ҥ а л т ы ш  
ш к о л  д э н  к о к л а  ш к о л л а н  о й ы р э н  в о з ы м а н .  Кокла шко
лышто марий литэратуржымат ончыман, тунэмман. Пашам чоткыдын 
огыт ойыро гын, ончкыжымат тыгэ ик вэрыштак тошкаш кодына 
гын, марий йылмэ тӧрланэн, ончык кайэн ок кэрт. Сандэн кызыт йал 
школышто тунэммымак Пӱрӧ пэдтэкникумышто уэш тунэмытат, тэк- 
никум тунэмшэ-влак марий йылмэ тунэммэ урокыш огыт мийэ улмаш. 
Тидэ нэргэн пэдтэкникумышто тунэмшэ-влак тока эртышэ ^Пӱрӧ Ма- 
рий-войский конпэрэнсэ ончылан лэктын ойлышт. Конпэрэнсат тидз* 
нэргэн ышкэнжын чоткыдо мутшым каласэн кодыш.

И. Иэрмолайэв.



Школ-влак шошым ага эртараш кузэ 
полшэн кэртыт.

Комунист партий ончыктэн шогымо дэн пашачэ клас Совэт Рэс- 
публик Ушэмыштэ сотсиализмым ышта. Кугу заводла, кӱртньӧ корно, 
элэктрис стансий, молат у гыч йатыр ышталтэш. Йалыштат илыш 
уэмэш. Иорло дэн ик марда крэсаньык-влак тӱшкан погынэн, тыгыдэ 
озанлыкыштым кудалтэн, кугу колхозым ыштат. Кулак, нэпман моло 
капиталист тӱшка тӱрльын чаракым шындаш тӧчат. Класс дэн класс 
ваш-ваш пижын улыт.

Тыгай жапыштэ школланат ӧрдыжэш шогэн кодаш нигузэ огэш 
лий. Уло вийм погэн у, сотсиализм илышым ышташ полшаш кӱлэш. 
Тэний шошым ага годым колхоз йыр йатыр кучэдылмаш лийэш. Кажнэ 
школлан колхозым утларак погаш полшыман, почмӧҥгӧ нуным тӱрлӧ 
сэмын пэҥгыдэмдаш кӱлэш. Кажнэ школын ышкэ планжэ уло. Шошым 
ага эртараш полшымо койынак шогыжо манын, кажнэ школ ышкэ 
планжым пужэн ончашыжэ кӱлэш. Мэмнан Марий Кундэмыштэ тэнэйсэ 
шошым ага годым тыгай-тыгай пашам ыштэн шукташ кӱлэш:

1. Оршанкэ, Торйал, Шэрнур, Мари-Турэк кантонлаштэ 35% моло 
кантонлаштэ 30% крэсаньык озанлыкым колхозыш савыраш.

2. Оршанкэ, Торйал, Шэрнур, Мари-Турэк кантонлаштэ киндэ 
лэктышым поена кучымо озанлыкыштэ 9%, колхозлаштэ—17%, моло 
кантонлаштэ поена кучымо озанлыкыштэ 7%, колхозлаштэ 15% 
нӧлталаш.

3. Ик ийаш шурно ӱдымӧ мыландым 3% шукэмдаш.
4. Имньэ вольыкым 3,6%, ушкал вольыкым—5,6%, соснам—26,2%, 

шорыкым—1,4% шукэмдаш.
5. Урлыкаш пырчым ик пут йоткэ чыла эрыкташ.
6. Ддак йалыш машиным утларак пуртэн, минэральный удобрэ- 

ний дэн мландым ӱаҥдэн, моло сэмынат киндэ лэктышым шукэмдаш.
Чыла кантонын, йал совэтын, кажнэ йалын ышкэ планжэ лий- 

шаш. Тудо планым кузэ гынат шукташ лийжэ манын, кажнэ школлан 
ышкэ пашажым виктарэн колташ кӱлэш.

Иужо вэрэ туныктышо-влак тидэ пашалан кӱлынак пижын улыт 
манаш лийэш. Тунэмшэ-влакышт ӧрдыжэш кодыт. Тыгэ паша ышташ 
нэлэ лийэш. Туныктышо, тунэмшэ школ йыр активым погэн чыланат 
рӱжгэ пижаш кӱлэш.

Вара школ-влак кузэ полшэн кэртыт?
Тӱҥалтыш йалысэ школ-влаклан тыгай пашам ышташ кӱлэш: 

йал совэтын шошым ага эртарымэ планжэ уло. Тунэмшэ-влаклан тидэ 
планым рашак шинчэн шогашышт кӱлэш. Ыҥылэн налмнӧҥгӧ плака- 
тым, диаграмым, лозунгым возэн адак моло тӱрлынат калыклан ыҥыл- 
тарман. ГУС програм почэш йоча-влак школышто айдэмэ-влакын 
паша ыштэн илымым тунэмыт (изучай трудовую деятельность людей)..



Паша ыштэн илымым кнага ӱмбач гына туэнмаш огэш лий. Тунэмшэ- 
влаклан ышкэ йырыштат ончалаш кӱлэш. Йалыштэ, районышто улшо 
калык илышым, нунын пашаштым сайынак тунэм шуктыман. Тидэ 
тунэмшэ лач шошым аҥаланак полшаш йӧршӧ лийжэ. Йоча-влак 
шинчэн шогышт: школ районышто мыньарэ колхоз уло, колхозыш 
ала кулак-влак пурэныт, икийаш шурно ӱдышаш мыландэ мыньарэ 
уло, кузэ ӱдышаш мыландым уштараш лийэш, могай рок, мо дэн 
ӱаҥдаш кӱлэш, ӱдышаш пырчэ сита альэ ок ситэ, мыньарэ могай 
минэральный ӱаҥдыш кӱлэш, урлыкаш эрыктымэ машин уло альэ укэ, 
ала йара шога, укэ гын кужэч кондаш лийэш, мыньарэ вольык уло, 
кузэ вольыкым ашнат, ала ашнышаш вольыкым ужалат, шӱшкылыт. 
Йалсовэт, колхоз, агроуполномочэнный-влак шошым агалан кузэ йам- 

, дылалт шогат. Мо тӧрсырым, йоҥылыш ыштымым ужыт гын, тунамак 
йалсовэтлан, альэ пашачэ бригадлан шижтараш кӱлэш.

Вара адак туныктышо, тунэмшэ, йалысэ калыкат мыландэ, вольык 
ончымо пашаштэ шагалрак шинчэн шогат. Рушла манаш „агронегра
мотный “ улыт. Нуным туныкташ кӱлэш. Вэрлаштэ 7—10 кэчан курс 
лийшаш. Садэ курсыш туныктышо-влаклан иктэ кодтэ кайаш кӱлэш. 
Райпэдколлэктивлаштэ 2—3 кэчан конпэрэнсий ышташ Обоно кӱштэн 
ыльэ. Йужо вэрэ тыгай конпэрэнсий ышталтын, йужо вэрэ ышталтын 
огыл. Кушто ышталтын огыл гын, ышташак кӱлэш. Тидэ конпэрэн- 
сийштэ шошым ага эртараш полшашлан школышто мом-мом ышташ 
кӱлэшыжым рашак ыҥылэн налман. Школышто тунэмшэ-влакымат 
туныкташ кӱлэш. Партий, Совэт власть кузэ йал озанлыкым сотсиа
лизм корныш савыраш тӧча, правитэльствэ тидэ нэргэн могай законым 
луктын, Совэт Рэспублик ушэм кӧргыштӧ, Мари Кундэмыштэ, рай
онышто шошым ага годым мом-мом ыштэн шукташ кӱлэш, мо тугай 
агрозооминимум, кузэ тудым илышыш пурташ—тудым чыла тунэмшэ- 
влак раш шинчэн шогышт. Лишнырак йал озанлык машин уло гын, 
йоча-влакым намийэн ончыкташ кӱлэш. Поена йал озанлык дэн кол- 
хозын могай ойртэмжэ уло, кӧ тугай кулак, молан тудын дэн кучэ- 
далыт—школышто йоча-влаклан умылтарэн пуаш кӱлэш.

Школ йыда калыклан агроликпунктым почаш кӱлэш. Йалыштэ 
улшо батрак, йорло, школышто тунэмшэ-влакын ача аваштым—чы- 
лаштымат тидэ ликпунктыш коштыкташ кӱлэш. Ликпунктышто нуным 
колхозыш пурташ йамдылаш кӱлэш.

Колхозышто, тунэмшэ-влакын ача-авашт суртышто ӱдышаш пыр- 
чым налын, лэктышыжым палэн налман. Икийаш пырчыштэ мыньарэ 
коштра пырчэ уло, тудым шотлэн налын диаграмм дэн, плакат дэн 
моло сэмынат калыклан ончыкташ кӱлэш. Тӱрлӧ сэмын калыклан 
ыҥылтарэн, кэртшэ сэмын полшэн шогэн, школ районышто ик пут 
шурнымат эрыктыдэ кодаш ок кӱл.

Мэмнан шуко мыландэ йара кийа. Тэвэ агроном-влак шотлэн 
налынытат, кажнэ 100 гэктарлан 7 гэктар аҥа йыраҥлан йомэш 
маныт. Кушто, мыньарэ мыландэ йара кийа—тидымат шотлэн налын, 
калыклан ончыктэн пуаш кӱлэш.



„Каш тӱҥалмэ кэчылан" кызытак йамдылалт шогаш кӱлэш. Школ 
мландыштэ могай пашам ышташ кӱлэшыжым ончычак шонэн пышты- 
ман. Иужо вэрэ школ мыландэ кызыт маркэ йара кийа. Тэнэй ик 
ластыкат йара кийшэ ынжэ код. Школ пакчам ончэн йалыштат пакча 
пашам сайын ышташ тӱҥалышт.

Ӱдышӧ жапыштэ тунэмшэ-влак колхозлаштэ паша ушнымым шэ- 
кланат. Ӱдрамаш-влаклан игышывыштым ончаш полшат. Иаллаштэ 
кызытак йоча плошчадкым, йаслим почаш калыкым йамдылэн шогаш 
кӱлэш. Иужо вэрэ йаллаштэ олма пу пушэнггэ, моло тӱрлӧ саска пу- 
шэҥгэ йатыр уло. Тыгай вэрлаштэ школ мыландэшат саска пушэнтым 
шындаш тӱҥалаш кӱлэш. Пасуштат, сатыштат шуко зийан конды- 
шына улыт. Ко, могай зианым кондышыжым шинчэн налын нуным 
пытараш пижаш кӱлэш. Тӱҥалтыш школышто кажнэ тунэмшэ йоча 
100 осал шукшым пуштэш гын, нэмнан кундэмыштэ 3.550,000 шукшым 
йомдараш лийэш. Тидэ пашаштэ мэ шкэтак огына ул. Мэмнан пэш 
мотор йолташна—кайык-влак улыт. Школлаштэ «кайык кэчым» ышташ 
кӱлэш, йоча-влак изиньэак кайыкым йӧраташ тӱҥалышт. Нунылан пол
шэн шогышт.

Школлаштэ йоча-влак колхозым, коммуным ышташ кӱлэш. Тидэ 
колхозлаштэ пашам пырльа ыштэн йоча-влак изиньэкак пырльа илаш 
тунэмыт. Иоча колхозлаштэ, .пакча саскам, тыгыдэ вольыкым шкан 
гына огыл, ужалашат ситыжэ—манын ышташ тӱҥалман.

Тунэмшэ-влакым куштылгырак паша гыч тӱҥалын чыла пашала- 
нат кидышт-йолышт толжо манын туныктыман. Тӱҥалтыш школышто > 
иктыжым ик пашалан, вэсыжым вэс пашалан туныкташ тӧчыман^ 
огыл. Шошым аҥа эртараш школышто тунэмшэ-влакым вэлэ огыл, 
школыш коштыдымо 12—16 ийаш рвэзэ калыкын шупшын шогаш 
кӱлэш. Паша сайырак лийжэ манын школ дэн школ сотсиалист сорэ- 
внованьэ шот дэн паша ышташ пижышт. Кажнэ школ сорэвнований 
договорым ыштыжэ.

Иалысэ школлан вэлэ огыл олаласэ, заводласэ школлаштат шо
шым ага эртараш полшаш кӱлэш. Эн талырак тунэмшэ-влакым ойырэн - 
йаллашкэ бригадым колтыман.

Б р и гад э-вл ак  й ал ы ш  лэкты н й орло  дэн ик м арда крэсан ьы клан  
м олан колхозы ш  п у р аш  кӱлэш , м олан кулакы м  огы т пурто, и к-ийаш  
ӱды м ӧ м ы лан ды ш  у ш тары м э нэргэн, ӱ д ы ш аш  ш урны м  эры кты м э н эр 
гэн, агрозоом ини м ум  нэргэн к ал ы к л ан  ы ҥ ы л тар эн  пуы щ т. Ӱ ды ш аш  
пы рчэ лэкты ш ы м  палэн  налы н, кал ы к лан  ончы ктэн кэрты т. И лш э укэ- 
ан лан  ш урно эр ы к таш  кош тм о обозы м  колтэн моло сэм ы нат й орло- 
ш ам ы члан  п ы рчэ эр ы кташ  полш эн кэрты т.

У рлы каш  ш урн о  пы рчы м  ф орм али н  дэн м уш каш  йалы сэ й о ч а-вл а- 
кы м туны кты м ан . И алы сэ й о ч а -в л ак  дэн п ы р л ьа  лом ы ж ы м , лулэгы м, 
кай ы к  ш онды м  погат.

М ы ландэ ӱ аҥ д аш  „ко м п о ст“ манмэ ор ам  ы ш тат. Й алы ш тэ тар а- 
кан ы м , ум ды лам , ш урш ы м  пы тарм ан . Т ӱш кан п аш а  ы ш таш , тӱш кан  
м одаш , кап кы л п эн ты дэм д аш , у муры м  м ураш , йӱкы н газэты м  лудаш *.



йалсэ йоча-влакым туныктат. Школлаштэ, альэ лудмо пӧртыштӧ „кол
хоз пусакым" ыштат, кӱлэш кнагам олала гыч заводла гыч кондат, 
радиом шындат. Пакча паша, сат паша ышташ пырльа кайык ончаш 
йоча колхозым ыштат. Эм шудо погаш йалысэ йоча-влакым чумырат. 
Иоча колхоз пакчалан мыландым пӱчкын пуаш, кӱлэш тарманым пуаш 
полшат. Пӧрт йыда пурэн коштын тӱрлӧ кнагам ужалат.

Нал озанлык машина тунэммаш кружокым почыт.
Тыгай паша дэн бригадэ колташлан пӱтынь школлан йамдылалт 

шогаш кӱлэш. Сайынак йамдылэн шуктыдэ колташ огэш кӱл. Кугурак 
школ-влаклан шошым ага эртараш моло дэчат утларак пижаш кӱлэш'. 
Н у н ы л а н  ш т а б  г а й  л и й м а н .

Тӱҥалтыш школым, лудмо пӧртым, моло калык туныктымо 
учрэждэний-влакым нуно ышкэ йырышт чумырэн шогышт. ШКМ-влак- 
лан шошым ага годым тыгай пашам ыштэн шукташ кӱлэш:

1. Ышкэ воктэнышт эн шагал кок колхозым почыт.
2. Ышкэ озанлыкыштым колхозыш ушат.
3. Колхозлаштэ тӱрлӧ тарманым вольыкым иктыш ушаш полшат.
Кажнэ школлан эн шагал 50 тонн урлыкаш шурным эрыкташ,

формалин уло гын, 25 тонным формалин дэнэ мушкаш кӱлэш.
5. Колхозышто шогышо - шамычлан кужурак курсым почын, 

йалысэ активлан 5—7 . кэчан курсым ыштэн эн шагал 500 йэҥым ту
ныктэн шуктыман.

6. Ышкэ озанлыкыштышт шурно лэктышым 18% кӱзыкташ.
7. Кушто мастэрской уло гын, йал озанлык тарманжым олмыктат.
Шошым ага эртармэ годым кэч могай пашаштат класс шотым

• мондыман огыл. Кэч куштат кулакым ӧрдыш кораҥдэн кодэн, йорло 
цэн ик марда крэсаньыкым Комунист партий ончыктымо корно дэн 

< сотсиализм илышыш наҥгайаш пижман.
Данилов.



Открытое товарищеское письмо Ишкар-ола 
педтехникума к учителям шк. I ст.

Дорогие товарищи!
В настоящий момент Коммунистическая партия и Советская власть 

выдвигают перед всей общественностью и, в частности, перед учитель
ством задачи коллективизации сельского хозяйства и ликвидации ку
лака, как класса.

Выполнение этих задач требует от учительства массу знаний и 
умений: „что-бы справиться с задачами социалистического строитель
ства, мало одного желания работать, надо уметь и знать, как это сде
лать" (Ленин). Эт с одной стороны. С другой стороны, для строитель
ства новой жизни нужны новые люди, умеющие жить и работать кол
лективно, умеющие свои личные интересы сочетать с общественными, 
обладающие организационными и трудовыми навыками. Таких людей 
может воспитать только подлинная трудовая советская школа, строить 
которую призваны учителя. Такую ответственную работу учителя мо
гут выполнить при условии сочетания необходимой общественно-поли
тической, общеобразовательной подготовки с педагогической и мето
дической работой.

Таким образом, от учителя, и как общественника, и как произ- 
водственика, требуется в настоящий момент максимум знаний и уме
ний. Кроме того, современный темп строительства социализма вообще 
и трудовой школы в частности, когда знания сегодняшнего дня, бук
вально, недостаточны уже для завтрашнего, выдвигают перед учитель
ством задачи постоянного обновления и пополнения своих знаний, как 
необходимых предпосылок для успешной работы на хозяйственном и 
на культурном фронте. А между тем, учитель сельской школы в боль
шинстве своем, вследствие загруженности общественной работой, сла
бой подготовленности и отсутствия новейшей литературы на местах, 
бывает поставлен в такие условия, при которых вести самообразова
тельную работу он не в состоянии.

Учитывая такое положение учительства и необходимость его по
стоянной переподготовки, последний с‘езд нацмен педтехникумов, про
исходивший в Москве в декабре м-це 1929 г.. вынес решение, согласно 
которому педтехникумы должны взять на себя обязательство перепод
готовки учителей I ст. Йошкар-Ола педтехникум, идя навстречу учи-



тельству Марийской области в вопросе переподготовки его в процессе 
работы, организовал консультационное бюро, в задачи которого вхо
дит обслуживание учителей по вопросам педагогики, педологии, ме
тодики родного и русского языка, методики математики, обществове
дения и естествознания, методики физкультуры, пения, рисования и 
труда.

Консультационное бюро дает указания и справки и по обще
образовательным дисциплинам, в частности, по сельско-хозяйственным 
и обществоведческим. Консультация производится во все дни недели 
и обслуживает учителей в устной и письменной форме.

Учителя близлежащих школ могут устно заявлять педтехникум/ 
свои вопросы и путем беседы со специалистом разрешать их. Учителя 
дальних школ свои вопросы могут сообщать в письменной форме.

Педтехникум обязуется на ваши запросы давать по возможности 
полные исчерпывающие ответы, освещая поставленные вопросы не 
только теоретически, но и практически. В конце ответа будут поме
щаться рекомендательные списки литературы по данному вопросу, 
с краткой рецензией на них.

Свои ответы педтехникум будет направлять в форме товарище- , 
ских писем, или печатать в „Туныктымо паш а“, в отделе „консультация*, 
при участ. всех преподавателей специалистов педтехникума и поддержки 
методического совета Обоно и Облсорапроса. В этом случае он смо
жет удовлетворить нужды и запросы учительства и выражает уверен
ность в том, что учительство пойдет навстречу этим начинаниям и не: 
заставит долго ждать с вопросами.

В вопросах различных дисциплин, подлежащих консультированию, 
консультационное бюро в целях лучшей ориентировки учительства 
считает необходимым дополнить свое сообщение в виде приложения 
конкретной схемы вопросов. Однако, этот перечень вопросов нельзя 
считать исчерпывающим, а лишь ориентировочным. Консультационное 
бюро будет отвечать и на те вопросы, которые не предусмотрены в 
нашей программе.

Кроме того, в данном списке сознательно не введены вопросы 
образовательным дисциплинам, в виду того, что по этим дисциплинам 
чрезвычайно трудно предугадать, какие вопросы больше всего инте
ресуют учительство, в чем оно больше всего нуждается, и где у него 
пробелы.

I. П о  п о д г о т о в к е  и м е т о д и к е  к о м п л е к с н о г о  п р е 
п о д а в а н и я  к о н с у л ь т и р у ю т с я  с л е д у ю щ и е  в о п р о с ы .
1. Как организовать детколлектив для работы в школе I ст.
2. Как работать в школе по системе заданий.
3. Как планировать работу с детьми в I, II, III, и IV группах.
4. Как поставить учет школьной работы и об'ективный учет 

школьной успешности учащихся (тесты).
5. Как организовать работу в школе с 2-3 группами при однома 

учителе.
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6. Какие методы работы больше всего применимы в нашей 
школе;

7. Как составить годовой проиводственный план школы и рабо
чий план.

8. Как организовать и поставить клубно-кружковую работу в 
школе 1 ст.

9. Как увязать работу школы с пионер-организацией.
10. Как организовать и поставить самоуправление в школе по 

имеющимся формам учкома и секционно-звеньевой системы.
11. Как организовать и поставить в школе общественно-полез

ную работу.

II. П о  м е т о д и к е  р о д н о г о  я з ы к а :
1. Как бороться в школе с ошибками самостоятельных работ 

уч-ся, нужно-ли поправлять ошибки в ученических тетрадках и как.
2. Как вести чтение деловых и художественных произведений 

с I, II, III и IV группой.
3. Как вести обучение грамоте по методу целых слов.
4. Как вести наблюдение над языком в школе.
5. Какие виды письменных работ надо вводить в школу и степень 

применения их в разных группах.
6. Какие приемы для развития устной речи необходимо приме

нять в школе I ст.
7. Как увязать навыки родного языка с комплексом.
8. Как обеспечить в школе развитие свободного творчества ре

бенка.
III. П о м е т о д и к е  р у с с к о г о  я з ы к а :

1. Как вести обучение русскому языку в нацмен школе.
2. Что такое уроки разговорного языка и как их составлять.
3. Как самому составить упражнения по русскому письму и как 

их увязать с комплексной темой.
4. Как вести чтение по русским книгам.

IV П о  м е т о д и к е  р и с о в а н и я :
1. Как поставить в школе иллюстративное рисование с натуры 

и по одновременной фиксации памяти.
2. Как поставить лепку, аппликацию и конструктивную работу в 

шк. I ст.
3. Как развить у учащихся склонность к художественному твор

честву.
4. Художественное оформление революционных, бытовых и обще

школьных праздников.

V. П о  в о п р о с а м  е с т е с т в о з н а н и я :
1. Как использовать природные богатства, результаты метеороло

гических наблюдений, удобрения и др. в сельско-хозяйственно:»! про
изводстве.

I



2. Как поставить изучение почвы в школьной работе с уч-ся 
шк. I ст.

3 .  Как вести работу б  ш к . 1 ст. по элементам растениеводства: 
а) подготовка посевного материала, б) разные виды посева, в) сорта 
растений полевых и огородных культур, г) обработка почвы, у) удо
брение, е) установление севооборотов в поле и плодосмен на огороде»
ж) протравливание семенного материала.

4. Как поставить работу по изучению вредителей с/хва и нала
дить меры борьбы с ним.

5. Как наладить работу по изучению атмосферических измене
ний погоды в шк. I ст. в связи с с/хоз. производством.

6. Как наладить работу школы по коллективизации с/хва и увя
зать работу с существующими колхозами.

7. Как вести работу в школе по весенней посевкампании и агро
минимуму.

8. Как вести работу в шк. I ст. по антирелигиозному воспитанию.
9. Как организовать пришкольный земельный участок и наладить 

на нем работу.
10. Как организовать агрокабинет в шк. I ст.

Консультационное бю ро Йошкар-ола Педтехникума.



ИпТПЧ УИТМУЬ' Ж'̂| |

Организуются заочные курсы внешколь
ных работников.

Развертывающаяся внешкольная работа ставит перед нами остро 
вопрос о создании соответствующих кадров для руководства этой ра
ботой. Кадры внешкольных работников чрезвычайно малы, неоргани- 
зованы. Не существует никакой системы подготовки этих кадров. ЦБ 
ЮП и Институт повышения квалификации педагогов организуют заоч
ные курсы внешкольных работников, задачей которых является пере
подготовка уже имеющихся и подготовка новых кадров внешкольных 
работников.

Программа заочных курсов состоит из 21 урока. Курс называется 
„Содержание и организация внешкольной работы с детьми" и вклю
чает следующие вопросы:

1. Внешкольная работа и пионердвижение.
2. Общественно-политическое воспитание во внешкольной работе.
3. Экскурссионно-туристическая работа.
4. Театральная самодеятельная работа.
5. Физическая культура.
6. Работа детского клуба.
7. Изобразительная работа.
8. Детский университет.
9. Работа внешкольных примитивов в жилищных об'единениях.

10. Внешкольная работа библиотеки.
11. Организация и формы летней внешкольной работы.
12. Внешкольная работа в деревне (зимой и летом).
13. Антирелигиозное воспитание во внешкольной работе.
14. Интернациональное воспитание.
15. Массовые детские праздники.
16. Киноработа.
17. Музыкальная работа.
18. Техника изобретательства.
19. Внешкольная работа школы.
20. Работа с детским активом.
21. Пропаганда среди населения.
Занятия курсантов будут проходить в следующем порядке:
Один раз в месяц курсант получает 3 урока и одно контрольное 

задание (каждый урок—от 1 !/з до 2-х печатных листов, уроки печата
ются отдельными вполне законченными брошюрами). Урок состоит из 
следующих частей: а) план урока, б) методические указания для про
работки материала, в) рабочий материал (изложение тем ы , г) конт

I



рольные вопросы (для самопроверки) и задания и д) список лите
ратуры.

Получив посылку, курсант должен проработать уроки по рабо
чему материалу и выслать контрольную работу. Только лишь по по
лучении контрольной работы высылается следующая посылка.

В течение всего курса заочник получит 5—6 контрольных зада
ний, которые он обязан выполнить и направить на курсы. Работы 
курсанта будут проверяться преподавателями курсов. На основании 
проверки выполнения контрольных работ преподавателями будет 
устанавливаться степень успеваемости курсанта. Проверенная работа 
с отзывом возвращается курсанту. По окончании заочных курсов каж
дый курсант, успешно проработавший всю программу и выполнивший 
все контрольные работы, получит от Института повышения квалифи
кации педагогов удостоверение об окончании курсов.

Курсантом заочных внешкольных курсов может быть всякий, 
ведущий внешкольную работу с детьми, независимо от характера и 
об'ема работы (вожатые отрядов, клубные работники, работники школ, 
общественники, члены общества ,-Друг детей“, работники детплоща
док, детские библиотекари и т. п.).

С р о к  р а б о т ы  к у р с о в  6 - м е с я ч н ы й .  П р и е м  п р о и з в о 
д и т с я  е ж е м е с я ч н о .  Н а ч а л о  з а н я т и й  с 15 ф е в р а л я  1930 
г о д а .

Стоимость обучения 4 рубля (за весь курс), включая высылаемые 
материалы и почтовые расходы по пересылке уроков и рецензий.

Для поступления на курсы никакой командировки не требуется. 
Нужно заполнить анкету, заверить ее в местной комсомольской или 
профсоюзной организации и вместе с деньгами за обучение (полностью 
4 рубля) прислать на курсы.

Бланки, анкеты и заявления высылаютса по первому требованию 
за 10 коп. марку. Анкеты и письма направлять по адресу: Москва, 
ГПС-3, Малый Харитоньевский переулок, дом № 4. Заочные курсы 
внешкӧльных работников.

ЦБ ДКО ЦК ВЛКСМ
ИПКП Центральные заочные курсы

внешкольных работников.

Ответственный редактор М. Львов.



ТУНЫКТЫМО пдшд.
/

Журнал 1930 ий йанвар гыч тӱҥалын тылызэ йэда лэкташ тӱ- 
ҥалэш.

Журналыштэ туныктымо паша нэргэн, школлаштэ шынымэ паша 
нэргэн, шанчэ паша нэргэн, политпросвэт паша адак тӱрлӧ моло па
ша нэргэнат возалтэш.

Кӹзытсэ жапыштэ журналын тӱҥ шонымашыжэ тыгайэ:
1) Школ пашам у илыш ыштымэ дэн кэлшындарыман,
2) Школышто туныктымо йӧным сайэмдаш,
3) Кундэмыштэ калык туныктымо пӧлкан пашажым виктараш,
4) Туныктышо-влаклан мэр пашаштэ, школ пашаштэ полшышым 

пуаш.
Тӱрыс мут дэнэ манаш гын, тидэ журнал калык туныктымо па

шам у йӧн корно дэн виктараш полшашлан лукталтэш.
Кызыт мартэ „Туныктымо паша" журналэш Марий кундэмысэ 

туныктымо паша нэргэн вэлэ возалтын. Вӓтка, Урал марий, Упб ма
рий, Сӱас Рэспубликысэ марий лонташтэ туныктымо паша нэргэн во
залтын огыл. Кундэмысэ туныктымо пӧлка нунын пашашт кузэ ыш- 
талтмыжым ок шинчэ, адак каласымэ вэрла гыч кызыт нимогай увэ- 
рат ыш тол. Ончыкыжо чыла марий лонташтэ туныктымо паша 
нэргэн возаш тӱҥалман.

Туныктышо-влак! Ышкэ шынымэ пашада нэргэн, мо сай, мо 
осал, могай йодмашта уло, моло тӱрлыжымат „Туныктымо паша" 
журналыш возэн колтыза. Тидэ „Туныктымо паша" журнал марий 
тунэммэ, туныктышо-влакым (избач, агроном, доктыр, ликвидатыр, 
моло-влакымат) иктыш ушаш полша ман шонэна.

Тидэ журнал избачлан, тэкникумышто, кыдалаш школышто, 7 ий 
тунэммэ школышто, тӱҥалтыш школышто туныктышылан, ликвида- 
тырлан йӧршӧ журнал лийэш. Садлан журналым чыла марий калы
кын ончылно шогышо йэҥлан налаш кӱлэш.

Адак журналын рэдаксийжэ чылаштымат уло ышкэ шонымы- 
штым паша каймым, паша угыч йӧн лукмым возэн шогаш йодэш.

Ж урналын кӧргӧ радам ж э тыгай лийэш .

I. Калык туныктымо нэргэн политикым умылтарымаш. (Общест
венно-политический отдел).

II. Школышто туныктымо паша нэргэн (пэдагогический).
III. Туныктымо пашам йбнэштарымэ (мэтодический).
IV. Политпросвэт паша.
V. Ой пумаш (консультационный).
VI. Тӱрлӧ тэргымаш адак библиограпий.
Возымашлан окса тӱлалтэш. „Туныктымо паша" журналын акшэ 

талуклан 5 тэнтэ вэлэ лийэш. Ик номыржо 45 ырым шога.



Кызыт у илышым вийан ыштымаштэ школ пашам вэсэм-
дымэ нэргэн у кнага шуко лэктын. Тидэ кнага-влакым 

чыла школлан налаш тэмлэн возэна.

1) „Марий илыш" Изд. Мар. Общ. краеведения.
2. Фродкин, С. А. „Интернациональное воспитание в школе" 

выпуск III ц. 25 к. Изд. 1929 г.
3) Егоров, С. П. „Антирелигиозное воспитание в начальной 

школе" выпуск 5. ц. 25 к. Изд. 1929 г.
4. Раскин, Л. Е. „Проблема мальчиков и девочек в воспитании" 

выпуск 7. ц. 25 к. Изд. 1929 г.
5. Пистрак, М. П. „Очерки Политехнической школы" „Рабпрос" 

ц. 1 руб. Изд. 1929 г.
6. К рж иж ановский—„Ребятам о пятилетке" ц. 7 коп.
7. Крупская, Н. К. „Очередные задачи коммунистического вос

питания" ц. 10 коп. Изд. 1929 г.
8. „О чередные задачи сельской школы" Научно-метсовет 

ЛОНО—Изд. „Рабпрос" 1930 г. 25 коп.
9. Леонтьев, П. В. „Ручной труд" (199 рисунков) ц. 2 р. 60 коп. 

Изд. 1929 г.
10. Раски^, Л. Е. „За интернациональное воспитаниг детей" пре

дисловие В. Н. Шульгина Изд. „Рабпрос" Изд. 1929 г. ц. 25 к.
11. Карта пятилетки (Европейской и Азиатской части СССР).

Нинэ кнагам тыгай адрэс дэн налаш лийэш:
Москва, 9, Б. Дмитровка,

3-й книжный магазин Изд-ва Рабпрос.
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Т ӧ р л а т ы м а ш .
4 № „ТУНЫКТЫМО ПАША“ журналыштэ „Шэрнур Марий рай- 

школын пашажэ“ статьаштэ 25 странитсэ, ӱлучын 7 корнышто „Адак 
шокшо кочкыш пукшаш ышталтмэ, чылажэ 10 тунэмшэ кочкэш“ ман 
сэрмэ. 10 тунэмшэ огыл 70 тунэмшэ кочкэш.

Вэлыж.
62,
66.
71.
74.

75.
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„ТУНЫКТЫМО ПЯША“

—  ЖУМД1ЫН йДЛЗД =
ТУНЫКТЫМО ПАШАМ ОНЧЫШО МАРИЙ 

КУНДЭМ ПОЛКА ТЫЛЫЗО ЙЫДА ШУЛДО 

АКАН „ТУНЫКТЫМО ПАША» Л УМ АII 

ЖУРИ АЛЫМ ЛУКТЭШ.

Т И Д Э Ж У Р  Н А Л Ч Ы Л А 

Т У Н Ы К Т Ы Ш Ы Ш ,  И В Б А 4 Л Д Н )  Я Й К 8 И Д Ӓ Т Ы Р -  
Л А И ,  8 У Г 9 Р Ӓ К  Ш К О Л Ы Ш Т О  Т 9 К Э Н Ш Ы М Я ,  

  й О Р Ш Ӧ  Л Н Й З Ш .

ПОДПИСКЫМ ТЫЛЫЗЭ ЙЫДА НАЛЫНА. 

Ж У Р Н А Л  А К :  :

1 тылчылан — 45 ыр.
6 тылчылан — 2 т. 50 ыр.

12 тылчылан — 5 тэтггэ.

ПОДПИСКЫМ ПОШТЫШТО, МАР05ИЗДА-

ты ш тэ  ы ш т я ш  ЛИЙЭШ.

АДАК ОКСЯМ ТЫГЯЙ ЯДРЭС дэн
КОЛТЯШ ЛИЙЭШ:

Тор. Йошкар-Ола. Шаробоно, редакция 
„ Туны кты мо Т1аша“
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