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Внизу подані форми відзнак пластових відзначень - чотирьох юнацьких відзначень і
Бронзового Хреста. Додай до відзнак відповідні символи пластового клича СКОБ. Під
кожною відзнакою, впиши хто надає те відзначення і за що можна його одержати. 

1. Відзначення може одержати цілий гурток.

2. Можна одержати 3-тє юнацьке відзначення без одержання 4-го.

3. Прихильник може одержати відзначення.

4. Кожне відзначення можна одержати тільки один раз.

5. Юнак чи юначка може одержати відзначення на таборі без згоди зв’язкового. 

6. Відзнаку відзначення можна носити тільки один рік.

7. Уділення четвертого відзначення можна зробити тільки на гурткових сходинах.

8. Відзнаки відзначень носиться на лівому рукаві однострою. 

9.  Уділення відзначення можна зробити листом поштою. 

10.  Відзначення заохочує всіх до змагання до кращого. 

Надає відзначення:

(а) впорядник гуртка або зв’язковий куреня

(б) Начальний Пластун

(в) крайова пластова старшина

(г) зв’язковий куреня

(ґ) станична старшина

За що можна одержати відзначення:

(i) за врятування життя або інший геройський вчинок

(ii) пластову поставу та діяльність на терені краю

(ііі) пластову поставу та діяльність у гуртку, курені, станиці чи на таборі або вишколі

(iv) пластову поставу та діяльність в станиці чи на крайовому або міжкрайовому таборі чи вишколi

(v) пластову поставу та діяльність у курені, станиці чи на таборі або вишколі
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ЗАПИТАННЯ про ВІДЗНАЧЕННЯ Зачеркни ТАК або НІ на наступні питання: (Відповіді на ст. 24). 

Символи:
Проба І, точка В.4

Відзначення й перестороги: 

знати, пояснити, відзнаки.

Інформації про Відзначення 

можеш знайти в 

Пластовому Довіднику (ст.148-149) 

і Правильнику УПЮ (ст.25-28)

Заняття на сходини
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Відповіді

ВІДЗНАЧЕННЯ (ст. 18)

Четверте відзначення - символ Сильно, надає (а) за (ііі)

Третє відзначення - символ Красно, надає (г) за (v)

Друге відзначення - символ Обережно, надає (ґ) за (iv)

Перше відзначення - символ Бистро, надає (в) за (іі)

Бронзовий Хрест - надає (б) за (і)

Запитання

1. НІ Відзначення є для вирізнення одиниць.

2. ТАК Відзначення можна одержати в будь-якій черговості.

3. ТАК Кожне відзначення можна одержати без уваги на

пластовий ступінь.

4. НІ Відзначення можна одержати більше як один раз,

якщо відмінна діяльність або упродовж іншого часу. 

5. НІ До відзначень 1,2,3,4 потрібно все згоду зв’язкового.

6. НІ Їх можна носити впродовж цілого побуту в юнацтві.

7. НІ Четверте відзначення треба проголосити на збірці

куреня.

8. НІ Відзнаки носиться над лівою кишенею однострою. 

9. НІ Відзначення надається при урочистих нагодах в

присутності інших пластунів.

10.ТАК Відзначення допомагають у самопізнанні бо дають

позитивний відгук за особливу діяльність. 
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