
PRO{KTYGNAK DLQ VYXOVNYKIV

Gnak 1/1995 st.9

Vtykny motyku prqmo v zemlg.

Rozßyry qmu.

Pobil\ßy otvir qmy. 

Peresun\ zemlg i zapovny qmu.

Prytoptaj zemlg.

Qk sadyty dereva

• Çy vaß hurtok ßuka[ wos\ zrobyty qk hurtkove dobre dilo (moΩe qk pro[kt z nahody svqta Griq, a
moΩe qk pro[kt do III-ho etapu)?

• Proponu[mo: zasadit\ dereva na vaßij Plastovij Oseli! Dovidajtesq u vaßomu stanyçnomu provodi
çy provid na take pohodyt\sq. Po]d\te na odno abo dvo-dennu prohul\ku na oselg. Najkrawe ce
zrobyty na vesnu, v misqci travni (xiba vy Ωyvete v Avstrali], de sadyty derevcq najkrawe v misqci
Ωovtni).  

• Znajdit\ derevcq na sadΩennq. Dovidajtesq, çy moΩe u vaßomu misti [ ustanovy qki rozdagt\
molodi derevcq bezplatno. Inakße zakupit\ derevcq na rozsadu - moΩe navit\ za hurtkovi hroßi (ce
Ω [ dobre dilo!) UvaΩajte, wob derevcq ne vysoxly zaky ]x posadyte. Trymajte derevcq u xolodnomu
misci; pyl\nujte, wob korinnq bulo vohke.
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Dovidajtesq vid provodu oseli, de sadyty dereva. Misce, de
budete sadyty, vyçystit\ vid travy i bur’qniv. Molodi
dereva ne rostut\ dobre tam de husta roslynnist\.

S P I L | N E  D O B R E  D I L O



PRO{KTYGNAK DLQ VYXOVNYKIV

Gnak 2/1996 st.9

Q K  O R H A N I Z U V A T Y  S P I L | N E  D O B R E  D I L O

1. Obhovoryty Wo budemo robyty? Na wo my spromoΩni? Skil\ky my moΩemo prysvqtyty çasu?
2. Dohovorytysq iz lgd\my dlq qkyx budete robyty dobre dilo. Vybraty datu i ças.
3. Rozdilyty vidpovidal\nosti miΩ çlenamy hurtka çy kurenq.
4. Zrobyty BaΩa[mo uspixu!
5. Obhovoryty Çy my osqhnuly te, wo xotily? Çy vsi braly uçast\? Çy vsi zadovoleni?
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MoΩlyvi spil\ni pro[kty

1. Zrobyty porqdok v domivci - ne
til\ky v svo]j kimnati.

2. Zorhanizuvaty vyprodaΩ reçej i
zarobitok daty na dobrodijnu cil\.

3. Zorhanizuvaty myttq avt i
zarobitok daty na dobrodijnu cil\.

Rysunky: Markiqn Mykytgk



ПРОЄКТИЮНАК ДЛЯ ВИХОВНИКІВ

Юнак 2/2002  ст.12-13

Фестиваль фільмів
Зорганізуйте конкурс на 10 хвилинні відео-фільми у вашій станиці. 

Фільми підготовляють юнацькі гуртки, а показ їх - фестиваль фільмів! 

Перш за все, треба було приготовити тему. Ми вибрали відкриту тему — ми хотіли, щоб всі
побачили ідеї ориґінальні і смішні. 
Із відкритою темою треба було описати правила. 
В нас правила були такі:
● обов’язково українська мова
● зробити одну рекляму
● камео
● в якийсь спосіб ужти капусту у фільмі.
Потім треба було вибрати дату на фестиваль. Ми вибрали 10-квітня на показ фільмів, але ми
почали оголошувати фестиваль на початку листопада. Щоб зацікавити гуртки ми повісили афіші та
розказували про фестиваль і відповідали на питання раз на місяць. 

Гуртки мусіли нам дати свої фільми тиждень перед фестивалем, щоб ми могли перевірити. 

● гурток юначок Кактуси здав фільм Бонд, Іван
Бонд

● гурток юнакiв Морські Мавпи, зробив ціkавий
фільм про трьох загублених пластунів

● гурток юначок Зелений Шум зробив продовження
свого фільму з останнього року про пригоди
кокосового горіха

● гурток Бички мав казку про молодого хлопця з
романтичними пригодами

● гурток юначок Срібні Блискави зробив фільм
базований на телевізійній програмі Залізний Кухар. 

● ми підготовили клясичну епопею Ровер — фільм
про пригоди трьох молодих кавалєрів, які мали
місію знайти ровер.

Ми зорганізували лаву суддів, тобто —
запросили 5 виховників котрі оцінювали фільми
за даними катеґоріями:

1. українська мова

2. камео

3. рекляму

4. вжиток капусти

5. рівень гумору

6. музика та звук

Судді не могли голосувати коли оцінювалося
фільм їхнього гуртка. 

Поради, які ми маємо для тих, хто хотів би організувати фестиваль фільмів:

● досить наперід підготувати правила і афіші
● на самому фестивалі мати добрі голосники та порядний проєктор (projector). 

Заввага: Фільми були на відео-стрічці, але тому, що було понад 100 присутніх, висвітлювати фільми
на екрані телевізора не було практично і треба було  вживати проєктор. 

Такий проєкт підготував гурток Ґни в Торонті.

Які фільми подали гуртки 2002 року;


