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День Пластової Присяги 

 
29-го квітня, 2012 р. відбудеться День Пластової Присяги в станицях по цілому 

світі. Щоб допомогти з переведенням цього свята, виготовлено пропоновану 

програму та відео, котре можна показати підчас свята. 

 

Програма подана на наступній сторінці. 

 

Відео можна завантажити тут: http://100.plastscouting.org/media/obit.zip 

 

 

Всім бажаємо урочисто відсвяткувати 100-ліття Пластової Присяги! 

 

Сподіємося репортажі про ваше свято! 

  

http://100.plastscouting.org/media/obit.zip


В квітні 2012 р. припадає 100-літня річниця Першої Пластової Присяги. 
Закликаємо всі пластові станиці та осередки в особливий спосіб 
відмітити цю річницю, та перевести  відновлення Першої Пластової 
Присяги. 
 
Пропозиція на програму: 
Всі пластуни даної станиці чи осередку збираються в повних одностроях на збірку – 
апель. 
Молебень або молитва. 
Пластовий Гімн. 
Всім роздають свічки. 
Провідник програми пояснює важливість та святочність цієї спільної акції. 
В притемненій залі, провідник запалює свою свічку і каже: “Будь іскрою, як мрієш бачити 
багаття.  Передаю цей вогонь.  Хай в кожного з вас спалахне завзяття до великої 
пластової ідеї.” 
Вогонь передають зі свічки до свічки аж всі тримають горючі свічки. 
 
На великому екрані, висвітлюється фільм: 

 короткий вступ та картини з пластового життя  

 виголошення “Пластового Обіту” – на екрані показані обличчя різних 
пластунів і пластунок, як вони всі до одного ритму відмовляють Обіт 
– “В пожежах всесвітних...”    

 сеґмент виголошення “Пластового Обіту” на екрані повторюється, 
але цим разом внизу на екрані появляються слова Обіту, і всі 
присутні учасники свята спільно відмовляють Обіт. 

 
Провідник переводить присягу, а ті присутні які вже давніше зложили присягу, 
повторяють слова за ним: “Присягаюсь ...” 
Пісня “Не журіться юні друзі” або “Будь іскрою”. 
Погашення свічок. 
Гімн Закарпатських Пластунів 
Весела розвагова програма (торт, бальони, штучні вогні, співи ...) 
 
Завваги: 

 Aкція повинна відбутися по всіх станицях та осередках в неділю, 29 квітня 2012 р. 

 Фільм – зібрано відеозаписи пластунів та пластунок з 11 різних осередків. 

 Виготовлений фільм – дивіться посилання на першій сторінці 

 Aкцію “День Пластової Присяги” по осередках можна теж записати на відео, та 
помістити на Інтернеті. 

 
пл.сен. Христя Колос 

 

 


