Осередок Спілки Ураїнської Молоді (СУМ)-…….
Ukrainian Youth Association – Oseredok ………
Трертий Іспит Молoдшого Юнацтва перша частина
Third Badge Test (part 1) for Junior CYM members
Звідун - Zvidun

ІМ’Я і ПРІЗВИЩЕ/NAME:_______________________________

Дата/Date:

1. Подай значіння відзнаки Звідуна/What is the meaning of the
name of the Zvidun badge? Tick  the correct answer

•
•
•

Молода дитина/Young Child
Той хто збирає та отримує інформацію/One who gathers and
receives information
Вісник/Messenger

За козацьких часів військові звідуни грали важну ролю в обороні
українського населення. Вони вміли тихо підлісти під ворожий табір і
розвідати кількість ворогів, яка в них зброя і тим подібно. Вони також
збирали вістки про те чі ненаходить ворог або висилає своїх шпігунів
щоб підбурювати українське населення або навіть уже приготовляє
напад на Українy.
During Kozak times zviduny/scouts played a major role in protecting
Ukraine from invaders. They were people who knew how to gradually crawl
or creep upto an enemy camp and assess the number of enemy, weapons
generally how ready they were. They also gathered information or news
about the advance of the enemy, whether the enemy was sending spies to
stir up the Ukrainian population, and even whether the enemy was
imminently going to attack.

2. Намалюй відзнаку ІІІ-ого іспиту Молодшого Юнацтва з
кольорами. Draw a picture of the Third Level Badge of CYM
Juniors in colour

ЗАКОНИ МОЛОДШОГО ЮНАЦТВА СУМ

1. Бути вірним богові та сповняти Його заповіді.
Be faithful to God and his commandments.
2. Пізнавати і любити Україну.
Come to know and love Ukraine.
3. Любити й слухати своїх батьків.
Love your parents and listen to them.
4. Шанувати старших.
Respect your elders.
5. Пильно вчитися і слухати своїх виїовників.
Be attentive to your studies and listen to your vychovnyky/youth
leaders.
6. Бути точним, точним обовязковим, і працьовитим.
Be punctual, responsible and productive.
7. Бути чемним і братерським.
Behave well and be friendly.
8. Робити добрі діла.
Do good deeds.
9. Говорити правду.
Be honest, speak the truth.
10. Любити і щанувати природу.
Respect and care for the environment.
11. Зберігати лад і чистоту.
Keep order and cleanliness.
12. Дбати про здоров'я і силу.
Look after your health and well-being.

3.Прошу подати прикладів зі свого життя відносно наступних
Законів Молодшого Юнацва СУМ/Please provide an example of
how you demonstrate each of the following ‘CYM’ rules in your own life :

ЗАКОН (4) Шанувати старших/Respect your elders

Християнська віра учить нас що ми повинні любити один одного, молодші
старших і старші молодших. Ми також повинні шанувати один одного.
Старші від нас люди як наші батьки, священники, сестри, учителі та інші
опікунимають життєві досвід який часто бажають передати свій досвід
вам яке вам поможе у вашому житті. На приклад: як треба жити щоби
стати добрими людьми, добрими українськими та австралійськими
горожанами, як обороняти себе від загрозів як відноситися до навчання і
багато іншого.
Christian faith teaches us that we should love each other, young people loving older
people and older people loving younger people. We should also respect each other.
Older people such as your parents, priests, nuns, teachers and other carers have had
many experiences in life which often they would like to share with you to help you as
you grow up. These maybe things that teach you about becoming a good person, a
good Ukrainian and Australian citizen; how to prepare and defend yourself when faced
with risky situations and much more.

ЗАКОН (5) Пильно вчитися і слухати своїх виxовників.
Do not neglect your school-work and listen to your
vykhovnyky/group leaders.
Є багато дітей у світі котрі немають можливість йти до школи
а на томість мусять йти від молодих літ до тяжкої роботи щоб
помогти своїй родині. Ти є щасливий бо твої батьки посилають
тебе до школи вчитися, щоби життя твоє було лекше коли ти
будеш дорослим.
Твої батьки, вчителі та сумівські виховники усі хочуть помогти
тобі в навчанню. Тому є важно щоби ти до них слухав.
There are many children in the world who don’t have an opportunity to
go to school, instead often going to do very hard work from an early age
to help their families. You are lucky because your parents send you to
school and want you to study so that life will be easier for you when you
grow up.
Your parents, your school teachers and CYM leaders all want to help you
to learn. This is why it is important for you to listen to them.

ЗАКОН (6) Бути точним, точним обов’язковим, і працьовитим.
Be punctual, responsible and productive.
Чі тобі подобається чі ні, бути точним та обов’язковим є важними
характеристиками людини. Вони передають сиґнал другим чі вони можуть
мати довір’я до тебе і на тебе полягати. Вони також дають сиґнал як ти
дивися на других та на себе. Бути спізненим весь час показує непошану
другим i може мати не пробачений вислід. Подумай що стається коли ти
спізнюєся.
Бути на час помагає тобі бути спокійним і задуманим і показує другим що
ти шануєш їхній час.
Треба вважати щоби не стати лінивим. Так треба також відпочивати але
також не марнувати час.
Like it or not, being on time matters. In fact, it matters a lot. It communicates to others
whether they can trust and rely on you. It gives others insight into how you view them
and how you view yourself. Being chronically late shows disrespect and can have
countless unintended consequences. Think about what happens when you are late.
Being on time helps you be cool, calm, and collected, and you make a great impression
by showing the other person you respect their valuable time.
You should be careful not to get lazy. Yes there is a time to rest but it
is important to be productive and not to waste time. Finishing something can give
you a great sense of achievement.
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