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Дорогие читатели! 

    Мы рады представить Вашему вниманию 

последний выпуск электронного журнала 

«Гайдовский трилистник» в 2012 году.  В этом 

номере вы найдете много историй из жизни АГУ и 

ВАДГДС,  а также окунетесь в мир гайдовской 

нумизматики, и японских новогодних украшений 

«темари». 
 

 
Ответственная за выпуск:  

Ирина Печерица. 
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Новости: 
Дорогие гайды! 

Программный комитет рад презентовать вам две новые 

нашивки к 100-летию гайдинга, а также изменения к уже 
существующим. 

Ренджерская программа – основная информация 
размещена на нашем вебсайте:  

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/rangers 

Программа состоит из трех направлений "Вдосконалюй 
світ: соціальний напрямок", "Відкрий себе: саморозвиток та самовиховання", "Стань лідеркою: 

лідерство в Гайдингу", каждому направлению 
соответствует своя нашивка. 

Для того что бы получить все нашивки, 
необходимо выполнить всего 6 заданий - «3-2-1». 

Чтобы получить первую нашивку, сначала нужно 

выбрать одно любое направление и выполнить 3 
задания в рамках этого направления. Для получения 

второй нашивки необходимо выполнить 2 задания по 
другому направлению, а для получения 3-й нужно 

выполнить всего 1 задание из последнего направления. 

С какого направления начать и каким закончить 
ренджеры выбирают самостоятельно. Стоимость одной 

нашивки всего 5 грн! 
 

 
С этого момента стартует две новые нашивки: «Століття гайдингу – 2012» и «Століття 

гайдингу – Делюкс». 

Для получения первой нашивки нужно выполнить не менее 3-х заданий. Хорошая новость 
для тех, кто сдал отчет по программе «АктивНА всі 100»: зачет по этой программе приравнивается 

к 1-му выполненному заданию на нашивку  «Сторіччя 2012»  
Для получения второй нашивки необходимо осуществить один проект всем патрулем. 

Обязательным условием получения нашивки «Делюкс» является предварительное получение 

нашивки Століття гайдингу -2012! 

 
И еще одна хороша новость для всех: у вас есть эксклюзивная возможность заработать 

нашивки, срок действия которых уже закончился. Это предложение действительно до тех пор, пока 

нашивки есть в наличии у нас на складе, а их осталось немного! Поэтому если вы решили 
воспользоваться этой возможностью, присылайте предварительные заявки как можно скорее! Вот 

какие нашивки еще можно заработать: 
"Століття гайдингу -2010" ,"Століття гайдингу-2011", "Картатий гайдинг”. 

 

 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/rangers
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Рады вам сообщить, что Продолжается действие программ: 

Відзнака «АктивНА всі 100» 

Что нужно сделать для ее получения? 
1. Принять участие в открытых местных массовых мероприятиях или в 

мероприятиях национального уровня (можно считать 
соответствующими также мероприятия других организаций, 

которые проводятся в сотрудничестве, или участие представителей 

девушек-гайдов в таких мероприятиях). 
2. Вспомнить мероприятия по типу описанных в п.1, в которых 

принимали участие в юбилейные года празднования 100-летия 
гайдинга (2010, 2011, 2012), и считать их соответствующими. 

3. Собрать 12 коротких отчетов и 12 фото об участии в открытых массовых мероприятиях 

местного и национального уровня (смотри пп.1 и 2). 
4. Прислать отчеты и фото на адрес: aktuvna100@ukr.net . 

Нашивка Теми глобальної дії (Global Action Theme (GAT) 

ВАДГДС (Всемирная ассоциация девушек-гайдов и девочек-

скаутов) начала работу по теме глобального действия (ТГД): 
«Девушки всего мира говорят: вместе мы можем изменить мир!". 

ТГД фокусируется на Целях развития тысячелетия ООН (ЦРТ, 
Millennium Development Goals), принятых в 2000 году. ЦРТ 

предлагают девушкам, молодым женщинам и представительницам 
других возрастных групп внести личный вклад в изменение мира. 

Нашивка ТГД (GAT) – это сборник практических активитетов и 

действий, которые могут помочь вашим ласточкам, гайдам и 
ренджерам ближе познакомиться с целями развития тысячелетия и 

темой глобального действия, а также принять 
участие в решении проблем, касающихся их лично и сообществ, в которых 

они живут, а также изменить мир к лучшему. 

 
Нашивка "Всесвітній день роздумів -2012" 

ВАДГДС (Всемирная ассоциация девушек-гайдов и девочек-скаутов) 
разработала новую нашивку ко Дню размышлений - 2012: маленькое деревце 

подрастает и становится большим при помощи гайдовского трилистника, 

отображая то, как деятельность девушек-гайдов и девочек-скаутов всего мира 
помогает спасти нашу планету. День размышлений – это прекрасная 

возможность подумать о девочках-гайдах и девочках-скаутах всего мира, и 
всем вместе высказаться и что-то сделать для спасения нашей планеты. Забота об окружающей 

среде – это деятельность, к которой может присоединиться каждая из нас, а приобретение в виде 
более чистого, зеленого и безопасного мира получат все члены нашего движения не только 

сейчас, но и в будущем. Пусть День размышлений станет для вас возможностью помочь девочкам-

гайдам и девочкам-скаутам во всем мире спасти планету, на которой мы все 
живем. 

 
Нашивка "Україна-Норвегія" 

Ассоциация гайдов Украины, YMCA Украины, Гайды и Скауты YWCA-YMCA 

Норвегии объединились вместе для создания атмосферы свободного общения 
скаутов и гайдов наших стран. Это уникальная возможность пообщаться, 

подружиться получить подарки, заработать нашивки нашей общей дружбы и 
навестить друзей в их родных странах, сделать совместные лагеря и 

сосуществовать в прекрасном мировом скаутском и гайдовском движении 
совместно с молодежью стран всего мира. 

 

ВАЖНО !!! 
Более детальную информацию по каждой из нашивок можно найти на сайте 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges. (там же вы сможете ознакомится с отчетами 
патрулей). Не забудьте перед началом работы по каждой из перечисленных программ 

подать заявку в свободной форме с указанием необходимого количества нашивок! 

mailto:aktuvna100@ukr.net
http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges
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Интересно знать  
Гайдовские монеты (часть 2) 

В одном из предыдущих выпусков мы вам уже рассказывали 

о монетах выпущенных в честь 100летия гайдинга в 

Великобритании и Австралии. 

 
В Малайзии посвятили 

монету юбилею 
организации девочек-

скаутов 
Центральный банк 

Малайзии представил эскиз 

монеты, посвященной 100-
летию Движения девочек-

скаутов. 
По сообщению пресс-

службы Центробанка 
Малайзии, номинал монеты – 1 

малайзийский ринггит, металл 

– сплав «нордическое золото», 
масса – 8,8 г, диаметр – 30 мм, 

тираж – 15 000 штук.   
На аверсе в центре отчеканен 

символ организации девочек-скаутов. В верхней части монеты 

полукругом выгравирована надпись – «BANK NEGARA MALAYSIA». В нижней части указан номинал – 
«1 RINGGIT». На реверсе монеты «100 лет Движению девочек-скаутов» изображен логотип 

организации. По краю монеты расположены надписи – «ULANG TAHUN KE-100», «PERSATUANN 
PANDU PUTERI DAN PENGAKAP PUTERI SEDUNIA».   

 

В США выпустят монету «100 лет Движению девочек-

скаутов» 
Члены Консультативного комитета по чеканке монет США 

обсудили проект будущей монеты, посвященной 100-летию 
Движения девочек-скаутов. Встреча представителей 

Консультативного комитета проходила в штаб-

квартире Монетного двора Соединенных Штатов в Вашингтоне, 
округ Колумбия. 

Соответствующий закон о выпуске памятной монеты, 
посвященной скаутскому движению девочек, был подписан 29 

октября 2009 года президентом Бараком Обамой.  Он 
предусматривает выпуск 350 000 серебряных 

долларов качеством чеканки «пруф» и «анциркулейтед» в 

начале 2013 года. 
 

Началу Движения девочек-скаутов положила Джульетта Гордон Лоу в 1912-м году. 
Исполнительный директор Движения девочек-скаутов в США Лидия Сото-Гармон рассказывает, что 

в Америке за 100 лет обучение в этой организации прошли более 50 млн девочек. Цель движения - 

воспитать у девушек смелость, уверенность в собственных силах и характер 
«Девушки должны проводить интервью с людьми разных профессий, например, кураторами музеев 

и т.п. Мы много ездим, занимаемся волонтерской деятельностью - всем, что впоследствии 
помогает девушкам при поступлении в колледж », - объясняет координатор американской 

организации девочек-скаутов Маня Гревер. 
 

Монетным двором США было предоставлено 11 вариантов аверса и 10 вариантов реверса монеты 
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«100 лет Движению девочек-скаутов». Как будет выглядеть будущая монета, определит 

министр финансов США. Для этого он проведет серию консультаций с представителями Движения 

скаутов США, Консультативного комитета по чеканке монет и Комиссии изобразительных искусств. 

 

Иностранные скаутские организации 

История, характерные особенности организации, 
интересные факты. 

Соединенные штаты. 

Скауты основаны в феврале 1910 года. Американская 
организация многочисленна и сильна, находится под 

покровительством государства (президент США — почетный 
председатель скаутов страны). Управление организацией 

коллегиальное — через советы отрядов, городов, областей-

штатов. Советы состоят из представителей общества, которые 
приглашают руководителя вести работу отряда, района и т. 

п. В работе производится упор на лесную практику. В вопросах 
организации больше единообразия, чем у англичан 

(администрация, форма и т. д.) Самостоятельность отрядов 
и отношение к женской ветви, такая же, как и у англичан. 

Франция 

Скауты Франции появились в 1911 г., но до конца первой 
мировой войны движение не развилось широко. В 1920 г. основываются католические скауты, 

которые быстро растут. Образуется отдельные организации: Скут де Франс (католики), Эклерер-
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де франс (внеконфессиональные) и Эклерер Юнионист (Протестанты). Кроме того, совершенно 

отдельно и независимо возникают две женских организации. Все вместе они образуют 

«Французский скаутинг». 

За годы Второй мировой войны французские скауты понесли большие потери убитыми в бою, 

расстрелянными за нелегальную работу, замученными в концлагерях. В наши дни взаимная связь 
французских скаутов сильно укрепилась (единые программы, форма). Скаутское движение 

Франции находится в быстром росте. Организация совершенно независима от государства. 

В работе большое внимание уделяется национальному воспитанию (фольклор). Волчатами 
руководят женщины. Особенно хорошо поставлена работа со старшими скаутами. Есть дружины, 

но их роль не велика. Хорошо поставлена звеньевая система. Ведется интересная работа 
с больными и инвалидами в виде отдельной ветви. 

Германия 

Скаутское движение Германии образовалось в 1910 году. У немцев имеется три самостоятельных 
организации — две смешанные и одна чисто мужская. Все организации входят в «Немецкий 

Скаутский Союз». Во время власти Гитлера скаутские организации были закрыты и подверглись 
преследованию. После окончания Второй мировой войны в Западной Германии быстро возродилась 

скаутская работа. Дисциплина поставлена очень высоко. Качество работы среднее. 

Польша 

История польского скаутинга — «харцерства» полна героизма. Начало его относится к 1913 году, 

когда самой Польши не было, и польская молодежь готовилась к освобождению своей родины 
в подполье и полуподполье, будучи под русским, австрийским и немецким владычеством. В годы 

войны в Польше и России возникают отдельные отряды скаутов, которые после войны 
объединяются в союз. Множество скаутов гибнет в боях 1919—1920 гг. 

После бурного роста в течении 20-ти лет, харцерство в годы Второй мировой войны подверглось 

убийственному гонению со стороны немцев. Тем не менее, скауты всё время оккупации провели 
в активной работе и героической борьбе в варшавском восстании. За границей эмигрировавшие 

польские скауты работают во всех странах польского рассеяния вплоть до Индии и Восточной 
Африки. Организация польского харцерства напоминает российскую. Верховный орган — Съезд 

Руководителей. Все должности назначаемые. Имеются постоянные руководительские звания. 
Женская ветвь соединена с мужской в одну организацию. 

Программа степеней и специальностей обширна и подробно разработана. Особенно богато 

и талантливо разработана работа с волчатами (зухами). Во взаимоотношениях заметна военная 
нотка, дисциплинированность и серьезность. 

Чехословакия 

Чехословацкий скаутинг не стал общенациональным явлением, как польский. Подражание 

англичанам там было всегда сильно. В скаутской работе заметно увлечение туристическим 

уклоном и лагерной практикой. Национальные настроения слабы, большая склонность 
к интернационализму. Материальное положение и организация на должной высоте. 

Югославия 

Под влиянием русских руководителей югославянский скаутизм 1920—1922 гг. искал своих путей 

и стремился опираться на опыт славянских организаций, но он не завоевал широких симпатий 

в государстве и оставался небольшой группой. В нем особенно часты проявлялся марксистский 
уклон. Благодаря усилиям ряда хороших руководителей в Югославии были отлично разработаны 

программы разрядов и курсов различных степеней (начатые русскими). 

Болгария 

Русские руководители в первые годы эмиграции в 1920—1922 гг. начали скаутскую работу 
с болгарами. Впоследствии болгарская организация развивалась при поддержке государства 

по английским образцам с заметным военным уклоном. 

Голландия 
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Скаутская организация возникла в 1908 г. (примерно на 6 месяцев раньше русских). До Первой 

мировой войны скаутизм был поставлен на большую высоту. В основном у них подражание 

английским образцам, но с национальным духом. 

Швеция и Норвегия 

В скандинавских странах скаутизм начался в 1909 году т. е. одновременно с русским, но вначале 
развивался медленно. Качество работы стоит довольно высоко. 

Прибалтика 

В Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве скаутская работа началась в 1919 году. Работу наладили 
руководители, начинающие ее еще в довоенное время в России, поэтому скаутская организация 

в этих странах была очень похожа, по устройству, на русскую. 

 

11 ЖОВТНЯ ВЕСЬ СВІТ ВІДЗНАЧАЄ МІЖНАРОДНИЙ 

ДЕНЬ ДІВЧАТ 
 

11 жовтня 2012 року увесь світ вперше відзначатиме Міжнародний день дівчат 

(International Day of the Girl), який минулого року було проголошено Генеральною 
Асамблеєю ООН. 

 

"Призначивши 11 жовтня Міжнародним днем дівчат, ми всі погодилися приділити особливу увагу 
правам дівчат у всьому світі", сказав головний виконавчий директор ООН Найджел Чепмен. 

Відповідно до досліджень Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, дівчата – одна з найбільш маргінальних і 
дискримінаційних груп по всьому світу. Вони складають 70% найбіднішого населення та є значно 

вразливішими до таких глобальних проблем як ВІЛ/СНІД, дитячий труд та рабство, домашнє 

насильство тощо. Тому Генеральна Асамблея ООН вирішила обрати окремий день, в який особливо 
акцентувати на проблеми, які виникають у дівчат в різних куточках світу.  

Українські дівчата не є виключенням глобальних трендів. Відповідно до даних ситуативного 
дослідження Міжнародного правозахисного центру «Ла Страда Україна» щодо розвитку секс-

туризму в Україні, саме дівчата, переважно віком від 16-17 років, залучені до цього процесу. 
Відповідно, ця вікова група є найбільш вразливою до втягнення в індустрію секс-туризму, адже 

виглядають дівчата цього віку як цілком повнолітні, і секс-туристи можуть навіть не замислюватися 

і не здогадуватися про те, що за сексуальні стосунки із цією особою передбачена кримінальна 
відповідальність. Це, у свою чергу, збільшує ризик захворювання дівчат на ВІД/СНІД, підліткову 

вагітність, аборти або відмову від дитини. 
Асоціація гайдів України, єдина всеукраїнська громадська організація для дівчат, звернулась до 

представників засобів масової інформації розповсюдити інформацію про святкування Міжнародного 

дня дівчат та привернути увагу українського суспільства до проблем  українських дівчат. 
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Наши впечатления: 
 

Гайдівська Академія 
Юлія Притиск (Київ) 

 

Академія – це спеціальний тренінговий захід, призначений для підвищення кваліфікації гайдівських 

та скаутських керівних кадрів, що проводиться спільно 
Всесвітньою асоціацією дівчат-гайдів та дівчат-скаутів 

(WAGGGS) та Всесвітньою організацією скаутського руху 
(WOSM). Цього року Академія проходила вже уп’яте, але 
вперше у ній брала участь представниця від АГУ – я  Я 

вперше побувала у Швейцарії, оскільки Академія проходила у  
всесвітньому скаутському центрі KISK (Кандерштег), дуже 

близько від 

гайдівського 
центру Наше 

Шале. У Швейцарії 
мене вразило все: 

природа, цивілізація, люди і... ціни  Добре, що у мене 

не було часу ходити по магазинах, адже Академія 

займала весь час зранку до вечора. 
 

Наш день починався з медитації, яку проводив 
буддійський монах з сусіднього монастиря (я нічого не 

плутаю, в Альпах теж є буддійські монастирі!), 

потім у нас були сесії до обіду, а після обіду - 
спеціальні заходи від KISK, знову навчальні 

сесії, потім відкритий форум, де скаутські 

організації різних країн ділились своїм досвідом, 
і щовечора після вечері – вечірня програма, 

після якої відкривався бар (це ж дорослий 
захід!), де можна було продовжити приємне 

спілкування. Три з половиною дні промайнули 

дуже швидко, але вмістили так багато, що коли 
я їхала додому здавалося: пройшов місяць, не 

менше! 

 
На жаль, знайомих облич майже не було  

але я познайомилась з багатьма новими 
цікавими людьми, дізналась багато нового 

та корисного, записала купу нових ідей, які 
спробую застосувати у діяльності АГУ. А ще 

я відчула гордість за те, що й сама змогла 

поділитись деякими ідеями з досвіду АГУ, 
які, сподіваюсь, стануть у нагоді нашим 

братам і сестрам по скаутингу в різних 
країнах. 
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L'automne francais - Французька осінь 

Олена Арсентьєва (Чернігів) 

17 листопада 2012 року Чернігівський патруль 

«KISSKI» занурив Чернігівський осередок в 
атмосферу осінньої Франції. Всі учасниці заходу 

були витонченими, вишуканими, гарними, 
справжніми «француженками». 

Початком заходу стала вікторина про Францію, 
яка для всіх була дуже пізнавальною. Багато 

дівчат показали себе обізнаними в історії та 
культурі цієї прекрасної країни. 

Після цього ми постали в ролі дизайнерів 
капелюшок. Кожна дівчина робила свій шедевр з 

величезним захватом. Всі приміряли капелюшки 
одна одної і влаштовували фото сесію! Таким 

чином, чернігівські дівчата випустили власну 
колекцію надзвичайно привабливих авторських 

капелюшок (на заздрість Катерині Осадчій =). 

Наступним етапом вечора був фуршет, страви до якого були приготовлені новоспеченими 

чернігівськими француженками. Різноманіття страв занурювало нас в атмосферу справжнього 
французького ресторану: круасани з 

різноманітними начинками, жульєн, 

французький багет з маслом, цукерки 
«Еклер» - співзвучне до « éclaireur », що 

в перекладі з французького слова 
означає «розвідник» або «скаут», а 

також пиріг «Татен» за стародавнім 
французьким рецептом та легендою 

походження щодо нього. 

Кульмінацією вечора був невеликий урок 

французької мови, яку ми намагалися 
практикувати. 

Даний захід дав стимул для багатьох 
дівчат пізнати цю країну ще краще та 

відправитися у мандрівку. Ми дуже 
вдячні патрулю «KISSKI» за такий 

цікавий, пізнавальний вечір у 
чернігівській Франції!   
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семінар JLS 2012 
Маруся Макодзеба 

Нарешті сіла писати свої враження від Міжнародного семінару 
JLS 2012 на якому мені пощастило побувати на початку 

листопада. В семінарі приймало участь  36 учасниць з різних 

регіонів WAGGGS, готувало та проводило 8 тренерів. Тема 
семінару «Розвиток жіночого лідерства неформальними 

методами». Сам семінар проходив в одному з всесвітніх 
гайдівських центрів «Our Cabana», м. Куарнавака, Мексика.  

Цей семінар проходить раз у 3 роки в одному із всесвітніх 

центрів. 
Гайдівський центр «Our Cabana» – це оазис серед бурхливого 

міста. На його території все квітне. Квіти дуже різноманітних 
кольорів. Перше що мене вразило це творчий будинок, в якому 

можна знайти будь що для різних поробок. Крім того є 

можливість активно відпочивати у басейні, тенісному корті  чи 
просто на великих зелених галявинах 

Семінар проходив  з 11 по 17 листопада. Тематики кожного 

дня були різноманітними, але пов’язаними  однією метою – 
підвищити лідерські вміння, навички та знання учасниць.  З 

першого дня нас розділили на патрулі . Кожного дня патруль 
мав 1 суспільне завдання, це чергування в їдальні, проведення ранкової церемонії,  прикрасити 

приміщення де проводяться сесії, написати статтю на сайт про  події дня або підготувати плакат 

для зворотного зв’язку 
День починався зі сніданку з 8 до 8.45, потім церемонія піднімання прапору WAGGGS і веселі 

активності від чергового патруля.  
О 9.30 починалися сесії. 13.30-14.20 обід. Вечерні сесії починалися о 15.00 і тривали до 18.30. 

Навчання проходило не тільки у приміщенні, тренери намагалися використовувати у роботі всі 
красоти та можливості центру. Деякі сесії проходили на газонах, одна біля басейну, одна десь  біля 
кактусу…а одна навіть біля піраміди. Розмовляли ми про лідерство у нашому житті, лідерські 

типи, основні принципи, шляхи подолання конфлікту, видатних жінок, про WAGGGS і майбутнє. 

Результатом роботи на тренінгу стало написання учасницями власного гайдівського проекту , мета 
у всіх була різна. Проте більшість ставили ціль – збільшення членів WAGGGS. 

15 листопада відрізнявся від всіх інших днів. Це був день соціальних проектів, коли ми 
співпрацювали з благодійною організацією VAMOS. 6 груп гайдів відвідало 6 центрів цієї організації, 

де протягом години спілкувалися з соціально незахищеними жінками. Важкість додавала і мова 

спілкування.  Населення м. Куарнаваки в переважній більшості не спілкується англійською мовою, 
тому учасницям допомагали місцеві гайди.  Кожна з груп приготували різноманітні міні майстер 

класи та позитивні енерджайзери. Моїй групі дісталася найчисленніша аудиторія – 60 чоловік. Ми 
працювали з ними у 3 групах по круговій системі. 

Після вечері було пізнавальне дозвілля. Один вечір ми переглядали фільми про видатних жінок. 
Іншого вечора до нас завітала художниця, яка у минулому викладач математики. Після соціального 

проекту нам влаштували відпочинок – басейн паті, але було прохолодно і плавали ми мабуть 

хвилин 10. Цікавим був міжнародний вечір, коли кожна учасниця презентувала свою країну.  Я 
скоштувала стільки «Вкусняшек», що потім прийшлося рятуватися грузинською «Боржомі». 

Закриття семінару проходило у форматі мексиканської вечоринки, а потім офіційна церемонії 
вручення сертифікатів. 

Я вибачаюсь що не можу 

передати всі свої емоції та 
враження  у даній статті, їх дуже 

багато і в мене виникають 
проблеми під час їх описання. 

Але дуже хочу вам 

порекомендувати, хоча б раз у 
житті відвідати міжнародний 

гайдівський захід. 
Якщо в  вас виникли питання 

пишіть marime@ukr.net. 

mailto:marime@ukr.net
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Національна Конференція 2012 

Арсентьєва 
Олена. Дока 

Тетяна 

1-2 грудня 

2012 року в 
Києві 

традиційно 

відбулася 
Національна 

Конференція 
АГУ, участь в 

якій брали 

понад 30 
жінок з Києва, 

Харкова, Одеси, Львова, Алчевська, Херсона, 
Донецька, Чернігова, Чернівців, Абрикосівки (АР 

Крим). 

Конференція почалася з огляду роботи АГУ за два 

роки та з обміну історіями успіху усіх осередків, які 
були присутні. Були як усні історії, відео презентації, 

так і демонстрація фотографій та продуктів своєї 
творчої діяльності. Історії були дуже цікавими та 

надихаючими! 

Також впродовж двох днів Конференції ми встигли попрацювати над стратегічним та робочим 

планом АГУ, обговорити бюджет на 2013 рік та тренінгову схему АГУ, почати планувати Джамборі 
2013, здобути навики долікарняної допомоги завдяки 

волонтерам з Червоного хреста. А також нас порадував 
оновлений асортимент «гайдівської крамнички»! 

Справжнім вечірнім ажіотажем стала лотерея, яка принесла 
всім учасникам купу приємних емоцій, корисні гайдівські 

сувеніри та фандрейзинговий досвід. 

Під час Конференції АГУ відбулись вибори до складу 

Національний ради (виконавчий орган управління). Так, на 
наступні два роки членами Національної ради АГУ обрано: 

Президентом АГУ – Юлію Притиск; Міжнародним комісаром – 
Олесю Шикову; Заступником Міжнародного комісара – 

Катерину Думанову; Комісаром з тренінгів – Марусю 
Макодзебу; Комісаром з розвитку осередків – Лідію Дубровіну; 

Заступником комісара з розвитку осередків – Доку Тетяну; 

Комісаром зі зв’язків з громадськістю та розвитку іміджу – 
Євгенію Мурашко; Заступником комісара зі зв’язків з 

громадськістю та розвитку іміджу – Олену Арсентьєву. 

Наступний день Конференції почався зі створення колажу 

гайдівських мрій, після якого відбулося перше засідання 
новообраної Національної ради. Цьогорічна Конференція, не 

дивлячись на те, що вона проходила 2 дні, пройшла швидко та 
продуктивно й надихнула нас на нові звершення. 

Було приємно розпочати цю зиму теплою зустріччю з колежанками. Мрії - це плани в голові, а 

плани - мрії на папері. Ми багато запланували, та маємо надію й амбіції на успіх. Як сказав наш 

новий президент , Юлія Притиск : «Ми можемо все!», - а для цього нам лише треба бути 
активними, натхненними та терплячими. 
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Обладатели нашивок  
 

ЗВІТ ПАТРУЛЯ «NEW GENERATION» НА НАШИВКУ 

СТОРІЧЧА ГАЙДИНГУ 2011 

Протягом 2011-2012 року ми виконували такі завдання: 

1. Написання тексту не менше ніж 100 слів про Гайдинг; 

2. Зображення родового дерева та від слідкування родичів 
які жили 100 років назад; 

3. Постановка сценки пов’язаної з розвитком гайдингу у 
світі (19.11.11); 

4. 100 секунд розповідати про Гайдинг; 

5. Зробити фото пов’язане з цифрою 100. 

1 та 2 завдання виконували протягом року у 
зручний для кожного час, потім презентували 

на зустрічі патруля. 

Завдання 3 було виконано під час 

святкування 16 річчя АГУ. Були поставленні 
сценки про традиції таких країн, як Мексика, 

Норвегія, Канада, Південна Корея, Франція, 

Італія. Дівчата мали певні підказки і 15 
хвилин на підготовку. 

 

Завдання 4 виконували у декілька етапів, оскільки 

дівчатам дуже складно розповідати на задані теми 
взагалі. Спочатку у жовтні 2010 року ми спробували 

розповідати про видатних жінок світу. Потім ще декілька 
разів просто намагалися виступати 100 секунд і 

розповідати про Гайдинг. І 9.04.2011, коли ми 
святкували 100 день року у патрулі розповідали 100 

секунд про природу і особливості Всесвітніх центрів. 

Завдання 5 ми зібрали до одного колажу і привітали всіх 

у 2011 році з 100 днем року. 

Із всіма завданнями впоралися: Дарія Перегудова, 

Анастасія Рафальська, Софія Матлавська та Марія 
Макодзеба. 
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Гайдовские радости  

Всесвітній день дівчат у Київському патрулі. 

Як ви знаєте, 11 жовтня 2012 року 

вперше відзначали Всесвітній день 
дівчат.      Київський патруль теж 

його відзначив.               11 жовтня 

припадало на четвер, а в цей день 
ми якраз проводимо тренування зі 

спортивного орієнтування. 

А після тренування ми залишилися 

на пів годинки в нашому класі і 
виготовили вітальні листівки. З нами 

було 2 хлопця, які теж зробили 
листівки. 

Всі поробки ми сфотографували і виклали в соціальних мережах. А хлопці 

подарували свої 2 листівки всім дівчатам класу, розділити 

їх було важко. Тому ми повісили привітання на класний 
стенд 5-Б класу, де ми займаємося. 

*** 
Уже появились первые обладательница значка 

«Активна на все 100». Посмотреть их отчеты 

можно тут 
http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges/zvit_a

ktyvna 
 

*** 
Супруга внука британской королевы принца Уильяма герцогиня 

Кембриджская Кейт стала вожатой скаутов. Об 

этом сообщила Скаутская ассоциация 
Великобритании. А вот и фотоотчёт их похода)) 
 

 

*** 
 

 
 

Поступили новые товари в 
«крамнычку» 

 

Ручки с эмблемой АГУ- 3,50 грн; 
Визитки 10шт- 3грн 

http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges/zvit_aktyvna
http://www.girlguiding.org.ua/ua/programme/badges/zvit_aktyvna
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Делимся опытом или сделай сам  
Объясни мне, и я забуду. 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне сделать, и я пойму. 
 

* рубрика в которой мы делимся интересной информацией, полезной  и практический  информацией 
которая сделает патрульные занятие интересней. 
 

Вы тоже можете присылать мне свои идеи, интересную информацию, или даже ссылки на сайты, 
которыми можно воспользоваться при подготовке к занятиям с девочками. Но помните, что также 

много информации есть на нашем сайте в разделе «Скарбничка», заходите туда почаще. 

 

 
Японский шарик на ёлке – вышиваем новогодний темари 

 
Парят снежинки 

Густою пеленою. 

Зимний орнамент. 
(Мацуо Басё) 

  
За окном холодает, с неба летят белые 

пчелки, а в витринах магазинов появляются 

пушистые елочки, весело мерцающие 
огоньками гирлянд – и мы улыбаемся, по-

детски радуемся приходу зимы и нетерпеливо 
считаем дни до ярких, волшебных и 

чарующих празднований Нового Года и 
Рождества. И в таком ожидательно-

праздничном настроении самое время уютно 

устроиться вечером в любимом кресле, 
прихватив с собой чашечку горячего чая и … 

иголку с ниточками, и своими руками создать 
темари. 

 

Этот сверкающий праздничный шар с 
калейдоскопическим переплетением нитей 

безусловно станет теплым подарком, в 
который Вы вложите все добрые мысли и светлые пожелания на будущий год своей семье, 

дорогому человеку или Вашим друзьям. 

Схем вышивки темари великое множество, но в этом году мне приглянулся узор Temari Pattern 
99ST09 by Shelley Stephenson "Snowflakes and Ivy” (www.temarikai.com). 

 

Для работы над темари нам понадобятся: 

1. Шар-основа (мари) с разметкой С10 (разметку шара можно создать, следуя подробным 

указаниям Виктории Орловой - урок №14 из Мастерской сайта www.temari.ru); 
2. Нити для вышивки; 

3. Игла (длинная, с большим ушком); 

4. Ножницы; 
5. Бисер для декорирования. 

Наш подготовленный мари с разметкой С10 необходимо разметить дополнительными нитями 
согласно схеме, приведенной ниже. То есть проложить дополнительные витки вокруг мари, 
«откусив» от каждого угла пятиугольников по вкусному кусочку для вышивки трилистников. 

http://www.temarikai.com/
http://www.temari.ru/
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Итак, все торжественные приготовления мари 
окончены, а кот на коленях громко мурчит, по-японски 

зажмурив глаза и делая вид, что его совсем не 

интересуют Ваши клубочки и ниточки Начинаем 

вышивать 12 снежинок по схеме, помня о правилах: 1) 
начальный узелок нитки и оставшийся кусочек 

незаметно прячутся под обмотку мари; 2) стежки 
делаются строго перпендикулярно линиям разметки 
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Снежинки уже упали на наш темарик, теперь настала очередь трилистников, которые следует 

вышить согласно схеме от Shelley Stephenson. 

 

 

 

И, когда все листочки готовы, можно расшить наш сверкающий новогодний темарик бисером. Для 
своего шара я взяла неконтрастный золотой бисер в тон линиям разметки и золотому люрексу, и 

посадила бисеринки внутрь лепесточков трилистника. 

 

И вот – Ваш темари готов! По желанию к нему можно 

пришить шнурочек и кисточку из люрекса или нитей 
вышивки. 

 

 

 


