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85-ліття заснування СУМ в Україні
80-ліття Харківського Процесу
Виховні матеріяли для молодшого юнацтва: вік 8-9 р.

Що означають букви СУМ?
СУМ - це скорочення назви організації «Спілка
Української Молоді».

Хто, коли і де перше заснував СУМ?
СУМ перше появився в Києві, в Україні в 1925
році. Його заснував студент Микола Павлушков.

Яку мету мав ново створений СУМ?
У 1925 році Україна була частиною радянського
союзу. Сумівське завдання було готувати
українську молодь до боротьби щоб визволити
Україну.
Микола Павлушков

Як СУМ виглядав у 1925 році?
СУМ тоді була таємна і підпільна організація.

Чи довго існував СУМ на Україні?
СУМ проіснував п’ять років. В цей час, радянський уряд заарештував і засудив
провідників СУМ-у. Цей суд відбувся в місті Харкові і зате називався Харківський
Процес.
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Що сталося з Миколою Павлушком?
Його арештували і засудили підчас Харківського процесу.

Які є привіти СУМ-у?
Жоденний привіт це « Гартуйсь! ». Ми його вживаємо коли зустрічаємося з
сумівцями.
Святочний привіт є « Честь України - Готов Борнити! » Цей привіт вживаємо
в офіційних або формальних зустрічах.

Що означає слово Гартуйсь?
Гартуватися значить бути готовим на будь-які пригоди в житті.

Яке є гасло СУМ?
Гасло СУМ є Бог і Україна.

Хто є патроном СУМ?
Святий Архистратиг Михаїл є патроном СУМ. Св. Михаїл є Ангел який прогнав
Сатана із неба.

Хто носить зелену краватку?
Молодше юнацтво носить зелену краватку.

Хто носить малинову краватку?
Старше юнацтво носить малинову краватку.
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Нарисуйте сумівський тризуб.
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85-ліття заснування СУМ в Україні
80-ліття Харківського Процесу
Виховні матеріяли для молодшого юнацтва: вік 10-11 р.

Що означають букви СУМ?
СУМ - це скорочення назви організації «Спілка
Української Молоді».

Хто, коли і де перше заснував СУМ?
СУМ перше появився в Києві, в Україні в 1925 році.
Його заснував студент Микола Павлушков.

Яку мету мав ново створений СУМ?
У 1925 році Україна була частиною радянського
союзу. Сумівське завдання було готувати
українську молодь до боротьби для визволення
України.
Микола Павлушков

Як СУМ виглядав у 1925 році?
СУМ тоді була таємна і підпільна організація для студентів.

Як діяв СУМ в Україні?
СУМ діяв підпільно щоб москалі не могли знайти і заарештувати членів. Члени
СУМ були поділені на клітини. В кожній клітині було п’ять членів які один одного
знали. Голова клітини знався з головою іншої клітини, але члени не знали других
сумівців крім тих, що були в їхній клітині.
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Чи довго існував СУМ на Україні?
СУМ проіснував п’ять років. В цей час, радянський уряд заарештував і засудив
провідників СУМ-у. Цей суд відбувся в місті Харкові і зате його називали
Харківський Процес.

Що сталося з Миколою Павлушком?
Його арештували і засудили підчас Харківського процесу до концентраційних
таборів на Сибірі. Він ніколи не повернувся із Сибіру. 3 листопада 1937-го року
Миколу Павлушкова було розстріляно в карельському урочищі Сандармох.

Чи СУМ завмер після Харківського процесу?
СУМ не існував аж після другої світової війни. В цей час українці в Німеччині
відновили СУМ, і він існує до тепер в країнах світу де живуть українці (в Арґентині,
Австралії, Бельгії, Естонії, Франції, Німеччині, Україні, Великій Британії, Канаді,
США).

Які є привіти СУМ-у?
Жоденний привіт це « Гартуйсь! ». Ми його вживаємо коли зустрічаємося з
сумівцями.
Святочний привіт є « Честь України - Готов Борнити! » Цей привіт вживаємо
в офіційних або формальних зустрічах.

Що означає слово Гартуйсь?
Гартуватися значить зміцнювати силу і витривалість, зносити холод, страх,
труднощі, лихо і тяжку роботу. Сумівець / сумівка мусить пам’ятати, що життя не
завжди легке і не все доведеться легко осягнути, тому треба себе скріплювати,
щоб не легко піддаватися при тяжких обставинах.
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Яке є гасло СУМ?
Гасло СУМ є Бог і Україна.

Хто є патроном СУМ?
Святий Архистратиг Михаїл є патроном СУМ. Св. Михаїл є Ангел який прогнав
Сатана із неба. Св. Михаїл впродовж історії був патроном різних українських
військ.

Хто носить зелену краватку?
Молодше юнацтво носить зелену краватку.

Чому колір молодшого юнацтва є зеленим?
Зелений колір вибрано для молодшого юнацтва, бо він вказує на юність і
красу.

Хто носить малинову краватку?
Старше юнацтво носить малинову краватку.

Чому колір старшого юнацтва є малиновий?
Малиновий (червоний) колір вибрано для старшого юнацтва бо він вказує на
запал і любов. Козацькі стяги – прапори були червоної барви.

Які предмети знаходяться на великій емблемі СУМ?
На емблемі нарисовано у формі тризуба букви СУМ. Під буквами є два дубові
листки, а посередині цих листків є два жолуді. На тлі емблеми є сонце і його
проміння.
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Нарисуйте сумівський тризуб.
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85-ліття заснування СУМ в Україні
80-ліття Харківського Процесу
Виховні матеріяли для молодшого юнацтва: вік 12 р.

Що означають букви СУМ?
СУМ - це скорочення назви організації «Спілка
Української Молоді».

Хто, коли і де перше заснував СУМ?
СУМ перше появився в Києві, в Україні в 1925 році.
Його заснував студент Микола Павлушков.

Яку мету мав ново створений СУМ?
У 1925 році Україна була частиною радянського
союзу. Сумівське завдання було готувати
українську молодь до боротьби щоб визволити Україну
і утворити незалежну демократичну державу.
Микола Павлушков

Як СУМ виглядав у 1925 році?
СУМ тоді була таємна і підпільна організація для студентів.

Як діяв СУМ в Україні?
СУМ діяв підпільно щоб москалі не могли знайти і заарештувати членів. Члени
СУМ були поділені на клітини. В кожній клітині було п’ять членів які один одного
знали. Голова клітини знався з головою іншої клітини, але члени не знали других
сумівців крім тих, що були в їхній клітині.
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Чи довго існував СУМ на Україні?
СУМ проіснував п’ять років до 1930 року. В 1930 році, радянський уряд
заарештував і засудив провідників СУМ-у. Цей суд відбувся в місті Харкові і зате
називався Харківський Процес.

Що сталося з Миколою Павлушком?
Його арештували і засудили підчас Харківського процесу. Він був засуджений на
10 років до концентраційних таборів. 3 листопада 1937-го року Миколу
Павлушкова було розстріляно в карельському урочищі Сандармох.

Чи СУМ завмер після Харківського процесу?
СУМ не існував аж після другої світової війни. В цей час українці в Німеччині
відновили СУМ, і він існує до тепер в країнах світу де живуть українці (в Арґентині,
Австралії, Бельгії, Естонії, Франції, Німеччині, Україні, Великій Британії, Канаді,
США).

Які є привіти СУМ-у?
Жоденний привіт це « Гартуйсь! ». Ми його вживаємо коли зустрічаємося з
другими сумівцями.
Святочний привіт є « Честь України - Готов Борнити! » Цей привіт вживаємо
в офіційних або формальних зустрічах.

Що означає слово Гартуйсь?
Гартуватися значить зміцнювати силу і витривалість, зносити холод, страх,
труднощі, лихо і тяжку роботу. Сумівець / сумівка мусить пам”ятати, що життя не
завжди легке і не все доведеться легко осягнути, тому треба себе скріплювати,
щоб не легко піддаватися при тяжких обставинах.
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Яке є гасло СУМ?
Гасло СУМ є Бог і Україна. Це гасло створили коли відновили СУМ на еміграції.

Хто є патроном СУМ?
Святий Архистратиг Михаїл є патроном СУМ. Св. Михаїл продовж історії, був
патроном різних українських військ. Св. Михаїла брали князі в боротьбу проти
татарів, Богдан Хмельницький мав Його на бойовому топорі, а Українські Січові
Стрільці Його несли на своїм прапорі.

Хто носить зелену краватку?
Молодше юнацтво (від 6-12 років) носить зелену краватку.

Чому колір молодшого юнацтва є зеленим?
Зелений колір вибрано для молодшого юнацтва, бо він вказує на юність і
красу.

Хто носить малинову краватку?
Старше юнацтво (від 13-17 років) носить малинову краватку.

Чому колір старшого юнацтва є малиновий?
Малиновий (червоний) колір вибрано для старшого юнацтва бо він вказує на
запал і любов. Козацькі стяги – прапори були червоної барви.

Які предмети знаходяться на великій емблемі СУМ?
На емблемі нарисовано у формі тризуба букви СУМ. Під буквами є два дубові
листки, а посередині цих листків є жолуді. На тлі емблеми є сонце і його проміння.
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Що означають окремі частини емблеми СУМ?
Білі букви СУМ

- Білі букви означають чистоту ідеї.
Букви які виглядають як тризуб, вказують що праця СУМ-у є
для добра української держави і народу.

Сонце і соняшне проміння - показує нам дорогу до праці (для добра України) і
перемоги (перебороти перешкоди в житті).
Дубове листя – означає міц і силу, бо дуб це найміцнішим деревом.
Дубовий жолудь - це зерня з якого родяться дуби, фрукт сильної праці.

Нарисуйте сумівський тризуб.
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