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UVODNIK

Pa smo jo dočakali, POMLAD. Sedaj pa le nahrbtnik na rame in v naravo 
po nove dolgodivščine.

Sladkosneda lisica, glavna urednica Plamenčka

Prišla JE pomlad,
učakal bi jo rad, da bi zdrav, vesel,

lepe pesmi pel.

To me veseli,
k’ travca zeleni,

drobna ptičica pa žvrgoli.

(ljudska)

Plamenček je glasilo stega Breznica 1, enote Združenja slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov.

letnik 21, številka 2, marec 2014

Glavni urednik: 
Sladkosneda lisica;

Tehnična urednika: 
Flegmatična želva in Domiselni svizec;

uredniki posameznih rubrik: 
Zgovorna cvergla, Iskrena mravlja, Vzdržljivi gams, Skrbna čebela, Živahna žolna, 
Srečna kanja, Kreativna kanja, Navdušena sova;

uredniki za veje: 
Marljiva žolna, Vzdržljivi gams, Razposejeni mrjasc, Zabavna vidra.
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moliTev

Molitev je pogovor z Bogom in tako bi morala biti najpomembnejša 
dejavnost v našem življenju. Molitev niso samo obrazci in recitiranje 
besed, katere so nas naučili naši starši, temveč prihaja iz srca. Vsak izmed 
nas je drugačen in tako bodo drugačne tudi naše molitve. 

Boga lahko v molitvi prosimo, se mu zahvaljujemo, se priporočamo ali 
mu preprosto posvetimo svoj čas...  Tako kot s prijateljem, moramo tudi 
z Bogom preživeti nekaj časa, da ga lahko razumemo, mu zaupamo in se 
nanj obrnemo ne le v stiski, ampak tudi v času veselja. 

vaŠa naloGa:

Posvetite čas molitvi, saj boste tako bližje Bogu, ki je vaš največji 
prijatelj. ni potrebno dolgoveziti ali se kazati pred ostalimi, 
temveč se s čistim srcem obrnite nanj.

Sladkosneda lisica 
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kako Pa molijo naŠi 
volčiči?

molitev za konec dneva

Dragi Bog! 
Hvala ti za ta dan, ki sem ga preživela v veselju, radosti, miru in sreči. 
Prosim te, da blagosloviš vse ljudi, ki so pošteni, prijazni in verni ter 
pomagaš tistim, ki niso. 

Alja Ažman 

molitev za pred jedjo 

Dobri Bog, 
dober si, ker nam daješ. Blagoslovi te jedi, ki jih bomo po tvoji dobroti 
zaužili. Blagoslovi tudi tiste, ki so jih pripravili. Amen. 

Matevž Toman 

molitev za po jedi 

Bog, 
hvala ti, da si nam podaril te dobrote. Pomagaj nam, da se bomo naučili 
deliti vse, kar nam boš podaril. Amen. 

Matevž Toman 
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Zimovanje SkoZi oči 
naŠih vv 

Prvi dan 

Pot smo začeli na brezniškem parkirišču. Na poti smo delali različne 
naloge. Skupaj smo se odpravili do Zorotove hiše. Zorotova hiša je ležala 
v Španiji. Potem smo se umili z zobno ščetko, jedli, igrali in šli spat. Nato 
je bilo prvega dneva konec.  

Luka Sušnik 

drugi dan - dopoldne 

V soboto zjutraj so nas voditelji prišli zbudit. V petih minutah smo se 
morali umiti in preobleči, potem smo šli v jedilnico, kjer smo zajtrkovali. 
Med prostim časom smo opravljali svoje dolžnosti in se igrali. Nato 
so nas voditelji poklicali in smo šli v kapelo. Tam nam je Konstanca 
prebrala zgodbo. Potem, ko nam je Konstanca prebrala zgodbo, smo 
se pogovarjali o tem, kako je ime našemu angelu varuhu. Nato smo se 
razdelili v skupine. Vsaka skupina je šla k enemu voditelju. Pri Konstanci 
smo delali čokoladne kroglice, pri Anheliti smo se najprej pogovarjali o 
Bi-Piju, potem smo izdelali voščilnice pri Zorotu smo naredili dobro delo 
za vse. Ko smo opravili vse naloge, smo imeli veliko prostega časa.
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Zimovanje po aljino

Zimovanje je bilo kul! Na zimovaju smo bili 2 dneva. Imeli pa smo se 
zelo, zelo, zelo dobro in super. 

Zimovanje se začenja! 

21. 2. ob 15h smo se zbrali na 
parkirišču v Zabreznici, odložili 
nahrbtnike, ki so jih pozneje 
odpeljali z avtomobilom. Po 
skupinah so razdelili sporočila in 
zemljevide, nato smo odšli. Najprej 
prva skupina, potem druga skupina 
in tako do četrte skupine. Vmes smo 
se igrali igre, da smo lažje pričakali 

odhod po skupinah. Ko smo hodili, smo srečali gospodično Angelito, 
gospodično Floro, gospodično Lupito in gospodično Konstanco. Skupaj 
smo odšli v Zorrotov dvorec. V dvorcu smo dobili malico, po malici smo 
si uredili posteljo in imeli aktivnosti. Pri večerji smo spoznali Zorrota. Po 
večerji smo odšli spat. 

Naslednji dan je bil lep, a žal oblačen. Zjutraj smo imeli zajtrk, prosti čas 
in aktivnosti pri treh postajah. Delali smo čokoladne kroglice, pomivali 
umivalnice in delali listke, saj je bil poseben dan, namreč dan spomina. 
Takrat praznujeta Bi-Pi in njegova žena rojstni dan. Potem smo šli iskat 
gospodično Angelito, ki so jo ugrabili, in jo tudi našli. V zahvalo nam je 
Zorro pripravil slavnostno večerjo in nas sprejel v Zorrotov klub. Tako se 
je dan končal lepo in prijetno. 

Naslednji dan je bil sončen, a žal je bilo tudi konec zimovanja. Po zajtrku 
smo pospravili vse stvari in imeli kosilo. Sledil je prosti čas, nato pa smo 
si naredili spominek na zimovanje. Počakali smo na starše in naredili še 
predstavo, nato pa odšli domov z lepimi spomini. 

Alja Ažman 
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Zimovanje po matevževo

Petek – 1. dan 

Zbrali smo se na parkirišču Breznica proti Vrbi, kjer smo dobili drugi del 
tajnega sporočila, v katerem je bil tudi zemljevid, ki je vodil do konjeniškega 
kluba Stol. Tam sta bili dve ženički, pri katerih smo imeli nalogo: Izbrati 
svojo slabo in dobro lastnost. Slabo smo zažgali, dobro pa smo prisponkali 
na svoj črni trakec. Dobili smo še mleko, sol, surovo polento in eno 
vžigalico. Povedali sta nam še to, da moramo samo naprej in ne levo in 
ne desno. Pot se je zelo 
vlekla, dokler nismo 
prišli do Zorrotove 
gospodične Anđelite, ki 
je zmrzovala in bila je 
lačna ter žejna. Dali smo 
ji vse, kar smo dobili ter 
odšli do glavne ceste. 
Tam sta nas čakali Flora 
in Lupita – Zorrotovi 
gospodični. Ugotavljali 
smo v kateri državi smo. 
Izkazalo se je, da smo v 
Španiji. Počakati smo 
morali še druge gruče, 
medtem pa smo se šli pohojanko. Ko so vse gruče prišle, smo peš odšli 
do hiše v kateri smo spali. Bila je kar lepa. Ko smo dobili nahrbtnike, smo 
pripravili armaflekse in spalke. Nato smo odšli na popoldansko malico. 
Imeli  smo še prosti čas pred večerjo. Nato pa smo imeli taborni večer, po 
katerem smo končno šli spat. Jaz sem bolj težko zaspal, še vedno, zaspal 
pa sem toliko, da sem se spočil. U, saj res, drugi dan – sobota, je bil veliko 
boljši.
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Sobota – 2. dan 

Ko smo se zbudili, smo umili zobe, nato pa smo zaslišali krik gospodične 
Anđelite, ki jo je ukradel ugrabitelj in jo odpeljal v grad Kamen. Do tja so 
nas vodili kosi zimskega plašča. Imeli smo tudi 4 naloge: 

1. poviti ranjenko 
2. izdelati zastavo 
3. izdelati meč 
4. naučiti se mečevati

Pri zadnji nalogi smo spet morali počakati na vse gruče. Nato smo odšli 
do gradu. Tam je bilo šest stražarjev. V štirih pa so bila tajna sporočila. 
Morali smo jih prebrati v en glas. Ko smo rešili gospodično Anđelito, nam 
je obljubila FIESTO. Ko smo prišli nazaj, smo imeli kosilo in prosti čas. 
Nato pa še zadolžitve. Ko je bila malica, smo prišli v jedilnico. Po malici 
pa smo odšli nazaj v skupni prostor. Tam smo počakali do večerje. Čas 
smo si krajšali z igrami. Po večerji smo imeli FIESTO, kjer smo se naučili 
plesati, nato pa smo bili uradno sprejeti v Zorrotov klub. Potem smo 
zaspali. 
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nedelja – 3. dan 
Ko smo se zbudili, smo imeli jutranjo telovadbo, nato pa smo si umili zobe. 
Potem smo imeli zajtrk ter pakiranje. Ko smo spakirali, smo pripravili 
prošnje in zahvale. Nato smo jih pri maši prebrali. Po maši so po nas prišli 
starši. Pred tem pa smo jim zapeli Priden volčič. Ko smo to odpeli, smo v 
avtomobile dali nahrbtnike in se odpeljali. 

Matevž Toman 

Zimovanje iv Po Sledi 
kradljivCa

Petek 

Ob 11h smo se zbrali na železniški 
postaji v Žirovnici. Na vlaku so nas 
že čakali Jeseničani. Skupaj smo se 
odpeljali do Ljubljane. V Ljubljani 
smo čakali pol ure na naslednji vlak 
in se nato odpeljali do Brezovice pri 
Lj. Od tam smo pot nadaljevali peš, 
do Ašičevega doma. Razpakirali 
smo se in počakali na nadaljna 
navodila. Simon in Mojca sta 
nam predstavila osnovna pravila 

celotnega zimovanja. Ker smo bili na ‘’policijski postaji’’, smo se temu 
morali primerno obnašati. Prvo pravilo je bilo, da moramo menažke in 
posodice vedno imeti v jedilnici in nikjer drugje. Ko smo jih nesli v jedilnico 
smo na tleh zagledali mlakužo krvi. Zgodil se je umor. Prišli so forenziki, 
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kriminalisti in detektiv Sherlock 
Holmes. Povedali so tudi, da 
so naše menažke izginile, zato 
smo si morali narediti nove. Šli 
smo ven in se organizirali za 
delo novih menažk. Dobili smo 
lesene štore na katere smo dali 
vročo žerjavico, pokrili s palčko 
ter močno pihali. Delo je bilo 
zamudno, a zelo zanimivo in 
poučno. Zvečer smo že jedli 

iz novih menažk. Bilo je zabavno, saj je bilo skoraj polovice hrane v 
oglju. :D Po končani večerji smo opravili svoje dolžnosti in šli v spalnico. 
Čez nekaj časa je prišel detektiv Holmes in igrali smo se morilca, da bi 
izboljšali svoje detektivske zmožnosti. Nekaj minut kasneje smo prejeli 
skrivnostni klic Tine. Narekovala nam je devet različnih številk. Toplo smo 
se oblekli in se odpravili na pot, približno pet minut stran v gozd. Tam 

smo se organizirali, izmerili azimute 
in začeli iskati vrečke v katerih so bili 
koščki zemljevida. Seveda pot do vrečk 
ni bla lahka, saj so jih stražili voditelji. 
Igra se je vlekla kar nekaj časa a nam je 
uspelo. Ko smo zbrali vse vrečke smo 
se vsi skupaj odpravili nazaj v hišo in 
sestavili zemljevid. Ostale stvari so se 
nadaljevale naslednji dan.

Živahna žolna

Sobota
Besedilo je o tem dnevu se je skrilo neznano kam. Detektivi to skrivnostno 
izginotje vztrajno raziskujemo.

Vod orli 
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nedelja
V nedeljo so nas že zelo zgodaj zbudili, ker je izginil tudi Jakob. Odpravili 
smo se in ga iskali po sledeh. Ko smo prišli do 1 skodelice, smo iskali 

naprej, dokler ga nismo našli. Zraven 
njega smo našli še lopato. Dobili 
smo naslednjo sled. Začeli smo iskati 
okoli njega in našli prostor, kjer je 
bilo videti, da je nekaj zakopano. 
Odkopali smo in našli svoje menažke 
in kozarce. Jakoba smo zvezali in 
odšli na policijsko postajo, kjer smo 
ga privezali na drevo in ga izpraševali. 
Na začetku ni hotel priznati, a potem 
se je vdal. Dobil je kazen, mi pa 
protistrup. Nato smo imeli zajtrk, kjer 

je vsak popil protistrup. Po zajtrku smo pa začeli pospravljati in pakirati.
Ko smo končali, smo lahko opravljali izpite in se igrali igre. Potem pa je 
prišel g. župnik Marjan in imeli smo sveto mašo. Po končani maši so nam 
določili, kateri dan bo predstavil kateri vod. Začeli smo vaditi. Čez nekaj 
časa so nas poklicali na kosilo. Ko smo vsi pojedli, so začeli prihajati starši. 
Naredili smo kvadrat, kjer smo spustili zastavo. Nato smo ga še razdrli in 
odšli smo predstavljati dneve našega zimovanja. Tako smo zaključili naše 
zimovanje. :)

Ustrežljiva sova
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Zimovanje noPP 
Podbrezje, 7. do 9. februar 2014

Petek, 7. 2. 2014
V petek nam ni bilo treba v šolo, saj nas je čakalo zimovanje. Čeprav 
nismo vedeli kam gremo, smo imeli samo 1 kraj, kamor bi lahko šli - 
PODBREZJE! Ob 12.45 smo se usedli na vlak in šli do Otoč, od tam pa 

čez Posavec peš do nam zelo znane 
hiše v Podbrezjah. Hodili smo kar 
dobri 2 uri. Ko smo prišli do cilja nas 
je pričakal Blaž. Nato smo se usedli 
za mizo in začeli naše zimovanje, 
s temo Mali Princ. Najprej smo 
prebrali odlomek iz knjige, nato pa 
smo si pogledali vse še na platnu v 
obliki risanke. V nadaljevanju smo 
na plakat napisali misli, ki so nam 
ostale v glavi. Vmes smo se tudi 

igrali. Potem smo naredili gorilnike za 0 € in šli ven, da smo jih preizkusili, 
če sploh delujejo. In nekako so delovali, le da na njih nebi mogli skuhati 
makaronov za vse. Kmalu nas je čakala večerja: makaroni s tuno, koruzo 
in sirom. Po večerji smo imeli prosti čas. Potem smo predstavljali vesolje, 
vsak določeno temo. Teme so bile: Zgodovina odkrivanja vesolja, značilna 
ozvezdja, ki jih vidimo v februarju; spoznali smo luno in ostale planete, 
znamo se orientirati ponoči, ločimo med mednarodno postajo in postajo 
Mir. Na koncu pa smo se spraševali, če smo v vesolju sami.  Vsebino smo 
predstavili s pomočjo projektorja in lastne iznajdljivosti*(glej rubriko Za 
male sive celice in se poteguj za nagrado). V nadaljevanju večera smo se 
šli igro Skavtivity. Tudi peli smo. Nato smo pogledali film Kapitan Phillips. 
Kmalu smo vsi spali.
    

Dobrovoljna & Radovedna pižmovka
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Sobota, 8. 2. 2014 

Dopoldne: 

Zjutraj nas je prebudil prijeten zvok naše himne Omarja Naberja*(glej 
rubriko Podvigi). Hitro smo vstali in pojedli dober zajtrk. Sledilo je 
umivanje, nato pa program na snegu. Obiskovali smo planete, ki so se 
skrivali okoli cerkve. Na koncu je sledilo seveda tudi kepanje in valjanje 
po snegu. Ko smo prišli noter, smo se preoblekli v topla oblačila, sledila 
je tema. Ogledali smo si nekam filmčkov o komunikaciji, nato pa smo se 
še sami preizkusili kako dobro komuniciramo. Po delavnem dopoldnevu 
smo si prislužili okusno (najboljšo) rižoto, ki sta jo skuhali Jana in Janja.  

Požrtovalna pižmovka
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Popoldne: 

Kosilo smo najprej pojedli, nato smo imeli pavzo. Med pavzo smo se po 
parih pripravljali za večerni program. V nadaljevanju smo si pogledali 
drugi del risanke o Malemu princu. Katja je imela program pri katerem 
smo delali vrtnice iz neke vrste papirja, nato smo delali še svetlikajoče 
zvezdice za na rutko. Potem smo ponovno imeli čas za pripravo večera. 
Nato so nas zaprli v skret. Sledila je slavnostna večerja in sicer palačinke, 
smetana in borovničeva omaka. Potem je bil zelo zabaven večer, ki smo 
ga že prej pripravili po dvojicah. Po večerji je sledil slavnostni ples, večer 
pa smo zaključili z igro Jungle speed in igro kdo, s kom... in odšli spat.

Udarni svizec

Pri igri z listki smo dobili zanimivo kombinacijo, ki nas je nasmeljala:  

        
        

kdo:                     Mister G. (nova ljubkovalnica Gašperja A.
        S kom/s čim:        z Jano
        kje:                      v zadnji klopi cerkve
        kako:                   s kančkom slabe vesti 
        kaj dela:             ubijata živali,
        Zakaj to dela:      zato ker jima je dolgčas.
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nedelja,  9. 2. 2014 

Zadnji dan nas je Blaž ponovno prebudil z že dobro znano himno. Sledil 
je zajtrk, potem pa je sledilo nič drugega, kot to, da smo se pripravili 
na mašo, kjer smo tudi aktivno sodelovali s prošnjami in zahvalami. 
Pakiranje in pospravljanje je šlo brez težav. Mi smo se zelo potrudili, 
da bi sobo pustili lepšo kot smo jo prejeli, nato pa pride na obisk neka 
gospa in vse umaže z blatnimi čevlji. Po kosilu pa smo stopili skozi vrata 
in odšli domov. 

Zagriženi pingvin

 

kako sem doživljala zimovanje kot pomočnica voditelja? 

To je bilo zame nekaj novega, kljub temu, da sem že bila vodnica. Seveda 
se mi je zelo dobro zdelo. :) V pripravah sem zelo uživala, saj mi je 
bila knjiga Mali princ zelo všeč in sem iz nje tudi sama veliko pridobila. 
Pozna se, da moram pridobiti še kar nekaj voditeljskih izkušenj. Noviciat 
je bil super, saj so bili vsi zelo zagnani in navdušeni, tako da je bil res lep 
predpočitniški vikend.   

Skrbna mravlja
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To zimovanje je bilo zame nekaj posebnega, saj sem se prvič preizkusila v 
vlogi pomočnice voditelja.  

Že sami sestanki, na katerih smo načrtovali, so bili vedno polni zanimivih 
idej in smeha. Znali smo združiti prijetno s koristnim in Blaž nama je 
s Katjo znal na pravi način približati voditeljstvo. Sedaj mi je še za 
odtenek bolj jasno, kaj pomeni biti skavtski voditelj. Načrtovanje, skrb, 
odgovornost, pozitiva.. To so besede, s katerimi lahko opišem svoje 
doživljanje celotnega zimovanja. Na samem zimovanju, pa je vsak po 
svoje prispeval k super vzdušju. Seveda, pa brez najbolšega voditelja ne 
gre. Hvala Blaž :-) 

Prisrčna mravlja

Zimovanje PP 
v Znamenju odhoda

Sredi zasnežene Pristave se počasi zavem, da verjetno zadnjič skupaj z 
Dobrovoljno zasko molim molitev klana. Počasi se povzpnemo po na pol 
zgaženi poti malo višje do koče. Vedno bolj se zavedam, da so to zadnje 
ure s klanom. Večkrat sem se vmes vprašal, če bi se moral kaj drugače 
vesti sedaj, ko bo vsega konec (oz. ko se začne tisto drugo), pa sem si v 
glavi odgovoril, naj bo ta čas s klanom kakršen je bil vsak poprej in tak 
bo najboljši. Prav nič slovesno (tudi ni bilo potrebe po tem) sva z Žanom 
dobila vsak dva prazna lista papirja in pisalo in po kakšni uri in pol, saj ne 
vem, koliko je že bilo, je nastal naslednji sestavek: 
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Pismo odhoda 

September 2002 - Florjan predstavi skavte, oktober 2002 - včlanitev 
v skavte... Hec mora bit! Res se mi ne da kronološko naštevat vseh 
dogodkov. Večina vas je bila tako ali tako zraven. Bi pa rad poudaril, 
kako in z kakšno energijo se je moja skavtska pot začela. Vse skupaj se 
je začelo z polnimi lici solz, seveda zato, ker je mami pozabila oddati 
prijavnico za skavte. Ampak naposled, po enem telefonskem klicu Akeli, 
je le prišel trenutek mojega prvega srečanja z volčiči. Bilo je v Završnici 
in spominjam se kako nam je Senka razložila, da v tem gozdu živi tiger 
Širkan. Stvar sem vzel zelo zares in se med igro povodnega moža/Širkana 
zelo vživel ter si v glavi neprestano ponavljal, izuri se, da boš lahko ubežal 
groznemu tigru. Mogoče res malo trapasto, ampak kaj moremo, bil sem 
prvič na skavtih in pojma nisem imel kaj to pomeni.

Volčičja leta so bila eno samo hrepenenje po četi. Spomnim se zimovanja, 
kjer smo se igrali vode, Barbara mislim, da si se nam takrat ti pridružila. 
Že samo dejstvo, da smo imeli zastavico je bilo tako eksotično in res nekaj 
VAV. Na istem zimovanju smo delali bivake in takrat sem tudi prvič prižgal 
taborni ogenj. Vsa ta mešanica je že v rani mladosti zanetila ljubezen do 
čete. Četa VAV nekaj neverjetno kul. 

Ampak četa, ki sem jo doživel, je bila precej drugačna od pričakovanj. 
Na vodovih srečanjih je vedno kaj pokalo. Tabori - Kvajdej, Jamboree in 
ostali privat tabori, na katerih sem čisto vsakič praznoval rojstni dan, so 
presegli čisto vsa moja pričakovanja kot volčič. Spominjam se, da sem bil 
velikokrat kar težaven izvidnik, po domače barabin ali preprosto cepec. 
Največkrat sem se požvižgal na voditeljeve besede. Če zdaj pomislim, če 
bi lahko zavrtel čas nazaj, bi se še enkrat požvižgal. To je bilo v četi tako 
super, toliko pravil, da jih je bilo nemogoče vse prekoračiti. Nemalokrat 
sem stražo preživel s kakšno skavtinjo, spominjam se tudi kako smo 
naskrivaj igrali tarok z že petim paketom kart, ker so prejšne štiri že vzeli 
voditelji. In ko smo vsak dan veselo kalili nočni red in mir z raznimi 
mobiteli, vpitjem, smehom. Preprosto sem mislil, da sem frajer in po eni 
strani srčno upam, da me ne doleti podoben cepec, ko bom sam voditelj. 
Po drugi strani pa bi si srčno želel takega vodnika v svojo četo. Počasi 
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je četa minevala in ljubezen do čete je vedno bolj rasla v ljubezen do 
skavtstva in ravno to me je iz popolnega cepca preoblikovalo v Skavta. 

Vi ne vidite, a sem skavt napisal z veliko začetnico.    

Klan je imel veliko manj pravil in ker sem se sedaj pravil že malo držal 
mi je to kar dobro delo. Nič ne opiše klana bolj kot naslednji trenutek: 
Klan hodi neprestano že uro in pol in na nekem ovinku pade odločitev 
za počitek, vsi naenkrat popadamo z ruzaki na ramah v visoko travo in 
kakor neverjetno utrujene želve samo z glavami pogledujemo levo in 
desno ter gledamo kdo ima bolj rdeča lica in prešvicane lase. 

Veliko ljudi, Blaž in Eva, Simon 
in Anja, navsezadnje tudi vidva 
Jakob in Mojca, ter seveda Žan 
in Monika je skavtstvo vodilo v 
ljubezen. Vesel sem za vsakogar, 
ki se mu to zgodi. Pri meni pa ni 
bilo tako. Pri meni je bilo ravno 
obratno, ljubezen je vodila v 
skavtstvo, seveda mislim tukaj 
nate Monika. Pa da ne boste 
mislili, da mi samo Monika nekaj 
pomeni. Ne bom sedaj našteval 
vseh stvari, ki smo jih skupaj doživeli, saj ste bili tako ali tako vsi zraven. 
Rad bi vam samo rekel, da cenim čas, ki ste ga preživeli z mano na straži, 
čas ki ste ga preživeli ob moji rami, ko sem pomival posodo, vi pa ste jo 
brisali, čas ki ste ga z mano preživeli na služenju v četi in volčičih, sploh 
pa čas, ki ste ga namenili meni kot voditelji. Hvala vam vsem.   

Skavtstvo mi samo zaradi vas omogoča biti vizionaren (ne vem če je to 
ravno beseda). Omogoča mi, da imam neko vizijo, da premikam svet, 
oziroma, da ga sedaj ko se podajam na voditeljsko pot, začnem premikati. 
Redko boste v življenju imeli možnost biti vizionar in vzgoja mladine je 
najlažja ali pa lahko tudi najtežja pot k temu.  
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Za konec vam bom podelil še par nasvetov. Izkoristite to možnost 
vizionarstva, ko ste mladi. Požvižgajte se na taborne šole in voditeljske 
priročnike, zaupajte srcu in ko boste že prvič želeli zaupati srcu, boste 
ugotovili, da ni ravno lahko.  Zato je tu vedno še en človek na katerega se 
lahko obrnete, katerega besede vam bodo v oporo in odličen nasvet. Ne 
ni Jezus, čeprav bi zagotovo lahko bil. Človek na katerega se obrnite je 
Baden Powell (on vam bo svetoval, da se obrnite k Jezusu). In vedno, ko 
boste v skrbeh za otroke, ko se boste prepirali z sovoditelji se vprašajte, 
kaj bi sedaj o meni rekel Baden Powell. Spomnite se na njegova dejanja in 
jih presežite. Presegajte samega sebe in presegajte ljudi okoli sebe. 

Vem, da moram počasi zaključiti pismo pa mi nekaj ne dopušča, kar pisal 
bi in pisal. Ampak žal treba bo narediti piko. Bili so najlepši trenutki 
mojega življenja in nobenega od njih ne obžalujem, pa naj bo dober ali 
slab, skavtski ali malo manj skavtski. In misel na to kaj vse so mi skavti 
dali, mi lajša dušo. In tole piko bom sedaj naredil, vesel in ponosen kajti 
danes, danes jaz začnem dajati nazaj. 

Tako s tako veliko in debelo piko sem zaključil svoje pismo. Ne smem 
pozabiti tudi zelo lepega pisma, ki mi ga je napisal klan. Bilo je nabito s 
čustvi in svečke, ki ste jih držali za vzdušje smo na koncu upihnili in si raje 
podarili objem. Čeprav me je naslednji dan čakal ŽVN2, zadnji in najtežji 
vikend in sem moral vstati že pred vsemi, mi nikakor ni žal, da smo z fanti 
do skoraj tretje ure v spalkah obujali spomine na skavtska preživeta leta. 
Hvala vam vsem, in upam da se srečamo v voditeljskih vrstah. 

Neustavljivi Volk
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Sobotni potek programa
*prebujanje in počasno pospravljanje spalk* padanje snega*prva 
poslastica: sveže pečene stvari in povrh še premazi* pucanje, pomivanje, 
pospravljanje*priprava za v sneg* v snegu smo padali, skakali, se 
skrivali, pobirali suhljad in sami sebe ter se skos smejali*poslastica, ki 
smo jo pripravili sami: slastni svaljki s paradižnikovo polivko*skupno 
premišljevanje, premlevanje, pogovarjanje*pobje so se v snegu po svoje 
sprostili*punce pa smo premlele potrebne stvari*poslednja poslastica: 
palačinke s sadjem*skupaj smo sproščeni spali, smrčali, se prevračali.

Preprosta Skavtinja
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nedelja

Monika
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Srečanja v veji noPP 

V soboto, 14.12. 2013 sva z Gašperjem imela srečanje NOPP. Na srečanje 
sva se seveda pripravila in želela, da člani od njega kaj tudi odnesejo. 
Začela sva z zelo poučno, predvsem pa tudi ganljivo zgodbo ob kateri 
smo si izdelali zgibanke z dobrimi lastnostmi. Po tako omenjeni katehezi 
je sledil vrhunec srečanja; veliki kviz! :) Želela sva preizkusiti člane kako 
iznajdljivi so v naravi in kako pametni so glede teorije ki je v Skavtskem 
priročniku. Da pa je bilo bolj zanimivo, sva v igro dodala tudi praktične 
naloge, točkovanje za navdušenost nad igro in pa seveda sladko nagrado. 
Rahlo sva bila razočarana nad znanjem našega voditelja ki je bil pri 
nekaterih vprašanjih raje tiho :). Po podelitvi nagrade, ki je šla v roke 
Roku, smo zmolili in se poslovili. Mislim, da je prav vsak odnesel kaj od 
tega srečanja. Če ne znanja, pa vsaj malo dobre volje :).  

Požrtvovalna pižmovka
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kuharska delavnica   

V soboto, 1. marca sem moral pripraviti srečanje za člane noviciata. 
Kar nekaj časa sem razmišljal, kaj naj vzamem za temo, ker nisem vajen 
vodenja. Končno sem se odločil za kuharsko delavnico, ker tudi doma 
rad kaj skuham. 

Srečanje sem začel z molitvijo, nato pa smo prebrali zgodbo iz svetega 
pisma »Jezus nasiti pet tisoč mož«. O zgodbi smo se pogovarjali in 
izmenjavali mnenja.

Sledila je pantomima, kjer je vsak udeleženec srečanja pokazal dve svoji 
najljubši jedi. Ob tem smo se zelo zabavali in smejali. S sabo sem prinesel 
tudi sadje, iz katerega smo izdelali sadna nabodala.

Dejavnost nam je vzela kar precej časa, nabodala pa so bila okusna. Na 
koncu smo se igrali še igro Jungle speed.

Mislim, da mi je srečanje dobro uspelo in da smo se imeli fino. Organizacija 
srečanja mi je pomenila en nov izziv, iz katerega sem se naučil tudi to, da 
je za vsako srečanje potrebna tudi dobra priprava. 

Udarni svizec
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SveT ZdruŽenja 
IMAMo ČLANA NAZORNEGA ODBORA

Bil je lep marčevski dan (kot večina letos) in na koledarju je pisalo 8. 
marec 2014. Kot vsako leto je tudi letos drugo soboto v mesecu marcu 
v Ljubljani potekalo spomladansko zasedanje Sveta Združenja (jesensko 
zasedanje pa poteka vedno drugi vikend v novembru, vsako leto v 
drugem kraju). In kaj sploh je Svet Združenja? To je najvišji organ našega 
Združenja, na katerem predstavniki stegov oziroma delegati (tokrat sva se 
zaradi zadržanosti Anje in Blaža odpravila midva z Barbaro), sprejemajo 
najpomembnejše odločitve, usmeritve ter programske in finančne načrte 
(jesensko zasedanje) in poročila (spomladansko zasedanje).

Svet Združenja smo pričeli s slovensko in skavtsko himno nato pa smo 
prisluhnili poslovilnim besedam naše zdaj že lahko napišem nekdanje 
načelnice Barbare Pavlakovič ter duhovni misli našega nekdanjega 
generalnega duhovnega asistenta Sandija Korena na temo dneva žena 
(fantje smo za dekleta izdelovali rožice iz papirja). Potem, ko smo potrdili 
finančno in programska poročila za preteklo leto pa je prišla na vrsto 
točka, s katero se srečamo vsake tri leta in katero sem tudi jaz najbolj 
nestrpno pričakoval, to so volitve v tri najvišje organe našega Združenja: 
izvršni odbor (nekakšna vlada), nadzorni odbor (nekakšno računsko 
sodišče) ter častno razsodišče (nekakšno vrhovno sodišče). Jaz sem se 
odločil, da ponovno poskusim s kandidaturo za člana nadzornega odbora 
(kandidiral sem že pred tremi leti, vendar nisem bil izvoljen, tako da 
sem pomagal kot zunanji član, sedaj pa so me prepričali, da kandidiram). 
Najprej smo se vsi kandidati na kratko predstavili, nato pa je sledilo 
tajno glasovanje. Med čakanjem na rezultate (glede na to, da smo bili 
za nadzorni odbor samo trije kandidati, se pravi toliko kandidatov kot je 
tudi članov, čakanje ni bilo preveč mučno), smo si privoščili še kosilo ter 
se z nagradami in priznanji zahvalili najzaslužnejšim. Ob zaključku smo se 
zahvalili starim članom izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega 
razsodišča ter izvedeli kako smo glasovali oz. kdo bodo prihodnja tri leta 
najpomembnejše osebe v našem Združenju:
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iZvrŠni odBor: 
Irena Mrak Merhar (Nova Gorica 1) – načelnica
Žiga Kovačič (Ljubljana 5) – načelnik
Luka Tul (Postojna 1) – generalni duhovni asistent
Nina Milenkovič Kikelj (Ptuj 1) – poverjenica za program
Tadej Uršič (Kamnik 1) – poverjenik za program
Luka Novak (Ljubljana 2) – poverjenik za gospodarstvo
Ana Špes (Velenje 1) – poverjenica za odnose z javnostjo
Urška Mali Kovačič (Domžale 1) – poverjenica za mednarodne odnose
Martina Robič (Slovenske Gorice 1) – poverjenica za usposabljanje 
voditeljev 
Franci Bačar (Novo mesto 1) – poverjenik za podporo voditeljem

nadZorni odBor: 
Jure Jerovšek (Komenda 1)
Boris Fartek (Gornja Radgona 1) 
Aleš Jekovec (Breznica 1)

čaSTno raZSodiŠče: 
Patricija Slakan (Prebold-Polzela 1) 
Rok Černelič (Brežice 1) 
Viviana Ganzitti (Slovenske Konjice 1).

Igrivi Rogač
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volčiči So Šli Po Plen 
mladost moje mame 

Moji mami je ime Marta. Doma je bila v Dobjem pri Planini na Štajerskem. 
V družini se je rodilo devet otrok. Imeli so kmetijo, polje. Ata je imel 
kočijo, mama pa mlin. Morala je pomagati. Otroci so se igrali, potepali 
in tudi skregali so se. Ob dolgih zimskih večerih so za pečjo veliko molili 
in peli. V šolo je hodila peš, tudi kakšno uro. Učitelji niso bili prijazni. K 
maši je hodila eno uro peš. Imeli so ene čevlje za vse leto. Zelo rad grem 
tja, kjer je bila moja mama doma. 

Blaž Kovač
recept - zelenjavna rižota 

Sestavine za 4 osebe: 

1 cela čebula
1 rdeča paprika
1 rumena paprika
1 zelena paprika
1 paradižnik
1 korenje
1 gobe v konzervi
3 jogurtove lončke riža 

Vse sestavine narežemo na drobne koščke in popražimo na olju. Riž 
stresemo na zelenjavo in pomešamo. Zalijemo z jušno osnovo ali z vodo. 
Postrežemo tudi zeleno solato. 

Matic Kristan
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Blaž in Janja Junež



29

PODVIGI

PreŠerni klan

Avtobusna kolesa,
peljejo klan, gledat kranjska čudesa.

Udeležili se boto poučne ture,
na praznik slovenske kulture.

O poezijah podučeni trop,
se najprej odpravi na Prešernov grob.
In malo na desno in dvakrat čez cesto,

jih že pričakuje staro mesto.

Ob stojnicah se jim oči svetlikajo,
po mestu jim frajle mežikajo.

Ko valček zasliš’jo pa noga udar,
plesali so kot bi jih nosil vihar.

Muzeji ta dan bili so brezplačni,
eden od drugega čisto drugačni.

Klan se še ob razgledni točki ustavi,
pogovor razplete se, ob dobri kavi.

V turnu je davno že poldne zvonilo,
Klan mora domov, na sobotno kosilo.

ogromno smeha in kakšen radosten vzklik,
Ta dan je zaslišal, avtobusni voznik. 

Neustavljivi volk
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himna Zimovanja noPP
Videospot si lahko odledaš na naši spletni strani: http://breznica1.skavt.
net/nopp 

BiSTvo SkriTo je očem – omar naBer 
akordi: rok lužnik 

GC  GC
    G           C   G                C
V sanje ujet čakam zaman, 
G            C                  e             a
da bi v barve spremenil ta dan.
d         G          d         G               C
Kot vihar je moj nemir, a zdaj vem, 
                             d
zmage ni brez ovir.

Rad bi na vrh, a padeš na dno.
Vrtnica vsaka ima trne zato, 
da spoznaš in ceniš svet, ki v objem 
tvojih rok je ujet. 

G              d     e     d        C             G
Bistvo skrito je očem, gledam s srcem,
C           d      G        d          e         d
dobro vem, da prepozno ni nikdar,
C         G            C          d 
pride čas za pravo stvar.

Ni vse tako, kot se nam zdi.
Zgodba vsaka ima dve plati.
Moč besed in dejanj naj pove,
da ne daš svojih sanj.
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Mavrice ni, če ni dežja.
Preden zjasni se je vedno tema.
Dobro in zlo, vse gre tako, 
da brez zvezd ne obstaja nebo.

Bistvo skrito je očem, gledam s srcem,
dobro vem, da prepozno ni nikdar, 
zdaj je čas za pravo stvar. 

Uooooo, uooooo, uooooo, uooooo

Bistvo vidno ni očem, glej le s srcem, to zdaj vem.
In prepozno ni nikdar, naj zgodi se, v tem je čar. 
Bistvo vidno ni očem, glej le s srcem, to zdaj vem.
In prepozno ni nikdar, naj zgodi se, v tem je čar.

Bistvo skrito je očem, gledam s srcem,
dobro vem, da prepozno ni nikdar, 
zdaj je čas za pravo stvar.

Uooooo, uooooo, uooooo, uooooo

 
OBIRAJ!
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čajna vrečka ZaTe 
Dragi Plamenček,
Kako si kaj? Že dolgo časa se nisva slišala, zato ti imam veliko za povedat.  
Klan Dobrovoljna Zaska je letos, že četrtič, obiskal Dom Franceta Bergelja. 
Poleg tega, da smo jim prinesli Luč miru iz Betlehema, smo jim pripravili 
zanimivo delavnico. Letos so upokojenci izdelovali čajne vrečke. V njih 
smo dali domač čaj in si pripravili čajanko. Poleg toplega čaja pa smo se 
zabavali ob zabavnih igrah, kot so Človek ne jezi se, mikado in seveda 
še kakšne igre s kartami. Brez pogovorov pa ni šlo. Spoznali smo veliko 
novih ljudi, ki so nam pripovedovali njihove življenjske zgodbe.  Meni 
osebno se je v spomin vtisnila neka starka, ki je vedela vse o Tamari - 
ja se vidi - SVET JE MAJHEN! Domov smo odšli veseli, da smo lahko 
vsaj nekomu polepšali dan :). Če bi si rad tudi ti naredil svojo domačo 
čajanko pa ti lahko povem, kako si jo lahko narediš.  Rabiš nek »domač« 
čaj, medicinsko gazo ter vrvico. Postopek pa si sledi takole: 

v gazo zavij nekaj čaja - količina je poljubna. nato gazo 
(napolnjeno s čajem) zaveži tako, da ti čaj ne bo uhajal ven. 

Potem si pripravi lepo skodelico, v katero si nalij vrelo vodo in 
vanjo pomoči »čajno vrečko«.

No mislim, da si zraven lahko privoščiš tudi kakšno slaščico in seveda 
nekoga s katerim boš delil čaj! Upam, da ti je žal, ker te ni bilo zraven. 
Mogoče pa se vidimo kmalu, če boš sploh kdaj prišel med nas. Veš, 
brezniški skavti te že močno pogrešamo.

Lepo se imej in veliko se smej!

Tvoja Skrbna pižmovka

P.S.: Ostani v cvetju, ko je ravno 
pomlad :) in upamo, da nas vreme 
spet ne preseneti.
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Zadnji vikend Žvn 2 
Ko se je pričela zima in je zapadlo res veliko snega, smo vsi ŽVNjevci 
dobili meil. Tega meila sva se z Gašperjem Stojcem resnično razveselila, 
saj je to pomenilo, da bova kaj kmalu zaključila s šolanje ŽVN 2, ki je 
potekal 3 vikende. V pomladi, jeseni in v zimi. Za ta vikend smo se dobili 
že teden prej, da smo se pogovorili, kako se ga bomo lotili, da bomo 
vsi pravilno opremljeni, pripravljeni na resnično zimske razmere. Tam so 
nam povedali, da gremo na Pokljuko, kjer je zapadlo 2.5 metra snega in 
da tokrat ne bo hecanja, zato smo vsi morali imeti doma narejene krplje, 
saj brez njih ne bi prišli nikamor. 

Ko smo prišli na Pokljuko je ponovno padal 
sneg; padal in padal, zato smo že v začetku 
imeli kar velike probleme sploh priti na 
Pokljuko. In ko smo se vsi zbrali po nekaj 
urah, smo jo krenili v gozd, s krpljami na 
nogah, če jih ne bi imeli, bi se nam udiralo 
do pasu, tako pa se nam je samo do gležnjev. 

Po 2 urah hoje smo prispeli na cilj v tih miren 
gozdiček. Kaj hitro smo začeli postavljati 
tabor, ognjišče, ki je bilo v 2 metri globoki 
luknji, wc, ki je izgledal kot pravi z bidejem, 
pisuarjem in školjko. Vse smo izoblikovali iz 
snega bilo je resnično zabavno. In ko smo 
postavili tabor smo urno zavihali rokave 
in se lotili izdelave ležišč. Izdelovali smo 

quinzije, so kot nekakšni igluji, v njih se res prijetno spi. Izdelovanje je 
potekalo kar hitro, in snega resnično ni manjkalo. In ko smo jih naredili, 
smo bili vsi resnično utrujeni in smo povečerjali in odšli spat. V quinzijih 
nam prostora res ni manjkalo. V njem nas je spalo od 4 do 5 ljudi. Čez noč 
smo imeli postavljeno stražo zaradi ogljikovega dioksida in monoksida. 
Zato je vsak žrtvoval uro in pol spanca.  
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Ko smo se zjutraj prebudili, se prav nihče ni zbudil premražen, saj je 
bilo v quinziju prijetnih 1 stopinja nad lediščem. Po obilnem zajtrku smo 
imeli še nekaj delavnic o zimski opremi, delovanju žolne in ustavljanjem 
s cepinom. Po kosilu je sledila maša in slovesna podelitev našitkov in 
priznanj o opravljeni šoli ŽVN 2. Za nagrado pa je vsak še prijel sekiro. 
Imeli smo se resnično noro super fino in med nami so se spletla resnično 
čudovita prijateljstva. 

Nabriti bober
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MALO ZA ŠALO

Klan pri srboriti igri Jungle Speeda. Po izgubljenem totemu Matic reče 
(nekomu): “Jest mam prov tvojo kožo za nohti! “

Klanovci na izletu v Kranju seveda ne morejo kar mimo igrišča, na 
katerem je tudi otroški labirint. Žan reče Gašperju: “Dej pejt se zgublat v 
labirint.” Ta odvrne: “Ja ja, da me poj naute več najdl!”

Barbara kaže na Gašperja in ga hoče nekaj vprašati, pravi: “am, am, kako 
se že reče....?” Gašper predlaga:” Ja... Gašper..?” 

Klan spoznava sadno drevje (ki v tem času še ni olistano) in obrezovanje 
le-tega. Voditeljica vpraša: “No, katero drevo tukaj je hruška?” Po 
nekaj trenutkih tišine, klanovka postavi podvprašanje: “No, dejmo, kje 
rabutamo hruške polet?”  

Priprava na klanovski projekt. Predlog: “Poj bi se pa lohk šli eno igrco, 
sam ne vem, o čem bi se šlo...”



MALO ZA ŠALO

36

Klan se igra igro uloviti kačji rep. Prvi igralec je glava in poskuša ujeti 
svoj rep - zastavico,ki jo drži zadnji igralec. Predzadnji klanovec vpraša 
zadnjega: ”Kaj se gremo?” Zadnji: ”Midva mora paziti, da mi ta prvi ne 
bo ukradel zastavice!” Predzadnji: ”Dej jo v moj žep!”    

Na kulturni praznik 8. 2.
Dekle št. 1 »a gremo zdravljico zapet?«

Dekle št. 2 » A to se mar da?«

Izjava po celovečerni predstavitvi vesolja in planetov:
Dekle št. 3 »Luna se ne vrti okoli sonca.«
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Pobarvaj!
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končno na Pravi Sledi :)
“Da človek postane dober zasledovalec, mora začeti zgodaj in vaditi ves 
čas, ko se giblje zunaj, ne glede na to, ali je v mestu ali na podeželju. Če 
se od začetka ves čas opominjaš na sledenje, bo to kmalu postala navada, 
ki se je niti ne boš več zavedal, hkrati pa bo celo najdolgočasnejši sprehod 
naredila zanimiv.” (sir Robert Baden Powell)

Skavt se mora naučiti iz sledi razbrati, kdo jo je naredil (katera žival, 
človek, vozilo...) kako hitro se je premikalo bitje, ki je sled ustvarilo?

Kaj je počel? (se je hranil, je počival...)

Kje je bil in kam je šel? (predvidevati iz katere smeri je prišel in kam je šel)

Kdaj? (glede na zabrisanost sledi in glede na vreme v zadnjem času, lahko 
ugotoviš kako stara je sled)

Najboljši stezosledci pa znajo ugotoviti tudi, zakaj je bila ta žival tu in 
kako se je počutila?(je bila mirna, prestrašena...)

Sedaj, ko je sneg skopnel, je sledenje večji izziv. 

Poznate sledi živali, na sliki in si znate zamisliti, kaj se je dogajalo, kdaj je 
prišla katera od živali in kam je šla?

Pomagate si lahko s priročnikom Bodi pripravljen in knjižico 
Stopinje in sledovi divjadi. opišite zgodbo, ki jo prikazuje slika 
in jo do 23. aprila pošljite na barbara.polda@gmail.com. najbolj 
izvirna zgodba, v kateri bodo nastopala vsa bitja, katerih sledi 
vidiš na sliki, bo nagrajena.
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Potem pa hitro v naravo poiskat pravo sled!

Skrbna čebela
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koliko Znanja o luni  
Premore SkavT? :) 

Pri spoznavanju vesolja, nas je Rok preizkusil z težkim testom, katerega 
večina ni naredila (sam sem dobil oceno 2). Poglejmo kako dobro boste 
znali odgovoriti vi. Odgovore pošljite na mail: breznica1@gmail.com in 
izmed pravilnih bomo izžrebali zmagovlaca.

Srečno! 

1. v kolikŠnem čaSu Se luna ZavrTi okoli Zemlje?

a) 5 URAH
b) ENEM DNEVU
c) 30 URAH
d) 28 URAH
e) V DVEH DNEH 

2.        v kolikŠnem čaSu Se luna ZavrTi okoli SonCa?

a) 1 DNEVU
b) 354 DNEH
c) 320 DNEH
d) ENEM SONČEVEM LETU
e) SE NE VRTI OKOLI SONCA  

3. kolikŠna je maSa lune v Primerjavi Z Zemljo?

a) ENAKA
b) VEČJA
c) MANJŠA
d) NIMA MASE
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4. PovPrečna hiTroST lune Glede na veSolje je:

a) 1022 KM/S
b) 200 KM/H
c) 1000 X 1012 KM/H
d) 1000 X 1012 KM/S
  
5. kdaj ima luna največji vPliv na Zemljo?

a) V ZADNJEM KRAJCU
b) V MLAJU
c) V ŠČIPU
d) VEDNO JE ENAK

6. kdaj je Bil Zadnji PoPoln lunin mrk viden v 
Sloveniji?

a) LETA 1822
b) LETA 2000
c) LETA 2007
d) LETA 1997
e) LETA 2011

Domiselni svizec  
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vaja dela mojSTra
Na zemljevidu poišči zahtevana topografska znamenja in jih izriši.

Cerkev

Cesta

Železnica

Trigonometrična točka

Predor

Letališče

Pokopališče

Zgradba

Kota

Občasni potok

iZZiv: Poišči in poimenuj čim več cerkva, ki jih najdeš na priloženem 
zemljevidu. 

Odgovor pošlji na breznica1@gmail.com z zadevo topografija. Praktično 
nagrado dobi kandidat z največ pravilnimi odgovori.  

Sladkosneda lisica
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novinCa v čeTi: oSkarja in Sandija
v tokratni številki Plamenčka vam predstavljamo novinca v četi: 
oskarja vovčaka in Sandija vertelja. kdaj sta postala skavta, kaj 
najraje jesta in še več si lahko preberete v spodnjih dveh intervjujih.

oSkar vovčak

1. kje si privič slišal za skavte?
- Pri sveti maši.

2. koliko časa že hodiš k 
skavtom?
- Dve leti.

3. kako se počutiš na skavtih?
- Odlično, naučil sem se veliko 
novih stvari, npr. vozlov...

4. kakšna so tvoja pričakovanja 
za poletni tabor?
- Naučili se bomo še veliko več, 
spali bomo v šotorih...

5. ali se dobro razumeš s so-
skavti? S kom najbolje?
- Da. Večinoma z vsemi, najbolje z 
Urhom.

6. kaj najraje ješ na skavtih?
- Makarone.
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Sandi verTelj 

1. kje si prvič slišal za skavte?
- Pri verouku.

2. koliko časa že hodiš k 
skavtom?
- Prvo leto.

3. kako se počutiš na skavtih?
- Dobro.

4. kakšna so tvoja pričakovanja 
za poletni tabor?
- Imeli se bomo super, veliko 
družili...

5. ali se dobro razumeš s so-
skavti? S kom najbolje?
- Da. Z Davidom.

6. kaj najraje ješ na skavtih?
- Hrenovke

PaPirna akCija uSPela 
Hvala vsem, ki so pomagali pri zbiranju 
starega papirja. Seveda se priporočamo 

tudi za naprej.

  Za vas smo spraševale 
     Iskrena mravlja, Zgovorna cvergla in Živahna žolna
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PreSenečenje 
Ste vedeli da:
…imamo skavti  svojo spletno stran
…na njej objavljamo nagradne igre
…da lahko sodeluje vsak
…da nagrada ni le čokolada ali prijateljstvo za vse :) ampak 
praktične nagrade

V januarju je NOPP na spletni strani objavil nagradno igro »Kako dobro 
poznam NOPP«. Enostavna naloga je bila povezati fotografijo, skavtsko 
ime in opis posameznega člana noviciata.

Do roka so prispeli trije pravilni odgovori, izmed katerih je potekal žreb 
za zmagovalca nagradne igre. 

Nagradi sta: Svetilka varta, katera bo zmagovalcu prav gotovo prišla 
prav na skavtskih aktivnostih in slastne kakavove palčke, ki teknejo 
vsakemu pravemu skavtu.

In izžrebana je bila:

eva Gluhar  
Čestitamo!!!

Nagrado lahko prevzameš v trenutku, ko vidiš tole objavo.
Ostali pa spremljajte spletno stran, saj nikoli ne veste kdaj se vam 
nasmehne sreča*. http://breznica1.skavt.net/

*poleg nagradnih iger lahko preberete tudi  poročila dogodkov, vabila, opise vej in še mnogo več. 

Vabljeni, voditelji se trudimo za vas.

Razposajeni mrjasc
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STRIP


