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UVODNIK

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

Letnik 22, številka 3, oktober 2015

Glavna urednica: 
Srečna kanja;

Tehnična urednika: 
Flegmatična želva;

Pomočniki urednice:
Skrbna čebela, Navdušena sova, Kreativna kanja, Vzdržljivi gams;

Uredniki za veje: 
Prisrčna mravlja, Nabriti bober, Potrpežljiva kanja;

Dragi brezniške skavtinje in skavti!

Za nami je nepozabno poletje polno norih 
skavtskih dogodivščin, pred nami pa novo skavtsko 
leto, za katerega imamo obilico pričakovanj.

Želim vam, da bi vam spomini ogreli srce 
vsakič, ko boste pomislili na letošnje poletje. Pri 
obujanju spominov pa vam bo lahko pomagal 
tale Plamenček, v katerem smo zbrali vse najbolj 
zanimive dogodke. V novem skavtskem letu pa 
vam želim, da bi doživeli čim več lepih stvari, 
o katerih bomo lahko prebirali v prihodnjih 
Plamenčkih.

Srečna kanja
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Ranljivo, tiho sklenem dlan z dlanjo v naročju in
Obraz v jesenskem mraku nežno zažari.
Že zrejo proti večnosti sotočju
Nekoč mirne misli in oči.
In iz srca prek jagod se molitev tke,
V večnost konec vpet je brez začetka.
En krog konča se in se spet začne
Niza se življenja dni desetka.
Edinstven sem, da s svojimi dlanmi 
Celoto sklepam in v njej si ti.

Avtorica: Maja Zajc Kalar

Vir: http://cliparts.co/rosary-clip-art
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Vir: http://notredamke.rkc.si/category/verocni-koticek/mala-veroucna-
knjiznica/molitev/rozni-venec/
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ZAKLJUČEK SKAVTSKEGA 
LETA V KOČEVSKEM ROGU

V soboto, 20. 6., smo se s skavti odpravili v Kočevski Rog. Tam smo imeli 
zaključek letošnjega skavtskega leta in obljube. V soboto smo se igrali igre, 
proti večeru pa so bile vaje za nedeljsko mašo in za obljube. V nedeljo 
zjutraj smo najprej imeli telovadbo, potem pa zajtrk. Čez nekaj časa so 
prišli starši. Skupaj so zgradili oltar za mašo. Med mašo so bile obljube. 
Po obljubah in maši smo se še posladkali in počasi odšli proti domu. :-) 

Bistra Žolna
Kako je potekal zaključek skavtskega leta?
Letos smo zaključek skavtskega leta združili z obljubami in tako je 
nastal dvodnevni dogodek. Zbrali smo 20. 6. zjutraj na Breznici in se z 
avtobusom odpeljali daleč v divjino – v Kočevski Rog. Tam smo preživeli 
dva nepozabna dneva. V nedeljo so se nam pridružili še starši. Prijetno 
druženje smo zaključili s sveto mašo z obljubami.

Obljube so se odvijale v Kočevskem Rogu. Kako da tam? Ste spali 
kar sredi divjine? 
Ne, kje pa! (smeh) Skavti imamo tam Okoljski center in naš steg je donator 
stranišča v prvem nadstropju, ki smo ga cel vikend pridno obiskovali in 
občudovali. 

Kaj ste počeli čez vikend?
Ooo, počeli smo veliko! Veliko je bilo skavtskih iger v krogu, bansov, 
postavljanja piramid, igranja rovarčka, … Svojo ustvarjalnost smo pokazali, 
ko smo izdelovali kljukce iz naravnih materialov. Kako prepoznati smreko 
in jelko ali pa lipo in lipek pa še veliko več smo se naučili na gozdni učni 
poti Skavtek, na katero so se podali tudi starši. Šli smo tudi na večerni 
sprehod po pragozdu, ki je na vseh skavtih pustil poseben pečat, saj so 
tišina, večerno sonce in dežne kapljice na listih naredili pragozd še bolj 
čaroben. Ob tabornem večeru smo veliko peli, pekli banane s čokolado
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in opazovali prekrasno zvezdnato nebo.

Kaj pa obljube?
Sveta maša je potekala v eni najlepših in največjih cerkva - v naravi, v 
vrtači, obadni s tisoči kubiki slovenskega lesa. Z obljubo smo dobili 5 
pravih volkuljic in volčičev in 11 izvidnikov in vodnic. Svojo podporo 
smo jim stari skavtski mački izkazali s klici za ta frišne. 

Po obljubah je bil čas za tisto kar smo težko pričakovali, dobrote vseh vrst, 
ki so jih spekli naši starši. Še skupinska slika nato pa smo se odpravili proti 
domu. Hvaležni za tako lep skavtski vikend in nasploh za celo skavtsko 
leto.

Hvala, da si si vzela čas in odgovarjala na vprašanja. Pa srečno pot!
Srečno pot. :) 

Spraševal: Ambiciozni Medved
Odgovarjala: Preprosta Žolna
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KLAN JE OSVOJIL VIŠEVNIK
Zbrali smo se zjutraj pred skavtsko sobo na Breznici. Razporedili smo se 
po avtih in še šli po zadnje nakupe (bencin, hrana, itd.). Po dolgi poti in 
velikem številu ovinkov smo se le prispeli pred začetkom smučišča. Malo 
smo spili in se odpravili na dolgo pot, začetek poti je bil najbolj težek saj 
smo se morali vzpeti do vrha smučišča kasneje je bila pot zelo lažja. malo 
pod vrhom se je začel predel poraščen z pritlikavim borovcem. Par minut 
kasneje smo že zelo dobro videli naš cilj Viševnik. Ko smo prispeli na vrh 
smo se najedli, ogledali bližnje vrhove z daljnogledom in se skupinsko 
slikali. Ravno ko smo se slikali se je začelo vreme zelo poslabšati takoj ko 
smo to opazili smo hitro odhiteli do avtov. Na koncu smo se odločili za 
skupinsko kopanje na Bledu kjer smo zelo uživali, vendar nas je ponovno 
odgnalo slabo vreme. Kljub slabemu vremenu smo zelo uživali :)   

Vestni pingvin
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POLETNI  TABOR VV  
NARNIJA  

Ponedeljek, 13. 7. 2015  
V ponedeljek smo se zbrali na železniški postaji v Žirovnici. Sledilo je 5 ur 
vožnje z vlakom. Ko smo prispeli, smo razpakirali nahrbtnike in se pripravili 
na kosilo. Po kosilu smo imeli delavnice, na katerih smo izdelovali meče, 
mornarske majice, zastave in postavljali ogenj. Po večerji je sledil taborni 
večer. Vsaka gruča je imela pripravljeno igro oz. predstavitev gruče. Nato 
pa so voditelji zaigrali zmenek princa Kaspijana in zvezde Liliandil. Po 
zmenku smo še malo peli, nato pa se odpravili spat.  

1. gruča - Maša, Taja, Ema, Timon in Matija

Torek, 14. 7. 2015  
Zjutraj smo vstali, se preoblekli in šli na jutranjo telovadbo. Sledil je zajtrk, 
potem pa smo se razdelili v dve skupini. Punce so bile na delavnicah, 
fantje pa so šli v gozd. Na delavnicah smo izdelovale rožice za v lase in 
se naučile narnijski ples. V gozdu so naredili pasti in se naučili mečevati. 
Potem smo pojedli malico. Dokončali smo delo in kmalu je sledilo kosilo. 
Po kosilu je bil prosti čas. Potem smo odšli na kmetijo, kjer smo si ogledali 
krave, bike, mucke, pujse, psa in vozila, ki jih potrebujejo na kmetiji. 
Ko smo prišli s kmetije, smo imeli večerjo. Pojedli smo, se šli preobleči v 
dolge rokave in sledil je taborni večer. Pred tem je bila tudi poroka princa 
Kaspijana in zvezde Liliandil, ki so jo pripravile punce. Pri tabornem 
večeru smo peli različne pesmi in se igrali igrice. Potem smo se preoblekli 
in odšli spat. In to je bilo konec lepega dne. 

2. gruča – Tjaša, Ana, Lara, Miha in Dominik
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Sreda,  15. 7. 2015 
Ko smo se zbudili, smo imeli telovadbo in zajtrk. Po zajtrku smo opravili 
svoja opravila. Vsaka gruča je odšla na svojo delavnico. Izdelovali smo: 
čokoladne kroglice, piščalke, zmaje in laterne. Med delavnicami smo 
imeli malico. Potem smo imeli vodne igre. Med igrami je začel padati 
dež, zato smo šli v sobo in peli. Ko je nehal padati, smo odšli na kmetijo. 
Tam smo pobirali kokošja jajca. Pobrali smo jih 66. Ko smo prišli nazaj 
smo imeli večerjo, po večerji pa taborni večer.   

3. gruča – Katka, Špela, Vida, Matic in Martin

Četrtek, 16. 7. 2015  
V četrtek smo že zjutraj odšli na pohod. Hodili smo po otokih - viharnem, 
puščavskem in drugih. Na njih smo opravljali naloge. Hodili smo v hrib 
in prispeli na cilj. Kasneje smo šli k sveti maši, kjer smo imeli tudi obljube. 
Po njej smo se ustavili na igrišču in pojedli kosilo. Kasneje smo se peš 
odpravili domov. Ponoči smo se borili z zeleno meglo. Uspeli smo jo 
premagati. Bilo je zelo strašljivo. Bilo je tudi zelo zabavno. Nekateri so se 
celo jokali. Uspelo nam je rešiti uganko, premagati pošasti in rešit plemiča 
iz večnega spanca. Bilo je super. 

4. gruča - Ema, Alja, Manca, Luka in Lenart



11

PLAMENČEK PRIPOVEDUJE

ODLOMKI IZ TABORNEGA 
DNEVNIKA ČETE!

V četrtek zjutraj smo se ob pisku alarma skupaj z voditelji in spakiranimi 
ruzaki odpravili na ‘’dolgo’’ pot v neznano. Po približno desetih minutah 
hoje smo prispeli na cilj. Bili smo v gozdu, malo višje od tabora. Razdelili 
smo se po Bi-Pi-jevih vodih. Vsak vod je v obliki štirikotnika zasedel kot v 
gozdu. Po razdelitvi smo imeli delavnice. Izdelali smo si ognjišče, bivak, 
kamuflažo in vadili lisičji korak ter se streljali z testom. Vse te veščine so 
nam kasneje prišle zelo prav na nočni igri. Po kosilu in polovici opravljenih 
delavnicah smo imeli vsaj dve uri prostega časa. Medtem smo se masirali, 
peli, se pogovarjali itd. Ko smo zaključili z delavnicami smo se pripravili 
na nočno igro. Po sredini območja na katerem smo bili je bila napeta 
vrv, ki je predstavljala en del meje, pot pa je bila drugi del. Vodi smo si 
med seboj v območju drugega voda morali poiskati določen vozel. Pri 
tem pa nas nihče od domačih ni smel opaziti. Ko si bil ujet si lahko šel 
spat. Nočna igra je potekala do sedme ure zjutraj. Dan je bil zanimiv in 
poučen, naučili smo se delati veliko koristnih in preprostih stvari. 

Torek, 14. 7. 2015: Zbudili smo se ob trobljenju na rog. Hitro smo vstali, 
naredili odkupnine zaradi ukradenih zastavic in po kvadratu začeli 
postavljati vodove kuhinje in druge zgradbe. Delali smo čez cel dan. Ob 
17:00 smo imeli čajanko in za tem urjenje za čim boljšo stražo zastav. 
Imeli smo še zabavni taborni večer in zaslužen počitek 

Zgovorna cvergla
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TABOR ČETE 2015
13. julija zjutraj smo se zbrali na železniški postaji v Žirovnici. Ker pri 
nas nikoli ne gre brez zapletov, tudi tokrat ni šlo. Vsi so prišli veseli in 
nasmejani, zastavonoše z zastavicami, le vod volkov je ni imel. Nakar se 
je David spomnil, češ “Pozabil sem jo doma”. Dobili smo jo tik, preden 
je odpeljal vlak. Odpeljali smo se do Ljubljane, kjer smo presedli na drugi 
vlak, nato pa to ponovili še 2 krat. Na zadnji vožnji je naš zvesti Blaž 
Junež volkov lonec skril pod sedež, ki ga je spremljal vse do konca vožnje. 
Nato smo se razporedili v krog, dobili vsak svoje Bi-pi-jevo ime, nakar  
je Blaž ugotovil, češ: “Oh lonec je šel z vlakom v svet” in ta “Oh!” je 
pomenil, da so volki cel tabor kuhali v ponvi, zato niso prav obilno jedli. 
Iz železniške postaje smo nadaljevali pot do skavtskega “placa”. Priredili 
smo tekmovanje v hitrostnem postavljanju šotorov. Seveda so zmagali 
volki, vendar so jih na žalost diskvalificirali. Tako so spet zmagale ženske. 
Sledilo je kosilo ter razporeditev dela za zgradbe. Tokrat nismo delali po 
vodih temveč po izbranih skupinah. Ta tabor se moramo pohvaliti, da 
je bil jambor postavljen v enem dnevu in to ni bil kar navaden jambor, 
temveč štirinožni jambor, ki je imel prav prijetno posebno uglajen šarm. 
Po koncu dela je sledil taborni večer in spanje.
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Zjutraj smo se zbudili in ugotovili, da so nam tisto noč prijatelji skavti 
iz stega Maribor 1 ukradli eno glavno in 2 vodovi zastavici. Na srečo 
je David ujel dve dekleti, zato je bila odkupnina majhna. Odšli smo na 
skupno umivanje in nato je sledil zajtrk. Kot nekakšna tradicija, je bila 
tudi tokrat na meniju.... MARMELADA (mmmmm). Po zajtrku smo imeli 
pregled šotorov ter dvig zastave, nato pa je sledil program. Razdelili smo 
se v več skupin in sicer suha roba, okraševanje skodelic, naravna joga ter 
voda, sol, zemlja. Vse delavnice so odlično uspele in smo se zelo zabavali. 
Po delavnicah je sledilo kosilo, po kosilu pa smo se zaradi zelo vročega 
vremena odšli kopat v reko Savinjo. Tam smo se umili, malo tunkali, celo 
plavali, nato pa odšli domov na večerjo. Sledil je taborni večer in nato 
preverba, straža ter zaslužen spanec.  

Nabriti orel

Četrti, peti in šesti dan – 16. 7. – 18. 7. 2015 
Četrti dan tabora se je pričel kot običajno. Zbudili smo se in se skupaj 
sprehodili do bližnjega potočka, kjer smo se umili. Po zajtrku pa so nas 
voditelji presenetili z naslednjimi besedami: »V nahrbtnike spakirajte, kar 
potrebujete za preživetje noči v gozdu.« Oprtali smo si nahrbtnike in se 
pripravili na dolgo pot. Ni minilo deset minut in prispeli smo na cilj, kjer 
smo se razdelili po Bi-Pi-jevih vodih. Nato si je vsak vod postavil bivak, 
naredil kamuflažne obleke in izdelal kurišče. Ko je padla noč, smo pričeli 
z nočno igro. Gozd je bil razdeljen na štiri dele in cilj igre je bil, pobrati 
čim več vozlov drugim vodom. Naslednje jutro smo se po razglasitvi 
zmagovalcev odpravili nazaj v tabor. Dobili smo izvidniške čepice, saj 
smo s tem, ko smo uspešno prestali preizkus, postali pravi izvidniki. 
Dopoldan smo izdelovali svečnike in igrali odbojko. Vsak je izžrebal tudi 
svojega skritega prijatelja, mu napisal sporočilce in mu pred začetkom 
tabornega večera prižgal njegovo svečko s svojo. Šesti dan smo si zopet 
oprtali nahrbtnike, vendar smo se tokrat skupaj odpravili v Nazarje k 
sestram klarisam. Postavili smo jim veliko vprašanj in nanje seveda dobili 
kar nekaj zanimivih odgovorov. Poslovili smo se in vsak vod je odšel 
svojo pot na izhod v bližnje vasi. 

Zaljubljena mravlja
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Nedelja 
Prihajali smo s potepov nazaj v tabor. V taboru so nas pričakali starši. Ko 
smo prispeli v tabor, smo se preoblekli in nato je sledila maša. Po maši 
pa pojedina in program za starše. Vsak vod je predstavil en dan tabora. 
Starši so zelo uživali med tem. Po programu so sledile družabne igre, 
razkazovanje tabora ipd. Ko so starši odšli, smo imeli normalno frej. Šli 
smo se kopat ter potem počasi imeli večerni program.  

Ponedeljek
Zjutraj smo se zbudili in imeli jutranji trening. po zajtrku smo začeli 
pospravljati členarja in ostalo opremo. To je trajalo kar celo dopoldne 
in še po kosilu. Po tem, ko smo dobili šoverja s prikolico, smo naložili 
vse orodje in šotore. Seveda je sledilo KOPANJE. Srečali smo tudi skavte 
iz drugega stega ter imeli kopanje, rovarčka in odbojko z njimi. Pa tudi 
novo igro vikinški šah. Nato smo se vrnili nazaj v tabor, imeli večerjo ob 
pesmih in igrah, nato pa je sledila podelitev skavtskega imena novincem. 
Vsi zmatrani in veseli smo šli nato naravnost v spalko in zaspali pod milim 
nebom.  
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Torek
Zjutraj smo vse spakirali in se odpravili na dolgo pot proti železnici. Pot 
je bila vroča in dolga, a smo jo le prekoračili in na železniški postaji veseli 
dobili kosilo. Nekateri so seveda hodili malo težje zaradi vročine (dodaj 
po potrebi: zaradi vseh sončaric in to). Ko je prispel vlak, je sledilo veselo 
prepevanje in prestopanje. Ko pa smo bili blizu doma, smo se vsi najbolj 
razveselili dežja. Seveda, saj smo iz neznosne vročine na otoku Brownsea 
prišli nazaj v svež hladen dež Slovenije. Tako se je končal naš najboljši, 
najbolj pester in zabavno vroči tabor z Bi-Pijem.

Priročni pingvin
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1. dan 
Kaj je lepšega kot zjutraj ob petih vstati in si nadeti težak nahrbtnik na 
ramena? To, da to ne narediš sam, ampak kakšen drug klanovec poleg 
tebe.

Na postaji nas je čakal PAKET, v katerem smo dobili pripomočke za cel 
dan. Od zemljevida, vozovnic in denarja do nektarin in slanega prigrizka.
Po triurni vožnji z vlakom smo se odločili, da si jo še malo podaljšamo 
(za dve postaji, da nam ne bo potrebno hoditi toliko poti v najhujši 
vročini). Po dovoljenju strojevodje smo pošteno prispeli do Črnomlja. 
Po kratkem oddihu smo odšli za trebuhom v trgovino (po nakupu hrane 
za celoten dan), potem pa v senco ob malo manj čisti Lahinji. Ko smo 
postali lačni, smo si hitro skuhali odlične makarone (že 1. dan) in nato v 
najhujši vročini odšli proti Jerneji vasi. Vmes smo se ustavili na počitku in 
potem še nadaljevali pot po gozdičku. Ko smo prispeli v vas, smo hitro 
spoznali zagretega planinca – pri 60. letih je bil na Mont Blanc-u -, ki nam 
je uredil prenočišče (ob vodi pod milim nebom). Poleg tega je poznal tudi 
lastnike, ki so nam takoj postregli s sladoledom in hladno vodo.

Naslednji dan smo nadaljevali pot proti Tanči Gori. 

PS: Svoj potep je z vami delila prva skupina :)
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2. dan 
Ob 9. uri smo se dobili pri cerkvici na kavi in zajtrku, predvsem prvem. 
Po uvodnem delu zgodbe in kateheze smo krenili na 10 km nič kaj 
zahtevno pot. Kmalu se je izkazalo, da hoja v hrib pri 35°C ni mačji kašelj. 
Zaradi vročine smo s časoma izgubljali občutek za orientacijo. Veliko 
število neoznačenih poti nas je privedlo do spoznanja, da smo zatavali. 
Hoja se je iz dobrih dveh ur prevesila v skoraj šest urno. Med tem je 
začel pešati skupinski duh in nahrbtniki so postajali vedno težji. Vse to so 
začinili še prihajajoči temni oblaki, ki so prihajali nad nas. Skoraj obupani 
smo se odločili, da bomo hodili po azimutu. Nasmehnila se nam je sreča 
(ali pa znanje :)) in pot nas je nepričakovano pripeljala do zastavljenega 
cilja. Tam smo si oddahnili, pojedli kosilo (ob 19:00) in imeli krajši taborni 
večer ob vrtnem ognju. Ko se je dan prevesil v noč, smo vsi utrujeni in 
polni pričakovanja naslednjega dne odšli spat.

Ognjeviti svizec, Ambiciozni medved in Požrtvovalna pižmovka
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3. dan 
Ta dan se nam ni nikamor mudilo, saj smo imeli do naslednje postojanke 
krajšo pot. Po zajtrku, pospravljanju in pakiranju smo se odpravili na pot 
proti Staremu trgu. Ob cerkvici, ki je bila naš cilj, so prebivalci komune že 
pridno čistili ribnik in opravljali svoje zadolžitve. Po kratkem oddihu smo 
pričeli z veliko igro, kjer smo se veliko naučili, sploh o tem, kako ravnati, 
ko srečaš medveda :). Kosilo je bilo (kot vsak obrok) odlično. Sledilo je 
bdenje o naši preteklosti, kjer smo vstopili v prihodnost skozi časovni 
portal. Spomnili smo se dogodkov iz preteklosti, tako lepih kot tudi ne 
tako prijetnih in razmišljali o ciljih za prihodnost. Kasneje nam je skupina, 
odgovorna za ta dan, pripravila še nekaj poskočnih iger in kmalu je sledila 
sveta maša. Obiskal nas je župnik Marjan in nam prinesel sladko-slano 
presenečenje. Končno je bil čas za večerjo, ki smo jo pripravili ekspresno 
hitro, saj smo kuhanje zamenjali za tekmovanje.  

Po večerji smo prisluhnili zgodbama dveh prebivalcev komune, ki sta nam 
dala misliti in nam odprla novo paleto vprašanj o drogah in odvisnosti. 
Naš taborni večer (z vrtnim ognjem) je ves čas motilo zvonjenje zvonov 
(vsakih 15 minut), dokončno pa ga je prekinila nevihta, ki nas je s prvotnega 
prenočišča (zunaj pred cerkvijo), pregnala v župnišče. Nič zato, saj nas je 
tako večina spala na posteljah (punce). Po dolgem pogovoru smo se vsi 
utrujeni potopili v svet sanj.  

Iskriva taščica, Zanesljivi pingvin, Udarni svizec, Prebrisano-za-
bavna mravlja, Matic Oblak
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4. dan - Raftanje 
Zbudili smo se v Starem trgu . Po zajtrku smo se vkrcali na letalo Achinzon. 
Premetavalo nas je veliko turbulenc in pilot Simon ni uspel obvladati 
situacije in strmoglavili smo sredi divjine. Grozila nam je utopitev, zato 
smo iz nahrbtnikov pograbili devet najnujnejših stvari (za katere smo 
kasneje ugotovili, da morda vse niso najnujnejše), ki jih potrebujemo za 
preživetje v divjini. Plavali smo na površje (z avtom smo se odpeljali do 
Kolpe) in splavali (vkrcali se na rafte). Naša dogodivščina se je pričela.

Sonce nas je grelo, mi pa smo neutrudno veslali. Veslanje ni tako lahko 
kot izgleda in mi smo kmalu postali lačni. V paketu hrane smo dobili le 
najbolj osnovna živila za dva dni. Z malo iznajdljivosti smo si za kosilo 
skuhali polento s koščki jabolk. Kosilo je bilo malo neobičajno, a nam je 
zelo teknilo.

Med seboj smo se pomešali in dobili novega partnerja za veslanje. Po 
približno 16 km preveslane poti smo se odločili, da najdemo kraj za 
prenočišče. Našli smo lep travnik in z malo inovativnosti postavili 
bivaka. Uporabili smo vse, kar smo imeli; čolne smo uporabili za stene, 
čeznje pa napeli sešite šotorke kot streho. Za večerjo smo si na gorilnikih 
skuhali krompir v oblicah, ki smo ga začinili s soljo in nabranimi zelišči. 
Na zabavnem večeru smo podpisali našo listino in se podpisali na našo 
nožnico klana Achinzon. Na koncu pa smo se šli igro boj za čokolado. 
Spravili smo se v bivake in upali, da se vremenska napoved ne uresniči…

  Avtor neznan, gotovo pa je član klana Achinzon
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5. dan
Spanje v bivakih je vedno zanimiva izkušnja, še posebej takrat, ko se 
zbudiš sredi noči (natančneje ob 3h zjutraj) in nad sabo zaslišiš zvok 
kapljic dežja, ki padajo ob streho bivaka. Ja, to se je zgodilo tudi nam.

Po najboljših močeh smo poskušali z rokami podpirati vrh naše strehe iz 
šotork, a smo se odločili, da se bomo raje pridružili skupini iz sosednjega 
bivaka, ki ji je bivak že popolnoma zalilo in se je skrila pod bližnji 
nadstrešek. S spalkami in armafleksi smo se zbasali v ta mali prostor in 
spali kot sardelice. No, zdelo se mi je, da samo globoko razmišljam, ne 
da zares spim. 

Zjutraj smo se zbudili, se stisnili okrog premajhne mize in  pojedli 2 štruci 
kruha s soljo. Naredili  smo načrt; fantje dol pospravit bivake, punce 
pospravimo nadstrešek (dež je še vedno padal). Bili smo mokri in malo 
nas je zeblo, a smo vseeno vzeli v roke vesla si oblekli mokre kopalke in se 
podali naprej. Veslali smo skozi čudovito divjino, bilo je zares pravljično, 
voda pa zelo topla.

Na koncu nas je že precej zeblo, zato smo predčasno izstopili. Prijazen 
lastnik naših čolnov nas je prišel iskat s kombijem in nas odpeljal do svoje 
domačije. Tam smo se preoblekli v sveže obleke. Postregli so nas s kavo 
in čajem. Vsi lačni smo si privoščili odlično rižoto s tuno in vmešanimi 
jajci. Podali smo se na pot do Vinice, kjer nas je prijazno sprejel tamkajšnji 
gospod župnik. Ker je na tleh ležalo veliko jabolk, smo prišli na idejo, 
da naredimo dobro delo g. župniku in jih poberemo. Dovolil nam je, 
da smo si skuhali kompot iz jabolk. Dekleta smo skuhala še tradicionalno 
čorbico s klobasami. Ga. profesorica Monika Golja nam je pripravila kviz 
o strupenih in užitnih rastlinah, živalih, gobah,.. Spet se je vnel močan 
boj za zmago med skupinami. Zvečer smo se okoli našega ogenjčka igrali 
Activity, ki je vseboval pojme, ki smo se jih naučili na kvizu. Sledila je še 
zgodbica o Brainu in odpravili smo se pančkat.

Avtor neznan,  gotovo pa je član klana Achinzon
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6. dan
Spomini ostajajo, a zapis se je izgubil :).

Spomini na: odhode iz klana naše Skrbne mravlje, Iskrive taščice in 
Lačnega svizca, spomini na igre, na pot ob spremljavi dežja, …

 

7. dan 
Beljči vrh – Bogu za »leđima«
Po razburljivi noči, ki vključuje dež, goneče se mačke, avtomobilske luči 
in nas, ki spimo sredi vasi tik ob cesti.

Zjutraj, po budilki, ko smo si povedali vsak svoj košček noči, koliko je 
bil kdo buden in je Zagriženi pingvin izvedel, da se je sredi noči drl na 
goneče se mačke z besedami: »Nehajte, nehajte«. Kaj mu je bilo, pa nismo 
ugotovili.

Sledilo je hitro pakiranje in skromen zajtrk, saj nas je čakala dolga pot do 
Črnomlja. Aja, pa bili smo v Belčjem vrhu. Belčji vrh je vas sredi hriba s 
30-imi hišami in majhno cerkvico in PROČ od civilizacije. Po hvaležnem 
»hip, hip, hura« za naše gostitelje smo obiskali še gospo, ki je nekdaj že 
sprejela nekaj  brezniških skavtov pod streho in ji zapeli venček domačih 
ter si izmenjali nekaj lepih besed, nato pa odšli na pot.
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Pot je bila dolga, a je minilo zelo hitro. Razlog? Dobra volja in pesem. 
Pesem na celotni poti. Nekaj najboljšega!

Prišli smo v Črnomelj in si na železniški zapeli pesem z naslovom  We are 
the champions in nato bili bitko s časom, da smo ujeli en vlak prej kot 
smo imeli v načrtu.

Sedaj se peljemo proti Ljubljani, lačni a polni pričakovanja univerzitetnega 
mesta… »Kebab, here we come!«.  

Ognjeviti svizec, Ambiciozni medved in Požrtvovalna pižmovka

TŠ METODA IV 2015, 
TRŽIŠČE  

Taborno šolo smo pričeli zadnji teden avgusta, na rano ponedeljkovo 
jutro. Za začetek so nam pripravili nekaj spoznavnih iger, potem pa je 
vsak moral poiskati rutko s svojim imenom, obešeno na drevesu. Rutke, 
ki so bile različnih barv, se imenujejo Švic bris ČB in se lahko uporabljajo 
na ogromno načinov: lahko je za ‘brisat švic’, lahko je pregrada za oči, če 
želiš napraviti popoldanski počitek, pa ti sonce tega ne dopušča, uporabiš 
jo lahko tudi kot modni dodatek ali pa da spneš lase, ki te motijo ob 
sekanju drv, seveda pa je uporabna tudi če v sili zmanjka wc papirja. 
:) Vsak je torej dobil svoj Švic bris ČB in tako smo se razdelili po vodih 
tisti, ki smo imeli enako barvo. Cel teden je bil v barvah, vsak dan je 
bil obarvan drugače, z drugo temo in drugo barvo. Slogan se je glasil 
Črno, belo? Mavrično! Prvi dan smo bili torej optimistične bele barve, vsi 
smo namreč nosili bele majice, naslednji dan črne, potem pa še modre, 
oranžne, rdeče in barvo po želji za zadnji dan, da smo bili vsi mavrični. 
Vsak dan je potekal približno enako: budnica ob 7h, jutranja telovadba, 
zajtrk, prosti čas za osebno higieno, dopoldanski val delavnic, kosilo, 
popoldanski val delavnic, večerja in kratek taborni večer pred spanjem. 
Moram priznati, da sem se naučila ogromno novih stvari, za nekatere 
sploh še slišala nisem. Naučila sem se, kako odgovorno je delo skavtskega
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voditelja, koliko časa in energije je treba vložiti v stvari, da tečejo tako, 
kot je treba in veselim se, da bom to znanje lahko predala naprej svojim 
(bodočim) izvidnikom. 

Iskriva taščica

TŠ PRIPRAVNIK 2 #POSTAN-
IJUNAK

Od 21. pa do 26. septembra se je letos na štajersko-koroškem koncu 
Slovenije odvijala taborna šola Pripravnik. Udeleženci smo se znašli v 
zgodbi junaka Gideona, ki je bil poklican, da opravi Božjo nalogo in brani 
svoje ljudstvo pred napadalci. Tako smo bili tudi mi #poklicani, da smo 
postali #junaki in se udeležili te taborne šole. Seveda pa je poklicanost 
k #junaštvu napredovala že za vsako molitev pred jedjo, za javljanje 
prostovoljcev pri programu ... vedno se je zaslišalo eno in isto vprašanje: 
se kdo čuti poklicanega? :)

Tako se nas je 29 #junakov odpravilo na popotovanje od Zreč do 
Slovenj Gradca, da se izurimo v skavtski metodi, načrtovanju, izvajanju 
in pripravljanju skavtskih srečanj, o komunikaciji, motivaciji ter še vsem 
drugim, kar pride zraven, ko želiš postati pripravnik oz. voditelj. Pot je 
bila zanimiva, vreme prav tako - od toplega sončnega vremena, pa vse 
do oblačnih in celo deževnih ter vetrovnih dni. Kljub temu pa nam ni 
nikoli zmanjkalo dobre volje in motivacije, saj se je dogajanje poživilo in 
obarvalo v enobarvno - zeleno rutko, skupaj s #sojunaki. Prijateljske vezi 
so se stkale, navdušenje nad skavti pa okrepilo. Po prehitem koncu smo 
vsi zadovolji rekli, da se Pripravnik zelo splača. Dokončno pa smo dobili 
tudi novo poslanstvo: #ostanijunak!

Skrbna pižmovka
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Letošnje poletje je bilo resnično polno ljubezni, iskrivih pogledov in 
skavtskih porok!

V zakonski stan so skočili prenekateri brezniški voditelji.
 
4. julija je bila to Tajda, naša bivša voditeljica. Poročila se je z Andrejem 
Rajšpom.  
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29. avgusta sta se poročila Blaž in Eva.    

12. septembra pa je letošnjo sezono porok zaključila Tina, ki se je poročila 
z Janezem Kosijem.
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POBARVANKA               
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KATERE STVARI, DOGODKA, 
SREČANJA ... 

SE V NOVEM SKAVTSKEM 
LETU NAJBOLJ VESELIŠ?

Druženja! – Sladkosneda lisica

Tabornih večerov! -  Marljiva žolna

Tabornih večerov! – Ustvarjalno prikupna košuta

Da bom voditeljica! – Skrbna mravlja

Preživljanja časa z izvidniki in vodnicami ter SKVO-jem (ampak v živo, ne 
po mailih ;P ). – Iskriva taščica

Komaj čakam da volkce popeljem skozi džunglo. – Lačni svizec

Novih mladih zagnanih moči v SKVO-ju. - Igrivi rogač

Komaj čakam na nove skavtske projekte :) – Vzdržljivi gams

Novih skavtskih voditeljev in novih idej. – Skrbna čebela

Skavtskih srečanj in svetih maš v naravi :) – Preprosta žolna

Novih smešnih prigod in izjav, ki se jih bomo se dolgo spominjali :) pa 
kakšne nove veščine ali znanja. – Zabavna vidra
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ZA MALE SIVE CELICE
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SKAVTSKA IMENA               

Barbara Polda           Skrbna čebela
Eva Gluhar           Zabavna vidra
Blaž Žemlja           Razposajeni mrjasc
Simon Gluhar           Vzdržljivi gams
Tina Šranc           Sladkosneda lisica
Ana Leskovar           Marljiva žolna
Meta Horvat           Skromna pastirička
Monika Žemlja          Potrpežljiva kanja
Sebastjan Cvelbar      Ustvarjalni orel
Anja Gluhar           Srečna kanja
Gašper Razinger        Rušilni volk
Mišo Lužnik           Pametni Volk
Aleš Jekovec           Igrivi Rogač
Tea Logar           Flegmatična želva
Mirjam Resman         Ustvarjalno prikupna košuta
Marjan Lampret        Modri piton
Florjan Svetina           Vztrajni delfin
Žan Kreft           Nabriti bober
Gašper Stojc           Neustavljivi volk
Mojca Žemlja           Preprosta žolna
Tamara Kreft           Prisrčna mravlja
Katja Čop           Skrbna mravlja
Monika Golja           Iskriva taščica
Jakob Tavčar           Ambiciozni medved
Urban Žemlja           Ognjeviti svizec
Kristjan Bohinec        Pozabljivi svizec
Matic Lukan           Lačni svizec
Pia Čepič           Skrbna pižmovka
Peter Kunstelj           Zanesljivi pingvin
Katarina Lavtižar       Simpatična pižmovka
Urban Koser           Vsestranski svizec
Janja Tavčar           Dobrovoljna pižmovka
Polona Toman           Radovedna pižmovka
Jana Žemlja           Požrtvovalna pižmovka
Rok Lužnik           Domiselni svizec
Gašper Anderle         Zagriženi pingvin
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Uroš Dolžan        Udarni svizec
Štefan Volk        Vestni pingvin
Janja Junež        Iskrena mravlja
Lucija Čop        Prebrisano zabavna mravlja
Ema Zupan        Iznajdljiva mravlja
Karmen Zalokar     Zaljubljena mravlja
Petra Kovač        Pozorna sova
Manja Bukovec      Ustrežljiva sova
Katja Mezek        Navdušena sova
Nina Vavpotič        Živahna žolna
Barbara Volk        Pustolovska žolna
Vida Leskovar        Vsestranska žolna
Lucija Dolžan        Sanjava žolna
Teja Mezek        Zgovorna cvergla
Kaja Kunšič        Razigrano zasanjana mravlja
Neža Brelih        Vztrajna sova
Ema Konte        Miroljubna kanja
Ana Čop        Kreativna kanja
David Brelih        Nabriti orel
Sandi Vertelj        Pustolovski orel
Matija Legat        Priročni pingvin
Urh Nagode        Iznajdljivi volk
Juš Čop        Poskočni orel 
Miha Demšar         Šarmantni volk
Blaž Kovač            Opazujoči orel
Blaž Junež             Prikupno pozabljivi volk
Matevž Toman      Pojoči orel
Angelika Mali        Iskrena košuta
Janja Sikošek         Energična košuta
Nika Vereš            Navihana vidra
Anja Dolar            Zagnana vidra
Zala Omejc           Brihtna vidra  
Ana Toman           Bistra žolna




