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Za začetek si poglejmo nekaj izgovorov zakaj NE Bl BRALI
Skavti ča :

- ker me

- ker je veliko druge literature, ki
me bolj zanima
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- ker imam s šolo preveč dela in
mi za to ne ostane časa
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- ker mi mama in ata ne pustita
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dolgočasi

- ... in še bi se našli razlogi , ki jih kdaj uporabimo da bi
se nečesa izognili
Sedaj pa vam dam še nekaj argumentov zakaj je DOBRO BRATI Skavtiča :
- ker z duhovnimi mislimi poglabljam svojo vero
- ker se lahko veliko

naučim

(izobraževalni

občutek

pripadnosti

- ker se vsakič sproti veselim ,
slikico ali prispevek

če
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članki)

- ker se lahko nasmejem do solz (pri vicih ali smešnih
fotog rafijah)
- ker mi daje
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uzrem kakšno mojo

- ker sem informiran kaj se dogaja na ravni Združenja
in v tujini
- ker je to NAŠ časopis
- ker sem ponosen na to, da sem skavt in da imamo
svoj časopis
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- ... in še in še bi se našli razlogi , ki govorijo v prid NAŠEMU SKAVTIČU
Kot vidite je druga kolonca nekoliko daljša in govori v
prid branja Skavtiča . Zato če te prime, da bi spet uporabil/a enega od razlogov iz prve kolence, le pomisli za
kaj vse boš prikrajšan/a.
Ker je december VESELI MESEC, smo se potrudili, da
bi bil Skavtič čim bolj razvedrilen in poln idej za predpraznične dni. Zato sem prepričana, da bo vsak, ki ga
bo odprl našel nekaj kar bo primerno zanj. Kaj vse se
skriva notri, pa odkrite sami.

ZSKSS
Tiskovino

Skavtič

izdaja

V

Združenje slovenskih

C

katoliških skavtinj in

ZSKSS

štefan Erman

skavtov

Tisk:

tel. : 01/ 433 21 30

Tiskarna Povše
Glavna urednica :
Darja Stele

E-pošta:
skavtič@skavt.net

Uredniški odbor:
Kovačič,

Monika

Kovačič,

Bogdan Magajna, Maja Bertoncelj,
Karolina

Vrtačnik,

Darja

Kern, Anastazija

Luka Novak,

Štefan Erman, Alenka Oblak

Tvoje pohvale, kritike, pripombe
in predloge sprejemamo na e-naslov in na naslov ZSKSS.
Veselimo se tvojega odziva · tudi
zaradi njega lahko

Lektoriranje:
Tjaša

Darja Stele, Vsestranska sova,
Komenda 1

Spači,

internetna stran:
http://skavtic. skavt.net

Stele,

Katarina Demšar, Simona Jeretina,
Ana Močnik, Neža Čerin, Damjana

Bodite kar se da lepo in naj vas novorojeno dete napolni z božjo milostjo, da boste izžarevali veselje, dobroto
in jo prelivali na ljudi okoli sebe.

urednik:

Zrinjskega 9, SI • 1000, Ljubljana

Mica

Za konec bi samo še dodala, da je rok za oddajo
člankov za februarsko številko 1 0.1.2005.

Tehnični

Petkovšek,

Rok

Bečan,

Damjana Kern, Simona Jeretina,
Milan Kobal

Skavtič

postane boljši
Naklada: 3300 izvodov
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vabim, da preizkusiš spretnost svojih šap in s poL...ill:..._:.:..;.__......

močjo

idej

kače

Kaje izde-

laš take posebne in izvirne jaslice,
pravo papirnato cerkev in

čisto

božično voščil

nico z lepimi željami za nekoga, ki ga imaš
še posebej rad. Če pa bi rad/-a preizkusil/a tudi svoje volčje znanje, nikar ne odlašaj,
temveč

se podaj na lov v džungelskem kvi·

zu. Želim ti lepo pripravo na praznovanje,
ne pozabi na široko odpreti vrat svojega
srca, da bo vanj lahko vstopil novorojeni
Jezušček.

DOBER LOV za vsem dobrim!
Akela Simona Jeretina, Homec 1

VOLČIČ, VOLKULJICA,
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All VESTA?!
rve jaslice je v Greccu v Italiji leta
1223 med praznovanjem božičnih
praznikov postavil sveti Frančišek Asiški, ki je tudi zavetnik vseh volčičev in
volkuljic.

P

VESEL IN BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ, V NOVEM
LETU PA KAR NAJBOLJE!
Risbico na desni pobarvaj, izreži in prilepi na karton , v okvirček pa napiši voščilo
za nekoga, ki ga imaš zelo rad!

KAKO SMO SESTAVILI MAVRICO
Krdelo mavričnih kožuščkov, ki najraje
lovi v okolici Homškega hriba, je jesensko barvitost spoznavalo tudi na jesenovanju na Šenturški gori. Čil je prinesel kar
nekaj novic iz teh gorenjskih lovišč ...
Katarina in Katja sta zapisali:
V soboto in nedeljo, 13.-14. novembra
2004, smo volčiči in volkuljice imeli jesenovanje na šenturški gori . Prvi dan smo
sestavljali mavrico, ki se je skregala. Barve so šle vsaka zase po svetu. Mi smo se
razdelili v skupine po barvah: v rumeno,
modro, zeleno in rdečo skupino. Zvečer,
ko je nad džung lo že padla noč, smo se z
baklami in svetilkami podali na Skalo posveta. Med potjo smo zapeli pesem Na
Skalo posveta . Nato smo novi člani do-

bili kožuščke . Po slovesnosti smo šli lovit Bagirinega bika. Ko smo prišli v brlog,
smo imeli zabavni večer. Veliko smo peli
in se igrali različne igre. Bilo je zelo zabavno. Naslednji dan je veter zelo pihal.
Vseeno smo bili malo zunaj, ker smo še
vedno nabirali koščke mavrice. Urban in
Gašper sta Čilu napisala: »Najbolj nama
je bilo všeč, ko smo plezali po vrvi. Zdelo se nama je, da bo težko . Najprej so
šli ostali, potem pa midva. Po vrvi si moral priti do drugega drevesa in iz kuverte
vzeti uganko . če ti je na poti nazaj uganka padla dol, si jo izgubil. Na koncu smo
morali rešiti uganke, da smo dobili žetone- delčke za mavrico.«
V nedeljo nam je uspelo, da so mavrične
barve spet postale prijateljice, in tako je
mavrica zopet taka, kot mora biti ©.
Krdelo

mavričnih kožuščkov,

Homec 1

JASLICE MALO DRUGAČE
Bliža se čas, ko bo na Zemljo prišel sam Kralj. Rodil se bo mali Jein prav je, da se na njegov prihod pripravimo. Vsako nedeljo
v decembru bomo prižgali eno svečko več na adventnem venčku, na
koncu pa bomo naredili tudi jaslice.
zušček

Vsak lahko naredi čisto svoje jaslice. Zunaj, v gozdu, se nabere mah,
iz kamen čkov se zgradi hlevček ...
Lahko pa narediš take, malo
dela.
Rabimo:

drugačne,

iz makaronov. Pa se lotimo

• makarone različnih oblik (slika),
• kroglice, ki bodo kasneje predstavljale glavo,
• lepilo.
Najprej naredimo

angelčka,

ki bo oznanil, da se je Jezus rodil. Za gla-

vo rabiš kroglice, ki je lahko iz gline ali fimo mase ali kar iz plastelina.

To glavo prilepiš na podolgovat makaron, ki je votel, in na vsako stran
prilepiš še majhen zavit makaron. To sta roki. Da pa bo to res angelček, rabi še krila. Na hrbet mu prilepiš mašnico in že je narejen.
Jezuščka

narediš tako, da vzameš več takih makaronov, kot si jih potreboval pri angelčku za roki, in jih zlepiš tako, da nastane krog (slika). Narediš 5 takih krogov in zlepiš enega na vrh drugega. Roke mu
narediš na enak način kot pri angelčku, dodaš mu še glavo in tudi Jezušček je narejen.
Marijo in Jožefa narediš enako kot Jezuščka, le da namesto 5-ih zlepiš 8 krogov. Vsem lahko narediš tudi lase. Glavo namaži z lepilom in
potresi z zdrobom ali kuskusom.
Za hlevček pa lahko vzameš 2 ploščici testenin za lazanje in ju na
vrhu zlepiš skupaj. Da bo res držalo, daj vmes podolgovat votel makaron.
Postavi hlevček, spodaj daj Jezusa, Marijo in Jožefa, nad hlevček pa
obesi angelčka. Da pa bodo jaslice še lepše, lahko sam po svoji ideji
narediš še pastirje in ovčke.
Tako, Jezuščku smo pripravili prostor, kjer se bo lahko rodil. Kar pa
moramo še narediti, je, da ga pričakamo z veseljem v naših srcih!
Dober lov!
Ana Pogačar, Čista srna, Ljubljana 4

o
Navodila za uporabo: na

srečanju

krdela si izberite voditelja kviza in tekmovalca, ki se bo potegoval za bogate nagrade

da ). Voditelj kviza bo postavil vprašanje,

volčič

(čokola

pa bo malo razmislil in potem odgovoril na vprašanje. Lahko pa uporabi tudi:

• klic v sili (pokličeš na pomoč starega volka),
• glas ljudstva (se posvetuješ z gruča),
• polovička {dobiš pol čokolade za nagrado).

1.

Volčiči

in volkuljice v krdelu si na poletnem taboru zjutraj pretegnejo šape pod vodstvom:

A) Čila
C) Hatija

B) Akele
D) Bagire

2. Skavtski kroj, ki ga nosijo tudi volčiči in volkuljice, je sestavljen iz:
A) srajce , temno modrih kavbojk, rumenih spodnjic
C) srajce, rutke, temno modrih kavbojk, skavtskega klobuka

B) rutke, atovega slamnika, kratkih

3.

Rdeča

roža

D) srajce, rutke, dokolenk,

hlač

hlač

na zvonec, ogrlice

rečemo:

A) vrtnicam , ki jih podarimo mami za rojstni dan

B) ognju, ki ga s krdelom zakurimo na taboru

C) to je samo naslov pesmi skupine Bepop

D) ognju , ki je napadel džunglo

4. Zakaj skavti nosimo rutko?
A) da se lahko obrišemo vanjo, ko nam je
C) da se postavljamo pred prijatelji,
ker oni nimajo take pisane rutke

B) da nam skače okrog vratu, ko tečemo
D) da nas ljudje prepoznajo kot skavte
in da drugi skavti vedo, iz kje prihajamo

vroče

5. Koliko gumbov je na skavtskem kroju?
A)10

B) 11

C) 12

0)13

6. Če hočem zbuditi Baluja, ki po kosilu spi, mu rečem:
A) Ene sva krvi, jaz in ti.
C) Dober lov vsem, ki spoštujejo postavo džungle.

Dober lov (na

čokolado)

B) Velika je džungla in majhen mladič.
D) Srce pogumno in vljuden jezik pot
utirata skozi džunglo.

vsem tekmovalcem!
Gašper Cerar, Mirni sokol, Homec 1

V džungli so se živali tudi letos obdarovale.
vedeti, kaj si živali letos želijo:

Volčiči

in volkuljice krdela Mali voz smo se v tem

prazničnem času

BALU

BAGIRA

KAČA KAJA

slastno pojedino

kozarec medu

računalnik

preprogo

megafon
pilico za kremplje
hitrost
rokavice
sani
vodoodporen premaz za

električno

bas kitaro
barvo za kožuh
rokavice in nogavice
novega prijatelja
lopar za tenis
s rajca

nove kremplje
slušalke

mobilni telefon
novo kačjo kožo

kožo

motorno žago

AKELA

počitek

prebivališče/hišo

bager
bika (hrano)

kravato
nove strupnike

kapo

čelado

sončna očala

tečaj

potrudili iz-

zvijanja telesa

krdelo Mali voz, Koroška 1

K

ača

Kaja včasih nagaja, vsi pa vemo, da je prav ta kača tudi moder in spreten piton . V zimskih dneh je izdelala in praznič
no okrasila papirnate cerkev, ki jo je postavila pod božično drevo. Za volčje strani pa je podrobno opisala, kako lahko tudi

ti postaneš pravi mali gradbeni mojster. KAR NAJBOLJE!

2. lzreza n kvadrat ni k o :s: A razdelim o na

-1

~D

D 1'

A'_, 1

štiri ena ke de le in pre pog ne mo (če
upor ab lj amo k arto n, je dob ro, da ga
za režemo po črti). Nato zle pi mo o ba
k o nca, da dob imo ob li< o zvonik a.
1

1

r

1

t

1

1

~

l

1

~

1

1

'
'

1
~

3.

S ed aj vzame mo na:s:le dnja dva dela 8
in prepognemo po črii navznoter, t~o
da do bi mo 1evi in de:s:n i de 1:s: tene.

1

/l /

1
J

·d

~

)

~

v·~

4.

Levo in
zvonk.
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Simon Kutnar,

kača

Kaja , Homec 1

V

it

tistih dneh, ko bo
veliko prijetneje po-

sedati v zavetju tople
domače

hiše, ali še bo-
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lje: se stiskati k zakurjeni

peči,

bo ravno pra-

vi trenutek, da v roke
vzamete novo številko
močjo

IV strani

Skavtiča

in si s po-

pričarate božično-novolet

no razpoloženje. Ideja za

voščilnico,

kri-

žanka, razvedrilo ... Za takrat, ko se boste
pa

naveličali

posedanja po hiši in vas bo

skavtski duh vabil na zasnežene planjave, pa ne spreglejte ideje za izdelavo krpelj.

Mogoče

vam bo prav prišla tudi kakš-

na ideja za igro.
Bodite pridni in vedno pripravljeni!
Damjana Kern, Prebrisana

čebe/a,

Komenda 1

ima ... Po nekaj dnevih je končno
nehalo snežiti in posijalo je sonce. Pa pojdimo ven na sneg , da
potegnemo svojo lastno gaz skozi sveže

Z

šape. Te krplje so ovalne oblike, kratke in
široke. Ta oblika omogoča lažje premikanje po zaraščenih področjih . Na planjavah pa se
krplja .

odlično

obnese dolga in ozka

Dandanes pa se v trgovinah lahko kupi
sodobne krplje z aluminijastim ogrodjem ,
ki so primerne za globlji sneg. Narejene
so tako , da je med ogrodje napeto platno. Obstajajo pa tudi plastične krplje , ki
so malo težje, na poteh z malo snega pa
bolj vzdržljive. Slaba stran sodobnih krpelj je v tem, da so pregrešno drage.
Ker smo pa skavti iznajdljivi, si jih bomo

pobeljeno naravo . Udira se nam , bredemo, se plazimo, ne pridemo pa nikamor
... Kaj so že uporabljali tisti lovci? Nekakšne loparje ... Seveda , krp lje!
Krplje so prastar pripomoček za premagovanje snežnih planjav. Najverjetneje
so se krpelj domislili Indijanci. To indijansko iznajdbo so s pridom izkoriščali lovci
na kože in vsi ljubitelji zimske narave. Z
njimi si olajšamo zimski dostop do planinskih koč , si utremo svežo gaz prek
pobeljenih travnikov, neovirano raziskujemo obrežja poledenelih rek in potokov,
ali pa s pomočjo kompasa »plujemo v
neznano« po gozdnatih brezpotjih .
Klasične

krplje so sestavljene iz
ga okvira , v katerega je napeta
Za okvir so uporabili jesenov les.
ci so nato okvir prepletli s trakovi

lesenemreža.
Indijaniz suro-

vega usnja ali vrvico iz konoplje. Čevlje
so na krplje privezali z vrvico. V gozdu
so uporabljali tako imenovane medvedje

poizkusili izdelati sami . Najbolj enostavne krplje si lahko izdelamo iz leskovih
palic. Za eno krpljo potrebujemo pet
ali več svežih leskovih palic. Dolge naj
bodo približno en meter in za palec debele . Nato pa potrebujemo še štiri, za
palec debele kratke palice, ki naj bodo
dolge od 20-24 centimetrov. Dolge palice nato na enem koncu trdno zvežemo.
Ko to storimo poiščemo težišče krplje. To
storimo tako, da na rob dolgega ravnila
položimo zvezane palice in jih premikamo toliko časa, da snop palic ni v ravnovesju. Nato označimo težišče. Malo
pred težiščem prečno privežemo kratki
palici. Palice na zadnjem koncu krplje
povežemo tako, da je razmik med palicami približno 3-4 centimetre. Ta vezava

naj bo trdna , kol ikor se le da . Na prednj i
prečni palici položimo čevelj in pod peto
privežemo preostali kratki palici. Dobro
je, če prednji del krplje ukrivimo navzgor.
To storimo tako , da sprednji konec krplje
oparimo in nato vtaknemo med prečke lestve. Zadnji konec krplje pa pritisnemo k
lestvi in ga nanjo privežemo . Ko se bodo
palice posušile, bodo ostale ukrivljene.
Tako je naša krplja izdelana. Isti postopek ponovimo še za drugo krpljo . Krplje
na čevlje privežemo s posebno vezavo,
tako da se nam peta med hojo dviga. To
nam zelo olajša hojo, saj nam ni treba
dvigati cele krplje .
Sedaj pa samo

poiščemo

zasneženo

planjavo. Lahko je to le travnik za hišo
ali pa prava pravcata pustolovščina nekje v gozdu. Več ko je snega, bolje je ...
Seveda pa imajo naše krplje tudi svoje
omejitve . Z njimi ne moremo hoditi v strm
hrib ali poledenela pobočje . Za take razmere si lahko izdelamo krplje z jekleno
derezo. O teh krpljah pa kdaj drugič . če
se odpravimo kam dlje, je priporočljivo
s seboj vzeti smučarske palice. Potem
potrebujemo gamaše ali še bolje nepremočljivenlače. S sabo vzamemo nahrbtnik za pijačo, hrano, rezervno obleko,
karto in vse drugo, kar potrebujemo na
našem potepu . Seveda pa ne pozabimo
na sončno kremo in sončna očala. Pa vesele potepe vam želim!

Luka

Močnik,

Iznajdljivi lisjak

Slišal sem, da spanec krajša življenje.
To pa ni res.
Seveda je, poskusi zaspati za volanom

• • • •

Miro, zakaj si žalosten?
Hotelsem utopiti svoje skrbi in težave.
ln?
žena sploh ni hotela v vodo.

• • • •

- Verjetnost, da bo kruh padel na tla z
namazano stranjo je premosorazmerna z
vrednostjo preproge.
-V delavnici: Predmet, ki ti bo padel na
tla, se bo odkotalil v najbolj nedosegljiv
kot delavnice (potem, ko ti je zmečkal
palec na nogi).

il je dan z naslovom : Message

sko. Skupina šteje pet oseb. Prva oseba je tovor in sedi na deski , ki jo položimo na hlode . Naloga ostalih je, da tovor
premikajo naprej tako , da hlode podlagajo pod desko. Med seboj lahko tekmuje
več skupin ali pa posamezni skupini merimo čas .

to the future . Zberemo se v velikem šotoru in se vodeno z zaprtimi očmi in v mislih vrnemo v preteklost.

Slepi nosijo tovor
Ekipa šteje pet oseb. Prva oseba se ule-

MESSAGE TO THE FUTURE
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Spoznavamo narode Azteke , Egipčane
in Grke . Razdelimo se v manjše skupine in dopoldan preživimo ob starodavnih
igrah in ugankah. Igramo nogomet brez
golov, prenašamo tovor po hlodih , slepi
nosimo tovor, sestavljamo črepinje krožnika , dešifriramo hieroglife, prenašamo
vodo v ustih, postavljamo živo piramido
in se vsesplošno zabavamo .
Sedaj pa še vi poizkusite nekaj teh iger:
Nogomet brez golov
Skupino razdelimo v dve manjši enakovredni skupini . Vsaka skupina določi vra-

m®žto~~
GSlliO~~~
(Pravilno vstavi naštete besede)

Jezus
Marija
Jožef
Jaslice
Sveta noč
Repati ca
Angel
Pastirji
Kralji
Betlehem

tarja . Vratar je oseba, ki svoje roke sklene v krog in se prosto giblje po igrišču.
Vsaka skupina svojemu vratarju poskuša brcniti žogo v njegov gol. Vratar lahko
prosto teka po igrišču in si tudi sam pomaga z nogami da gre žoga skozi obroč
rok .
Prenašanje tovora
Na razpolago imamo štiri hlode in de-

že na desko, ostali ga dvignejo na svoje rame . Nosačem zavežemo oči. Naloga skupine je , da tovor prenesejo skozi poligon do cilja . Med seboj tekmujeta
dve skupini oz. merimo posamezno skupino na čas.
Sestavljanje črepinj krožnika
Krožnik razbijemo na večje dele . Naloga
skupine je , da sestavi krožnik nazaj.
Prenašanje vode
Tekmuje več skupin . Naloga skup ine je
prenesti čim več vode iz polnega vedra
v prazno vedro . Voda se prenaša tako ,
da jo s slamico zajamemo in nato prenesemo v ustih do drugega vedra , kjer jo
izpljunemo.
Po kosilu in popoldanskem počitku se vrnemo v veliki šotor in ustvarjamo sporočila svetu. Na razpolago imamo karton, škatle, papir, škarje , lepilo , barvice ,
selotejp, vodene barvi ce ... Naša naloga je napisati oz. oblikovati sporočilo , ki
ga bodo zadnji dan naložili v balon (kasneje se je izkazalo da bo to helikopter),
ki bo naša sporočila ponesel po Slovaški. Naš vod z »brain storming-om « išče
ideje in na koncu ostane samo še klobasa in zelje. Ideja sprejeta© Izdelujemo in
barvamo klobaso iz papirja , delamo pisano košarico, trgamo trakce zelja in nanje pišemo sporočila, naše želje , pregovore, elektronske naslove .. .Vsaka skupina na koncu svoje sporočilo predstavi
drugim . Popoldan nas presenetita s svojim obiskom Špela in Blaž. Zvečer si gremo ogledat gledališko predstavo, ki so jo
pripravili v dopoldanski delavnici. V predstavi igrajo večinoma slovenski igralci in
je zelo komična. Dan končamo nekateri s
plesom, drugi z klepetom dolgo v noč ...
Erika Klemenc, Ustvarjalna veverica,
Kamnik 1

December je čas Miklavža, božiča in še prej adventa, zadnji mesec leta je zaznamovan z lučkami vseh barv, z okraski različnih oblik, je pa tudi čas, ko en drugemu pošiljamo božično-novoletna voščila. Da bi svoje prijatelje presenetili z nekoliko
drugačnim voščilom, ti je tu ponujen primer, kako izdelati voščilnico.

'

1

_7
'
Lepenko prepogni na
polovico .. .

. . . in za reži vanjo.

Zarezane dele potisni
proti notranjosti ...

Na trši papir nariši
motiv in ga pobarvaj.

Nato ga iz reži ...

. .. in nalepi na pripravljeno vizitko.

... da dobiš tole .

Končana voščilnica

pa

izgleda takole.

Ker vem, da tvoja domišljija ne spi, si lahko zamisliš kakršen koli motiv želiš. Ni nujno, da narediš
Na prvo stran pa ne pozabi napisati voščilo za svojega prijatelja ali prijateljico.

smrečica

in darilo .

Nataša Kovačič, čuteča čebela, $kofljica 1

ZANIMIVOSTI
• Nogometaš Ferenc Puskas, ki se je rodil leta 1927, je za reprezantanco Madžarske odigral 84 tekem in dosegel 83
golov. Doslej ni bil še noben nogometaš tako učinkovit v dresu z državnim grbom.
• Svetloba nikoli ne prodre globlje kot 250 metrov pod morsko gladino, zato so nižje plasti oceanov zagrnjene v nepredirno temo.
• Beli nosorog, ki je za slonom

največji

kopenski sesalec, je dolg do 4 metre in tehta do 2.300 kilogramov.

• Ekstremnemu športniku Dirku Auerju je z rolerji in dvema raketnima motorjema uspelo

doseči

hitrost 173,4 km/h.

• VELIKE OČI VELIKO VIDIJO (AFGANISTANSKI)
• VESEL ČLOVEK JE VEDNO NASMEJAN (KITAJSKI)
Jure

Pogačar,

Komenda 1
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dneh , ko med nas prihaja Luč miru
iz Betlehema, tako veliko govorimo
o širjenju luči, miru, dobre volje, upanja ,
tudi sami naredimo kak korak več k sočloveku ... pa vendar - to še ni dovolj.
Luč lahko - še posebej kot skavti in kot
mladi- prinašamo tudi sicer- vsak dan,
skozi vse leto. Kako lahko to dosežemo?
Koliko nam sedaj že uspeva? Kaj lahko
še storim?

V

Pozdravljene PP-jevke in PP-jevci!

V li o varni hoji v gore pozimi, nekaj
božični

številki

Skavtiča

boste bra-

malega o tem, kako se izvede zahteven
projekt, sledi anketa in še in še. Z Mico
vam želiva lep in miren

božič

v novem

letu pa obilo Njegovega blagoslova ter
uspeha. Pazite nase in pišite kaj! Se
"beremo" naslednje leto :)

Mica in Luka

P

redstavljajte si
Boga kot vžigalica , ljudi kot svečke
in ljubezen kot zavetrje . Bog je ustvaril prva človeka in
prižgal luč njunima
svečama .

Onadva
sta plamen prenesla
svojim potomcem in ljubezen med njimi
je poskrbela , da simbol upanja ni ugasnil. Da še vedno gori v vsakem izmed
nas ; včasih se komaj upira vetru in spet
drugič sveti močno in je zgled drugim .
Verjamem , da je od moči ljubezni odvisna moja luč in luč drugih . Če zelo ljubim ,
lahko prinašam toploto tudi drugim in
obratno, ... včasih pride mraz.
Torej, ljubezen ohranja plamen in nas
greje . Z njo lahko prinašamo luč drugim
in skavti jim moramo biti zgled .

Vprašanje, ki si ga lahko zastavi vsak
sam , o tem pa smo povprašali tudi popotnike in popotn ice iz treh slovenskih klanov.

M

orda je za nekoga dovolj že to, da
obstajaš. že s svojo prisotnostjo
lahko Človeka osrečiš. Misliva , da našo
bližino najbolj potrebujejo starejši ljudje,
ki se razveselijo vsakega dogodka , vsakega človeka, ki bo prekinil monotonost
vsakdanjika . Pomembne se nama zdijo
predvsem tiste drobne stvari , na primer
pozdrav, preprosto vprašanje , s katerimi
človeku izkažeš pozornost in mu z majhnim dejanjem pokažeš , da ti ni vseeno
zanj in da svet ni pozabil nanj.
Zavedava se, da bi kot člana skavtske
družine lahko naredila še več. Mogoče je
ravno to deljenje Betlehemske lučke dobra priložnost, da nadoknadimo, kar smo
med letom zamudili, ko se nam nasmeh ,
pozdrav ni vreden truda, in ponesemo
svetlobo vsem, ki jo potrebujejo.
Matevž červ, Prikupni Ris
in Jurij Gregorc, Zmogljivi lev,

Teja $uštar. Persen mula, Vrhnika 1

Ajdovšcina-$turje 1

L samo

~č lahko prina=

na vec
načinov. Metaforičen pomen luči je
nudenje
pomoči
bljižnjemu človeku .
Kot skavtu mi to v
veliki meri uspeva.
Pa čeprav občasno
le z majhnimi stvarmi ali kakšno spodbudno besedo, ki pri drugih zbudijo ve-

liko pozornosti in vlijejo nove moči.V obupanih trenutkih življenja so te »lučke«
nepogrešljive . Podobno vlogo ima tudi
luč miru iz Betlehema, ki v domove po
vsem svetu prinaša nek toplino .
Matevž Dolinar.

Priro čni

skovik,

$kofja Loka 2

Ls

uč

je ~once in
svoJo energijo ga poskušam
prenesti na družino, prijatelje , sošolce , sorodnike in na
vse tiste , ki mi nekaj pomenijo. Nasmeh , prijazna beseda in topel pogled so stvari , ki bi jih
vsak človek moral sejati vsepovsod. S
temi stvarmi poskušam osrečiti vse ,ki jih
imam rada in posebno doma mi to lepo
uspeva. Tudi drugi me radi vid ijo nasmejana, zato se vedno potrud im,da kamorkol i pridem , s seboj prinesem veselje in
smeh . Šele , ko vidim druge nasmejane,
sem zadovoljna , da mi je uspelo malce
svoje energije prenesti na druge .
Kristina Ritonja, Vztraj ni Skovik,
$kofja Loka 2

elikokrat premišljujem
o
tem, ali sem dovolj
dober zgled mlajšim . Želim si , da bi
s svojim obnašanjem ljudi razveseljevala. Na žalost
_ _........,..___. mi to ne uspeva

V

vedno, saj prevečkrat izrečem nepremišljene besede s katerimi prizadanem ljudi okoli sebe. Upam , da bo moja " luč " v
prihodnje bolj žarela , saj se mora po mojem mnenju vsak posameznik potruditi
za skupno dobro.
Lucija Čekada, Univerzalna žaba, Vrhnika 1
Zbrala: Mica

Kovačič,

Eksperimentalna štorklja, Idrija 1

Pozimi je narava zahtevnejša, zato je
dobro prebrati nekaj nasvetov.
aradi krajšega dneva se ture lotimo bolj zgodaj, najbolje še pred
vzhodom. ln zato je dobro tudi,
da smo ob mraku, okoli štirih popoldne,
že pri koči, bivaku ali v dolini. Vsekakor
je nujno imeti s sabo zanesljivo baterijo,

Z

najbolje čelko, ker nas noč kaj hitro dobi.
Potem je tu mraz, ki ga ljudje, če nismo
aktivni, ne prenašamo dolgo. Iz tega sledi nekaj nujnih kosov oblačil: kapa- skozi glavo čl ovek izgublja velike količine toplote; rokavice - dobro je imeti s sabo
dva para, v primeru, da se ene zmočijo;
gamaše - ščitijo naše noge i:1 hlače pred
snegom ; gojzarji- če niso ravno z Goretex membrano, naj bodo prej namazani z

oblačnega

vremena se tudi »pozabimo«
zaščititi s kremo za sončenje. Najbolj so
izpostavljeni nos, ustnice in ušesa.
Pozimi pridejo zelo prav palice, s katerimi lažje lovimo ravnotežje, napredujemo in razbremenimo noge pri hoji navzdol. če je tura zahtevnejša, sta naslednja dva nepogrešljiva kosa opreme cepin
in dereze. Cepin koristi ob napredovanju
in sekanju stopinj, predvsem pa je potreben pri ustavljanju ob zdrsu. Ampak to
zahteva veliko vaje na varnem terenu.
Dereze nam omogočajo hojo po trdem in
zaledenelem snegu, imajo pa tudi svoje
finte . Na njih se spodaj lepi sneg, najraje južni, in če ga sproti s cepinom ne odtrkavamo, zobje ne primejo več podlage in lahko se kaj hitro »odpeljemo«. Ko
V hribe tudi ne gremo prve tri dni po sneženju; takrat je namreč največja nevarnost plazov. Na grebenih veter pogosto
napiha sneg v nevarne opasti, ki lahko
segajo nekaj metrov nad globino na drugi strani. Od spredaj se jih ne vidi, zato
raje ne hodimo do roba, če nismo prepričani o trdnosti terena.
Čeprav ne izgleda, tudi pozimi nujno
potrebujemo zadostne količine tekoči
ne; najbolje kakšen topel čaj v termovki.
Spodaj pri avtu si pustimo vsaj pol litra
pijače, suhe čevlje in najnujnejše perilo.
Tako nam ne bo treba prezebati in hiteti
domov, ampak se bomo rade volje usta-

vili še v kakšni topli piceriji.

mastjo za čevlje. Vsekakor je dobro imeti tudi dva para nogavic, tako da lahko tiste, če ne od snega pa od potu mokre, v

hlačnico

koči

ben padec. Velja pravilo, da ko imamo na

ali bivaku zamenjamo za suhe. Pri
ostali obleki pa je potrebno vedeti le, da
ima veter svojo moč, in če nimamo vetrnih hlač in anoraka, te obleke zadržijo
precej manj toplote. Obvezna oprema so
tudi sončna očala, kajti neprijetna močna
svetloba, ki se odbija od snega, lahko hitro povzroči okvaro vida. Nevarna je tudi
svetloba, ki prodira skozi oblake. Zaradi

imamo na nogah dereze, hodimo malo
bolj narazen, da z zobmi ne zapnemo za
ali gamašo, sicer sledi neizogi-

nogah dereze, imamo v rokah cepin;
zdrsu se

namreč

o~

vedno ustavljamo s ce-

pinom in ne z derezami, ker lahko povzročijo

kotaljenje. Ampak vse to meji že

na alpinizem, tu pa govorimo o osnovah.
Ture se v megli ne lotimo, saj so pot in
markacije na skalah pozimi pod snegom.

Tole je nekaj osnov, na katere je dobro
biti pozoren, vsekakor pa se včasih ne
škodi malo odklopiti in se bos in v gatah
zapoditi po snegu pred bivakom. Pozimi
tudi ni mrčesa, manj je pa tudi množične
ga juhuhu planinstva v rdečih karirastih
srajcah z »birbauhi«. Posebno doživetje
je tudi, ko zgodaj zjutraj zapuščamo temno dolino in se potem dvignemo nad megleno morje, nad katerim se vidi vse tja
do nebes ...
Luka Kunaver, Spretni orel, Ljubljana 2

KDAJ, ZAKAJ IN KAKO S
SKUPINO IZPELJATI PROJEKT
zadnjih letih je opaziti relativno
veliko projektov, ki jih organizirajo stegi. Na skavtske poštne liste
prihaja vedno več vabil na različna srečanja, tekmovanja in druženja. Precej je
tudi trapov, ki si zastavljajo vedno nove
izzive. ln kar je pri tem najbolj zanimivo?
V večini primerov projekt ni nekaj, kar bi
steg oziroma organizatorje izmučila, ampak jim (po začetni utrujenosti, seveda)
da celo dodaten zagon in motivacijo do
dela. Kako to? Začnimo na začetku .

V

ZAKAJ in KDAJ
Ključno vprašanje je zakaj. Pri projektu
vedno najprej potrebujemo nek osnovni
cilj - zakaj se projekta sploh lotevamo,
kaj želimo doseči. Seveda imamo običaj
no določene vzgojne ali drugačne cilje za
tiste, ki bodo končni 'uporabniki' projekta. Vendar moram priznati, da mi je bil
kot skavtskemu voditelju ravno tako, če
ne še bolj, pomemben učinek projekta na
same organizatorje .
Strokovnjaki dinamike skupine bi znali povedati, da ima vsaka skupina svoje
razvojne faze - v prvem obdobju je pomembno predvsem, da se skupina spozna, nato člani že dobijo svoje vloge v
skupini, navežejo tesnejše stike, sčasoma postane skupina 'zrela'. ln ker vemo,
da nas velik delež ni pri skavtih samo

novke, je treba na določeni stopnji dati
skupine možnost, da se izkažejo.
Kot nekdanjemu vodniku v četi mi na primer ni bilo ravno v veselje, če so nas na
srečanjih noviciata obravnavali kot volči
če, ki se jim večinoma vse pripravi, oni
pa se pogovarjajo in igrajo. Tako popotniki in popotnice kot voditelji potrebujemo izzive. Ambiciozne, vendar izvedljive, sicer se kaj rado primeri, da skupina
začne izgubljati energijo v brezsmiselnih
provociranjih ali da jo najbolj zagreti zaradi dolgčasa zapustijo. Torej, projekt je
v določeni fazi zrelosti skupine skorajda
nujen.
članom

KAKO
ln kako se ga lotiti? Za začetek vsekakor
velja prebrati strani 141 in 142 v priroč
niku Dvigni peruti, kjer izvemo, da je potrebno začeti z analizo stanja (kaj je problem, zakaj se ga lotiti, kaj bi radi dosegli
ipd.), nato narediti načrt, opredeliti jasne
cilje in metode, sledi še izvedba načrta in
na koncu preverba ter zaključek.
Začnemo običajno z idejo. če hočemo

motivirane sodelavce, je nujno, da je projekt ideja celotne skupine. Cilj, ki ga želijo doseči vsi. Zviti prepričevalci bi rekli,
da je treba znati idejo predstaviti drugim
tako, da bodo imeli občutek, da so se jo
oni spomnili. V načrtu mora biti zelo jasno določeno, kdo bo za kaj poskrbel.
Naloge se običajno razdeli v sklope npr. tehnični, programski, finančni ali še
podrobneje. Vsak sklop mora nekdo ko-

ordinirati ter biti zanj odgovoren. če so
zadolžitve zgolj približne, zna koordinator dan pred začetkom projekta doživeti
živčni zlom. Vsak mora imeti ravno prav
zadolžitev; po možnosti tiste, ki mu najbolj ustezajo in jih bo sposoben izpeljati. Vodja projekta tako praktično nima kaj
dosti zadolžitev, vendar je strah, da bi
vodja ostal brez dela, odveč. Med samo
izvedbo in že prej se bodo brez dvoma
pojavile številne nepredvidene naloge,
ki jih bo potrebno rešiti. Ves čas je treba tudi paziti, ali gre projekt v smeri proti zastavljenim ciljem, skrbeti za usklajenost in reševanje morebitnih nesporazumov v skupini, ipd .
Po projektu sledi preverba; najprej zato,
da sodelujoči ozavestijo, kaj jim je pravzaprav uspelo izvesti in da so na to lahko ponosni (s čimer v primeru uspešnega javnega projekta verjetno ne bo toliko težav). Prav tako pomembno pa je, da
vse ugotovitve (tako pozitivne kot negativne) zabeležimo in s tem našim zanamcem olajšamo bodoče projektno delo. Da
se bo preverba bolje 'prijela', jo je nujno
zabeliti z izdatnim praznovanjem - več
ji in uspešnejši je bil projekt, večje naj bo
praznovanje.
če se držimo opisanega, se lahko brez

skrbi nadejamo zagona polnih voditeljev,
zadovoljnih udeležencev in s tem projektov tudi v prihodnjih letih.
Matej Cernetič, Marljivi jastreb, Brezovica 1
Poverjenik za trajne in

začasne

naloge

kavti smo zaživeli tudi v Dobrepolju . Na začeku nas je bilo v dobrepoljski dolini osem, ki smo dali
obljube pri skavtih iz stega Ljubljana 4,
vendar smo bili v Dobrepolju brez voditeljev. Zato smo šli v akcijo in poiskali nekaj nadobudnih mladih ljudi, ki jih je to
zanimalo. ln tako so se začela srečanja,
učenje vozlov, skavtskih zakonov, skavtskih pesmi, postavljanje bivaka, ... na
koncu pa obljube, ki so jih naši voditelji
dali pri ribniških skavtih.

S

Zdaj naša skupina šteje 19 dobrodušnih,
pustolovskih, pojočih, vedno nasmejanih, idej polnih članov. Zbiramo se vsek
petek ob osmih zvečer. Na srečanjih se

veliko pogovarjamo in ustvarjamo (naš ustvarjali duh je vedno na višku). Seveda pa
srečanje ne mine brez molitve ali odlomka iz Svetega pisma, na katerega se potem
tudi navezuje naše poglabljanje, debata in ustvarjanje .
Katja Meglen, Vsestranska uš,
Dobrepolje 1

K

ako deluje izvršni
odbor?
En del ga je predstavljenega tukaj.
Mogoče te opogumi, da kandidiraš ... ln če ste kdaj
razmišljali, kaj in kako z uokoljanjem
na zimovanju, izhodu .. . , je nekaj razmišljanj zbranih tukaj z namenom, da
bi vam čim bolje uspelo.
čestitke vsem na novo imenovanim vo-

diteljicam in voditeljem, vsem pa veliko
miru, ki ga prinaša Detel
Alenka Oblak, Brihtna koala, Grosuplje 1
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Siovenski Bistrici so bili 21 . novembra 2004 za voditeljice/voditelje veje
VV imenovani:

V

• Martina

Tomanič,

Brezovica 1,

• Tomaž Uršej, Koroška 1,
• Vesna Premru, Šentjernej 1,
• Marinka Gams, Vir 1,
• Gregor

Vrečar,

Celje 1.

ekaj razmišljanj o uokoljenju kot
dodatek tistemu, kar lahko najdete v priročniku Dvigni peruti

N

Uokoljenje je smiselno ločiti od simbolne
govorice. Kako? Ni to isto? Enotne definicije teh dveh pojmov v Združenju sicer
nimamo, možna pa bi bila naslednja:
• Uokoljenje (ambientacija) je priprava
okolja dogajanja na način, ki v udeležencih spodbudi občutek, da so prišli v drugačen svet.
• Simbolna govorica je sporočanje z uporabo simbolov- predmetov, slik ipd., ki v
udeležencih zbujajo različne asociacije.
Razlika je predvsem v tem, da smo pri
simbolni govorici voditelj in skavti v vejah zbrani »okoli« simbola, pri uokoljenju
pa smo vsi skupaj del velikega simbola,
del večjega dogajanja. Primera:
• Simbolna govorica: Ob odhodu voditelj odhodniku izroči sekiro in mu razloži njen pomen (pomoč pri prebijanju skozi življenje).
• Uokoljenje: Celotna skupina se napravi v politike, prostor pripravijo kot parlament, sestavijo dnevni red in poslovnik
ter razpravljajo na določeno temo.
Simbolna govorica naj bi bila v skavtstvu
praktično del vsakega srečanja. Uporabimo jo lahko:
• pri katehezi,
• kot spodbudo, da si lažje povemo, kako
se imamo po napornem tednu,
• za vrednotenje srečanja,
• pri razmišljanju o služenju in drugje.

Postojni so bili 20. novembra 2004
za voditeljice/voditelje veje PP imenovani:

V

Matej Cepin, Plemeniti

čuk

Uokoljenje v veji VV

• Polona Jarc, Ljubljana 4,
• Katja

Brečko,

Celje 1,

• Blažka Šrekl, Domžale 1,
• Maja Bertoncelj, Domžale 1,
• Emanuel Vidmar, Nova Gorica

1.
Čestitamo in želimo veliko skavtskega

duha na voditeljski poti!

O, čuj naš klic: vsem dober lov, ki se
drže postave!
Džungle- domišljijsko pustolovščino, temelječo na zgodbah o Mavgliju - je BiPi izbral za izhodišče vzgoje v krdelu in
skavtsko metodo tako prilagodil starosti
VV. Pripovedi, pesmi, igre ipd., s katerimi zgradimo uokoljenje džungle, so kulise, v katerih se naseli volčji (skavtski)
duh in začne velika in skrivnostna igra

vzgoje. Stari volk, tako kot Mama Rakša,
najprej začuti stisko človeškega mladiča,
stuhta vzgojni načrt in mu pomaga zrasti v Gospodarja džungle, ki bo sam ubil
Širkana in sledil klicu Pomladne pesmi.
VV sprejmejo skavtske vrednote, ko stari
volki pridobimo njihovo zaupanje in v njih
zbudimo željo: Tudi jaz bi bil tak!
še tako pretuhtana džungla, ki smo jo v
timu dobro pripravili, zabelili z ljubeznijo, podkrepili z džungelsko postavo in jo
VV ponudili kot igro, ni vzgojna, če zataji tehnika. Napisi, risbice, kostumi, pesmi, ipd. naj bodo umetniško dodelani, saj
VV doživljajo lepo kot dobro oz. ljubeče .
Na daljših dejavnostih (velike igre, lovi,
tabori) se lahko preselimo v uokoljenje,
ki bolje odgovarja vzgojnim namenom.
Zgradimo ga na zgodbi (o palčkih, Rimljanih, lndijancih ... ) in izpilimo v vseh
(tehničnih) podrobnostih: like, govorico,
kostume, obrede, sceno, rekvizite ipd .
Bogdan Magajna, Brihtni lubadar,

Sežana 1

Uokoljenje v veji IV
• če se odločimo neko aktivnost (tabor,
zimovanje, izhod ... ) uokoliti, torej omogočiti IV spoznavanje in vživljanje v neko
okolje (praljudje, gusarji, vesoljci ... ),
kulturo (Grki, Rimljani, Indijanci ... ) ali
domišljijski svet (Smrkci, Kekec, Asterix
... ),je pomembno, da izbrano temo čim
bolje prepletemo in vključimo v celoten
program.
• Pomembno je, da se voditelj zelo dobro pripravi na izbrano uokoljenje: priporočljivo se je pozanimati, v kakšni meri
otroci temo že poznajo, nato pa je naloga voditelja, da prebere čimveč literature
o tem, vpraša koga, ki se spozna, izlušči
navade, značilnosti, vrednote ... skratka
dejstva o izbrani temi, ki bi se dala glede
na potrebe prenesti v aktivnosti.
• Zelo pomemben je uvod v uokoljenje.
Težko se bo mladim vživeti, če bomo začeli z besedami: »Zdaj bomo pa cel teden koliščarji ... !« Veliko večji učinek
dosežemo, če npr. uporabimo: časovni
stroj, čarobni napitek, ugrabitev, nenadno pismo ...
Nič ni narobe, če za predloge
uokoljenja vprašamo npr. vodnike; na ta
način bomo seznanjeni s tematiko, ki
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ilno zanimiv je ta naslov. Najprej
te prešine misel o nekem generalu, potem te zmede beseda duhovni (ki je v popolnem nasprotju s prejšnjo predstavo) in končno te dotolče naziv
asistent, ki skromno govori o pomočniku, podporni ku ali kvečjemu morda zu nanjemu strokovnemu sodelavcu. Najbolj
zanimivo pri tej zadevi pa je, da vse tri
predstave držijo, se prepletajo in opisujejo pomen in delo, toda v obratnem vrstnem redu.

S

GDA je najprej asistent, duhovnik, ki mu
škofje poverijo skrb za katoliško Združenje. Njegova prisotnost je znamenje povezanosti Združenja s Cerkvijo. ln njegovo delo je odraz tega, da voditelji niso
prepuščeni sami sebi v skrbi za duhovni
razvoj otrok in mladih, pač pa da imajo na
voljo nekoga, ki je »specialist« za duhovnost, nekoga, ki pozna pastoralne usmeritve Cerkve na slovenskem, nekoga, ki
se spozna na katehezo otrok in mladih in,
končno, nekoga, ki moli zanje.

GDA je najprej duhovnik članov izvršnega odbora, potem je duhovnik celotnega
Združenja in končno povezovalec duhovnih asistentov posameznih enot, ki skrbi
tudi za njihovo izobraževanje.
Ko duhovnik prevzame to nalogo, vstopi
v lepoto in razgibanost skavtskega življenja. Vemo, da so skavti povsod tam, kjer
je življenje in akcija. Tako tudi GDA poleti

ste lepe, bogate, vredne posnemanja),
razmišljaš o katoličanu, ki se srečuje z
nevernimi in ljudmi drugih ver, iščeš svojo pristnost, da bi spoštoval pristnost drugih in znal živeti z njimi, skupaj z drugimi
člani izvršnega odbora se na sejah »spopadaš« z načrtovanji, mladinsko politiko,
težavami stegov ... ln ob tem si duhovnik, ki moli in spodbuja k molitvi.
Lepo je biti del tega dogajanja, še pose-

recej stegov ima gospodarje. V
ZSKSS sicer gospodarimo čisto
solidno, a gospodarja oz. poverjenika za gospodarstvo in finance že dolgo nimamo. Možnosti za razvoj in priložnosti, ki bi jih lahko na tem področju izkoristili, pa je veliko.

Samo področje gospodarstva v ZSKSS
je dovolj obširno in dovolj velik izziv za
vse tiste, ki jim je blizu razmišljanje o
skavtskih nepremičninah, ki vidijo možnosti za uvajanje sprememb in razširjanje ponudbe Skavtarnice in imajo obču
tek za gospodarjenje v stegu ter bi to želeli razvijati na nivoju ZSKSS .

MA~ V\t>IM TROJ~o?
bej, ker ob tem čutiš, da ta svet potrebuje duhovnika , da otroci in mladi potrebujejo jasno oporo v duhovni rasti, da voditeljem s svojo prisotnostjo omogočaš
življenje iz zakramentov, in končno , da
je zate osebno to zelo neposredna, moč
na in jasna spodbuda, da si še bolj duhovnik.
Marjan $kvarč, Presenetljivi l. Panda,
Cerkno 1

- zalaganje literature
- ostala oprema
• koordinacija tropov za skavtske hiše,
za kroj ...

P

Ker smo v 10 dobili vtis, da bi se posamezniki morda raje spoprijeli z izzivom
gospodarstva, finance pa vzbujajo obču
tek prevelike strokovnosti, smo finance
in gospodarstvo oklestili le na gospodarstvo, področje financ pa bo pokrival strokovni sodelavec za finance in bo pod pristojnostjo načelništva.

l.. DUHoVNI (K)
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Naloge poverjenika za gospodarstvo
• upravljanje in gospodarjenje s premoženjem (objekti, skavtske hiše, )
- strategija razvoja skavtskih objektov
- obnavljanje in vzdrževanje
• strategija nabave opreme, evidenca
opreme, amortizacija
• izobraževanje in koordinacija dela gospodarjev v stegu
• delovanje Skavtarnice
-kroji

ZSKSS seveda ni d.o.o., imamo pa precej materialnih sredstev, sproti potrebujemo tudi nova materialna sredstva, nekaj razmišljanj pa gre v smeri, da bi bilo
dobro pridobiti tudi kakšno nepremični
no. Najem in obnova hiše v Kočevskem
rogu je že en korak v to smer. Morda
bomo v prihodnosti potrebovali lasten taborni prostor, nekateri stegi jih že imajo.
Kar nekaj zamisli in želja se je pojavilo,
da bi poleg srajc in hlač imeli še kakšno
oblačilo posebej oblikovano in izdelano
za ZSKSS. Morda pa bo kdaj smiselno,
da imamo svoj kombi. Vse to in še kaj so
izzivi, s katerimi se bo spopadal poverjenik za gospodarstvo.
če to izziva tudi tebe in čutiš, da bi lahko
prispeval svoj delež, se pusti izvati.
Danilo Kozoderc, Ustrežljivi delfin,
Rače

1

L

e komu bi bilo lahko vseeno, kakšni
so voditelji naših skavtov, kaj zna-

jo in zmorejo, ali se trudijo za svojo rast in dobro, odgovorno delo s svojimi
skavti? Poverjeništvo za usposabljanje

kov usposabljanja. Najbolj izkušeni (tisti,
ki so posebej usposobljeni za izobraževanje, usposabljanje, spremljanje drugih
skavtskih voditeljev) se imenujejo trenerji in pomočniki trenerja. Ta širši trop po-

je eno od tistih struktur, ki mora v voditeljih spodbujati željo po rasti in jim omogočati priložnosti zanjo .

verjeništva se srečuje dvakrat letno.
PUV je pravi naslov za vaša vprašanja o

Najbolj prepoznaven projekt poverjeništva za usposabljanje voditeljev so taborne šole , usposabljanje pa sega veliko širše. Oblikovanje voditeljev poteka
na državnih srečanjih voditeljev, v domačih skupnostih voditeljev, pri konkretnem delu s skavtsko skupino. Nekaj na-

njih voditeljev
• tabornih šo-

• koraku in projektu voditelja, imenova-

lah - se jih želiš udeležiti ali sodelovati
pri njihovem vodenju?
• pridobivanju znanja, ki je za našo organizacijo ali pri skavtskem delu pomembno, vendar ga ZSKSS ne posreduje (seminarji, npr. mednarodni itd.)
• ko potrebujete znanje ali informacije o
delu v stegu in SKVO-ju
• ko v regiji, veji , skupnosti voditeljev iščete

nekoga, ki bi vam pomagal pridobiti določeno znanje
Najpomembnejša naloga PUV v naslednjem obdobju je
t:J, ~R\ 1. ~M ~AŠA najti
skupino

farA

Soo 'Pt.A fA
! A!(.OI\J' A NE ?-IQ.

log PUV je :
• podpora SKVO-jem, stegom in stego-

tesnejših sodelavcev, ki bodo
prevetrili naš si-

vodjem
• priprava dogodkov usposabljanja (tabornih šol , seminarjev, delavnic)
• odziv na predloge in pobude regij, državnih vodstev, drugih poverjeništev ...
• prepoznavanje voditeljev, primernih za
sodelovanje v PUV, in stik z njimi
Največji in najpomembnejši del poverje-

stem usposabljanja. Morda se v
tem izzivu najdeš tudi ti?
Bodite pripravljeni!
Urška Slana,

0At _____

Poetična

P. Srnica,

Slovenska Bistrica 1

ništva za usposabljanje voditeljev predstavljajo vsi voditelji in voditeljice dogod-

(5. vrednota)

U

metnost skavtanja je tudi v tem,
da namesto žebljev uporabljamo
vrv; da se učimo orientacije in
preživetja, čeprav so naši gozdovi premajhni, da bi se lahko izgubili; da smo
pošteni, čeprav je lažje kdaj poslepariti;
da za delo in pomoč drugim ne pričaku
jemo plačila, čeprav se tega več ne počne; da gremo peš, četudi je štop finanč
no in časovno ugodnejši.
S tem spodbujamo izvirne in ustvarjalne zamisli ter edinstven način razmišljanja, ki utegne lajšati in oplemenititi življenje skavta.
Trdim, da je skavtska vzgoja zahtevno
in odgovorno delo. Ustvarjalen skavt je
že sam nagnjen k pobudništvu in častna
naloga voditelja je, da spremlja njegovo
delo, pomaga pri načrtovanju aktivnosti
in spodbuja.
Veliko več energije pa potrebuje za motivacijo skavta, ki ni toliko ustvarjalen:
in navdušiti otroka in

mladega, da sam predlaga aktivnost
(veščino, služenje).
A kako naj kot voditelj prispevam svoj
delež k razvoju skavtove ustvarjalnosti?
Skavt je gotovo ustvarjalen na področju,
ki ga posebej zanima (glasba, fotografija, naravoslovje, računalništvo). Njegove
ideje (dejanja, izdelki) so mu v ponos in
potrditev. Zato verjetnost, da bo na svojem področju vztrajal in k dejavnosti vabil
tudi druge (= dajal pobude), raste.
Recimo: skavta, ki rad fotografira, spodbujam, da opravi veščino fotografa in
uredi album fotografij s skavtskih aktivnosti (vsekakor naj bodo predlogi njegovi!) .
Jako pomembna (in zahtevnejša) je tudi
obratna pot: pobudništvo namreč pomeni pustiti svet za seboj nekoliko boljši, kot
sem ga prejel. Najtežje je ugotoviti, kaj
"svet" sploh potrebuje. Morebitni ugotovitvi sledi odločitev za spremembo, njej
načrt, temu pa vrsta ustvarjalnih idej.
Ali obstaja vez med odgovornostjo ter
budništvom in ustva
?

Lahko rečem, da smo skavti že velikokrat dokazali, da "nas briga". Zavedamo
se odgovornosti, ki jo imamo do življenja
in družbe. Kot soustvarjalce prihodnosti nas morajo zanimati teme, kot so reševanje problemov onesnaženosti okolja, brezposelnosti, raznih zasvojenosti,
medsebojnih odnosov (nasilja). Z ustvarjalnimi pobudami je pot do rešitve gotovo lažja.
Nevihto možganov lahko uporabim na
več načinov (risanje, pisanje, posamezno, skupinsko, z igro, z namigi) za različ
ne priložnosti (reševanje problemov, načrtovanje aktivnosti).
Omenim še metodo šestih klobukov (šifra za ukaželjne voditelje: psiholog E. De
Bono).
Skavtski voditelji velikokrat uporabimo
metodo prisilnih povezav (različne dogodke in simbole povezujemo z našim
vzgojnim načrtom).
Tole pa pravi De Bono: "Humor je kraljevska pot do ustvarjalnosti."
Miha Šušteršič, Smejoči Fazan, Postojna 1

ekaj razmišljanj o uokoljenju ko1
dodatek tistemu, kar lahko najdete v priročniku Dvigni peruti

N

Uokoljenje je smiselno ločiti od simbol ne
govorice. Kako? Ni to isto? Enotne definicije teh dveh pojmov v Združenju sicer
nimamo, možna pa bi bila naslednja:
o Uokoljenje (ambientacija) je priprava
okolja dogajanja na način, ki v udeležen-

cih spodbudi občutek, da so prišli v drugačen svet.
o Simbolna govorica je sporočanje z uporabo simbolov- predmetov, slik ipd., ki v
udeležencih zbujajo različne asociacije.
Razlika je predvsem v tem, da smo pri
simbolni govorici voditelj in skavti v vejah zbrani »okoli« simbola, pri uokoljenju
pa smo vsi skupaj del velikega simbola,
del večjega dogajanja. Primera:
o Simbolna govorica: Ob odhodu voditelj odhodniku izroči sekiro in mu razloži njen pomen (pomoč pri prebijanju skozi življenje).
o Uokoljenje: Celotna skupina se napravi v politike, prostor pripravijo kot parla-

ment, sestavijo dnevni red in poslovnik
ter razpravljajo na določeno temo .
Simbolna govorica naj bi bila v skavtstvu
praktično del vsakega srečanja. Uporabimo jo lahko:
o pri katehezi,
kot spodbudo, da si lažje povemo, kako
se imamo po napornem tednu,
o za vrednotenje srečanja,
o

o

pri razmišljanju o služenju in drugje.
Matej Cepin, Plemeniti

čuk

Uokoljenje v veji VV

pustolovščino,

še tako pretuhtana džungla, ki smo jo v timu dobro pripravili, zabelili z ljubeznijo, podkrepili z džungelsko postavo in jo VV ponudili kot igro, ni vzgojna, če zataji tehnika.

SREBRNIZNAKZSKSS
Milena Pačnik (Koroška 1)
Predlagatelj Koroška 1

te-

duh in začne velika in skrivnostna igra
vzgoje. Stari volk, tako kot Mama Rakša, najprej začuti stisko človeškega mia-

melje za nadaljni razvoj skavtstva v šaleški dolini.

Gregor Grom (Brezovica 1)
Predlagatelj Brezovica 1

veji ter 6 let stegovodstva (dva mandata po 3 leta). Milena je prispevala tudi k
močni duhovni, voditeljski in skavtski ra-

Gregor Grom je voditelj na Brezovici 1 že
od leta 1999. Od tega je četo vodil tri leta,
eno leto klan, štiri leta pa je bil stegovodja . V tem času je poleg tega , da je kot
voditelj aktivno deloval na stegovi ravni ,
na nivoju Združenja vodil Tečaj za vodnike (odgovorni voditelj) leta 2001 , prav
tako je bil odgovorni voditelj Taborne šole
Pota 4 2004, kot član tropa za Dan Zem-

sti stega Koroška 1, ki je bila okronana z
odcepitvijo skavtske skupine Koroška 2.
Milena Pačnik je poleg dela v stegu aktivno delovala tudi znotraj Združenja : dvakrat je bila izvoljena za načeln ico ZSKSS
(skupaj 6 let), pridobila je naziv trener voditeljev ter vodila veliko tabornih šol ter
drugih državnih projektov.
Skrbi za zdrav skavtski razvoj ter za ohranjanje prvinskih elementov skavtstva, ki
so naš najrazvidnejši in najpomembnejši atribut.
Na podlagi vsega navedenega se nam
zdi Milena Pačnik nadvse primerna za
prejem srebrnega priznanja , ki se podeli za 1 O let aktivnega skavtskega voditeljstva in vas naprošamo, da ji tudi ZSKSS
s tem majhnim simbolom pokaže, kako
velik je njen prispevek k slovenskemu
skavtstvu in skavtstvu v svetu.

Alen Marinovič (Koroška 1)
Predlagatelj Slavko Lenart (Koroška 1)

lje 2002 je na skupnem praznovanju Dneva Zemlje organiziral igre za vse udeležence . Aktivno je sodeloval in vodil tudi
najrazličnejše projekte, ki jih je organiziral steg Brezovica 1 za slovenske skavte,
in sicer je bil vodja tehničnega tropa Preživi in mentor ter organizator izziva Divjajaga.
Gregor je poleg tega, da se je udeležil
vseh treh tabornih šol (Pota, Metoda IV,
Združenja) opravil tudi tečaj za trenerje .
Leta 2002 ga je 10 imenoval za skavtskega voditelja .
V stegu Brezovica 1, Ostrorogi Jelen ,
predlagamo, da Gregor Grom prejme
bronasti znak ZSKSS, saj se je v petih letih vodenja v stegu in na Združenju izkazal za odličnega skavtskega voditelja, ki
je vzor in zgled tako skavtinjam in skavtom kot tudi vsem voditeljem stega Brezovica 1.

melječo

na zgodbah o Mavgliju - je BiPi izbral za izhodišče vzgoje v krdelu in
skavtsko metodo tako prilagodil starosti
VV. Pripovedi, pesmi, igre ipd., s katerimi zgradimo uokoljenje džungle, so kulise, v katerih se naseli volčji (skavtski)

delom je kot skavtski voditelj položil te-

Milena Pačnik ima za seboj 12 let aktivnega voditeljstva znotraj stega Koroška
1, od tega 7 let aktivnega voditeljstva v

BRONASTI ZNAK ZSKSS

O, čuj naš klic: vsem dober lov, ki se
drže postave!
Džung lo- domišljijsko

zrasti v Gospodarja džungle, ki bo sam ubil Širkana in sledil klicu Pomladne pesmi. VV
sprejmejo skavtske vrednote, ko stari volki pridobimo njihovo zaupanje in v njih zbudimo željo: Tudi jaz bi bil tak!

Za njim je ustanovitev in pet let vodenja
čete v Velenju, ki ji je bil štiri leta edini
voditelj. Sodeloval je pri pripravi tečajev
za vodnike, svoje bogate izkušnje četo
vodje, predvsem izvidniške veščine, pa
je vedno rad delil tudi na delavnicah ob
različnih prireditvah ZSKSS. Alen je eden
od pobudnikov ustanovitve nove skavtske skupine v Velenju . S svojim vztrajnim

Janez Kozinc (Celje 2)
Predlagatelj Celje 2
Za petletno požrtvovalno delo v stegu Celje 2, za zasluge in pomoč pri ustanavljanju
skavtske skupine Celje 2 ter za zasluge pri
ustanavljanju krdela v stegu Celje 2.

Jože Hribar (Koroška 1)
Predlagatelj Slavko Lenart (Koroška
1)

v skavtskem letu 1996/97 , ko smo pod

Bumu prijateljstva , kjer je bila gospodinja

vodstvom takratnega kaplana g. Jožeta

prva 4 leta in je kuhala za 40 ljudi.

Tomšiča
točni

Glede na svoj staž v stegu si je Jože
počasi

zaslužil že skoraj srebrni znak

ustanovili skavtsko skupino Po-

raki . Tomaž je Bogu in vsem navzo-

čim

obljubil svojo zvestobo skavtstvu na
Krumperku maja 1997. Po dveh letih po-

ZSKSS . V stegu je vrsto let deloval kot

potništva se je podal na voditeljsko pot,

gospodar, nato voditelj VV in nazadnje

najprej kot klanovodja, nato v letih 2001-

kot pomočnik stegovodje. Še prav pose-

2003 kot

bej se je izkazal ob

različnih večjih

pro-

četovodja

in lansko skavtsko

Luka Močnik (Homec 1)
Predlagatelji SKVO Homec 1 in SKVO
Breznica 1
Luka

Močnika

smo najprej poznali po nje-

leto ponvovno kot klanovodja. V tem

govem znanju iz preživetja v naravi. Na

jektih , pri katerih je sodeloval tako na

času

je opravil taborne šole Pota, Meto-

poletnih taborih, jesenovanjih , potepih,

ravni stega kot celotnega Združenja. Pri

de PP in Združenja, sodeloval je na vseh

še celo na državnih posvetih ... smo si
zamislili , da bi radi spoznali , kako zaku-

tem izstopa njegovo požrtvovalno delo
pri vsakoletni organizaciji akcije

Luč

miru

večjih

urednik Skav-

riti ogenj brez vžigalice, slastno pripraviti

koledar ... Mnogi poznate še kakšno nje-

polža , prepoznati užitne rastline , postaviti bivak na primernem mestu ... ln ker

govo "dobro delo" .

smo bili še sami v zagati , kako to pripra-

tiča ,

na prihodnost, pri katerem so sodelovaZreče

1

skupaj s tremi stegi iz Portugalske.

Letošnje leto se je poslovil od aktivnega
voditeljstva, a ostaja
kot

Monika Kovačič (Nova Gorica 1)
Predlagatelj Nova Gorica 1
Monika je bila 3 leta voditeljica v veji IV,

tehnični

sovoditelj na TZV, uredil je skavtski

iz Betlehema in mednarodnega skavtskega projekta Različne korenine , skupli stegi Koroška 1, Koroška 2 in

projektih znotraj stega, na ravni

Združenja pa kot

član

našega stega

tehnični pomočn i k .

čaj

za vodnike). Monika je bila tudi urednica Skavtiča in zadnja tri leta deluje v
se je v osmih letih služenja v stegu

več

valnosti in odrekanja , ki ga je Tomaž pokazal v vseh letih prehojene skavtske

preživeli. Ko je lani kupil nov avto , je ku-

njegovo znanje tako veliko , da smo vsi

poti , ga steg Vir 1 predlaga za dobitnika

pil napol tovorno vozilo in še "dizla" po

bronastega znaka ZSKSS.

vrhu ... Če pogledate v njegov avto, bo
že vse pripravljeno na

temo o ognjih ,

" dizl" je pa gotovo tudi zato, ker poleti

PLAKETE

obišče

bogsigavedi koliko poletnih tabo-

rov in to vedno dobre volje, z nasmehom

Aljaž Ogrin, Matej Balantič
(oba Brezovica 1)
Predlagatelj Brezovica 1

in besedami: " NI PROBLEMA! "
Kot pravi skavt je KAR NAJBOLJE VEDNO PRIPRAVLJEN SLUŽITI!
Luka, hvala ti !

Aljaž Ogrin in Matej

Balantič,

popotni-

Nova Gorica 1 odrazila z izjemno požr-

ka v klanu Žlahtna kapljica, Brezovica 1,

vovalnostjo, delavnostjo, dobro voljo in s

sta bila glavna akterja pri izpeljavi

pravim skavtskim zgledom .

smo ga

blema!" in kot vidite, ga res ni bilo, ker je

državnem vodstvu veje IV. Monika Kovačič

čeprav

Zaradi veliko vloženega truda, požrtvo-

jektov tako na stegovi (LMB , Marmeljada
2004) kot državni ravni (taborne šole , Te-

ln njegove besede,

krat poklicali bolj pozno, so bile : " Ni pro-

3 leta četovodja , 2 leti voditeljica noviciata in zadnja tri leta še stegovodja . Sodelovala je tudi pri vodenju številnih pro-

viti in izpeljati, smo našli rešitev- LUKA.

nočne

Katarina Demšar (Škofja Loka 1 ), Matej

igre Divja jaga (Http://divja-jaga.skavt.

Žinko (Ljubljana 5)

net), ki je bila namenjena PP. Potekala je

Predlagatelj Peter Železnik

v

noči

iz 8. na 9. maj 2004 . Udeležilo se

Tina Gril (Celje 2)
Predlagatelj Celje 2

je je 8 skupin (klanov in noviciatov) s po

Zaradi njunega izrednega truda in požrt-

6-1 O članov. Zagotovo je bila to ena naj-

vovalnosti je letošnji projekt Dan Zemlje

Za petletno požrtvovalno delo v stegu

doslej . Aljaž je bil pobudnik in koordina-

obsežnejših in zanimivejših
pomoč

nočnih

iger

pri ustanav-

tor organizacijskega tropa, Matej pa je bil

ljanju skavtske skupine Celje 2, za de-

nekako vodja projekta- zelo dejaven pri

Celje 2, za zasluge in

javno delovanje v Mariborski regiji in od-

pripravi in izpeljavi ter glavni za odnose

govorno opravljanje funkcije regijske na-

javnostmi. Zato v stegu Brezovica 1, Os-

čelnice

trorogi Jelen, predlagamo, da se Aljažu

ter za delovanje v Združenju na

področju

izobraževanja voditeljev in vo-

denje tropa za pravne zadeve.

2005 uspel, tako kot je. Ne predstavljamo si projekta brez njunega prispevka.

Koordinatorji tropa za
2004
Predlagatelj 10

Marmeljado

in Mateju za prizadevno in uspešno delo
podeli plaketi ZSKSS .

Za pripravo in izvedbo Marmeljade 2004
-regijskega srečanja primorskih skavtinj
in skavtov za duha preskakovanja meja

Tomaž Kurmanšek (Vir 1)
Predlagatelj Vir 1

Fani Tušar
Predlagatelj 10

Tomaževa skavtska pot se je pričela

Nesebično

in dogodek, ki je povezoval slovenske,
zamejske in italijanske skavtinje in skavte ter s tem soustvarjal združeno Evro-

se je žrtvovala za pomoč na

po .

Peter Železnik
Predlagatelj 10
Peter Železnik je kot vodja Tropa za okoljsko vzgojo glavni odgovorni , da v našem
Združenju načrtno gojimo odnos do narave. Plaketa mu velja predvsem zaradi
večletnega vodenja tropa, ki vsako leto
pripravi vrsto odmevnih dogodkov. Dogodkov ob Dnevu Zemlje se udeleži veliko skavtov in neskavtov, postajajo pa
tudi vedno bolj prepoznavni v strokovnih
sferah. Trudijo se za sodelovanje z različnimi okoljskimi organizacijami , od fakultet do nevladnih organizacij.

O

glašam se iz vroče dvorane, kjer

še diši po palačinkah , z zasedanja sveta ZSKSS v Grosuplju.
Udeleženci Sveta ZSKSS smo soustvarjali na eni izmed treh delavnic: ustvarjanje vzgojnega namena, nove oblike izobraževanja voditeljev in razvoj strukture ZSKSS. Zborovanje se je ogrelo ob
predlaganih sklepih iz delavnic. Med razpravami je bilo večkrat zelo vroče , predvsem pri predlogu proračuna in pri zadnjem predlogu sprememb statuta .
Slednji je na novo opredelil sestavo in
delo Izvršnega odbora (10). Na vprašanje o razlogih za spremembo ni bilo odgovora, 10 je povedal le, kdaj in kako so
pripravljali spremembo! Ali je res potrebno urgentno spremeniti- POZOR!- vsebine strateškega dokumenta, ne da bi bili
o tem prej primerno obveščeni vsi delegati Sveta ZSKSS!? Na vprašanje zakaj
so na primer iz nalog Poverjeništva za
mednarodne odnose črtali nekaj bistvenih nalog, je načelnik odgovoril, da so
besedilo skrajšali zato, da so opisi poverjeništev po dolžini primerljivi!!! Še danes ne vem, kaj se je v resnici spremenilo s potrditvijo spremembe statuta. V
gradivu sem namreč prebrala, da bomo
po novem v 10-ju imeli enega poverjenika za mednarodne odnose, član komisije za sklepe pa je pred glasovanjem
jasno prebral, da bomo imeli poverjenika in poverjenico za mednarodne odnose. Prebrana je bila samo nova struktura 10, nihče ni predstavil sprememb nalog poverjeništev in sedaj se sprašujem,

ali smo sprejeli novo strukturo 10 samo
v delu , ki se nanaša na poverjeništva , ali
tudi v delu, ki opisuje naloge le-teh .
Spraševala sem se, ali morda spreminjamo statut v prid trenutni strokovni usposobljenosti ZSKSS ali v prid ZSKSS? Ali
je res organizacija ZSKSS na regionalni in lokalni ravni manj pomembna kot
predlog spremembe strukture 10-ja, da
o tem v delavnici o strukturi ZSKSS ni
bilo debate? O predlogu smo glasova-

li kljub temu, da predhodno gradiva vsi
delegati niso dobili, da je bila zbranost
delegatov slaba (odločanje o pomembni vsebini na koncu večurnega zasedanja?) in da je bil 10 opozorjen na odgovornost za odločanje delegatov o nepoznani vsebini .
Sama sem razočarana in zgrožena nad
dejstvi in upam, da se ne bo nikoli več
ponovilo. Hvala Bogu za upanje in vero,
da je Gospod na strani mladih in da On
vodi tudi naše Združenje.
Špela Komac Sušnik, Neugnana vidra,
Kamnik 1

TO SKAVTSKO LETO SMO
POSVETILI »SLUŽENJU«
soboto, 2.oktobra, je bil za skavte iz bratovščine Ljubljana-štepanja vas prav poseben dan. V
cerkvi Marijinega Brezmadežnega spočetja v Zagradcu sta si obljubila večno
zvestobo naša Skromna medvedka Ana-Marija Škoda in njen Spretni medved - Martin Plut.

V

Sveto mašo in obred je vodil Martinov
brat, dr. Jože Plut, vojaški kurat, ob somaševanju še treh vojaških kaplanov in
domačega župnika . Slovesnost pa je bila
z izrečenimi prošnjami in zahvalami, občutenem povabilu k molitvi očenaša in
pozdravom miru povsem skavtsko obarvana . Vsem se nam je vtisnil v spomin
tudi prisrčen nagovor mladoporočence
ma in čudovito petje domačega pevskega zbora
Mladoporočenca

kve

čakala

je že ob prihodu iz cerprva skavtska preizkušnja.

DRAGA ANA IN MARTIN
Poroka je praznik in velik je dan,
darilo je prstan, drug drugemu dan .
A dar neizmeren je, več kot zlato,
z njim daje srce se, ljubeče, zvesto.

Dogodek je velik, človeka zmehča,
ko skavti nja Ana poljub mu poda.
še hlod bi zmehčal se, tako nas prevzame,
ko Tine nevesto z rutko objame ..

Prejela nista niti še vseh čestitk, ko smo
ju skavti po načelu: »Bodi pripravljen!
Vedno pripravljen!« že poslali na čisto
pravo orientacijo okoli cerkve. Teklo jima
je kot po maslu in brez težav sta prišla
do cilja, kjer sta našla »Zaklad« - streho
nad glavo in toplo odejo (šotor in »spalki«), kar bosta lahko preizkusila že na
prvem taboru. Za dober začetek skupne
poti je bilo tako v največji možni meri poskrbljeno.
Potem smo se vsi zadržali še v domu ob
cerkvi. Ob domačih dobrotah in ob ubrani slovenski pesmi so bile lepe želje zakoncema Plut za na skupno pot še neštetokrat izrečene.
Prve odrasloskavtske poroke smo se seveda spomnili tudi v oddaji Skavtski potep. Posebej lepo voščilo je ob tej priliki
Ani in Martinu napisal Tone Sečnik.
Katja

Anžič

V sreči ustvarita ljubek si zborček,
zanima me to, kdo bo prvi tenorček.
Najbolj pomembna pa je harmonija,
iskrena ljubezen -to je fantazija .

Vso srečo v zakonu in žegen z nebes,
še skavtski nasvet se vriva vmes:
Ljubezen je vse, je bogastvo, zaklad,
zato nikdar ne pojdita skregana spat.
Anton

Sečnik,

Hudomušni Jež

drasle skavti nje in skavti se zbira mo zato, da bi med seboj pomnožili srečo in veselje ter porazdelili bremena, skrbi in žalosti. Drug
drugega naj bi motivirali za bolj zdravo
življenje, za duhovno rast, da bi bili boljši, da bi celostno skrbeli za svojo osebnost, se znali spreobrniti, to je izstopiti iz
škodljivih kalupov vsakdanjega življenja.

O

20. novembra je bilo izobraževalno srečanje za odrasle skavtinje in skavte v
župnijskem domu v Štepanji vasi v Ljubljani. Pripravili smo delavnice na teme:
mednarodni odnosi, priprava duhovne
misli v bratovščini, načrtovanje in vodenje srečanja v bratovščini, sodelovanje
bratovščine v javnih razpisih o sofinanciranju projektov bratovščine. Na takšna
srečanja vabimo vse tiste, ki bi želeli izvedeti kaj novega, in vse tiste, ki bi svoje
znanje želeli podeliti z drugimi.
Stopili smo v adventni čas in morda je
prav ta čas priložnost, da se vživimo v
bližnjega. Da prisluhnemo osamljenim,
stisnemo roko tistemu, ki hrepeni po bližini, sprejemamo drugačnost in različ
nost, obiščemo bolnega, sočustvujemo z
žalostnim, pomagamo v stiskah ...
18. decembra bo v Spittalu srečanje
odraslih skavtov in skavtinj ob Luči miru
iz Betlehema Regije Alpe Jadran, kamor
se vključujejo deli severne Italije, južne
Avstrije in Slovenije. Tukaj bo priložnost,
da si skavti izrazimo, da smo bratje in sestre ne glede na to, kakšen jezik govorimo, kje in v kakšnih razmerah živimo,
da se med seboj spoštujemo, med seboj
živimo v prijateljstvu in miru. Lepo vabljeni, da potrdimo bratstvo na srečanju v
Spittalu.
Drugi vikend v januarju 2005 bodo duhovni dnevi v Kančevcih. Pridite, da obogatimo drug drugega in poglobimo svoj
odnos z Bogom.
V ljubezni do sebe in bližnjega vam želim veliko bogatih služenj, veliko srečanj
z Jezusom v bližnjem, veselja, miru na
Božični dan ob jaslicah.
Martin
V službi

Kač,

Zviti lisjak

načelnika
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aslov sem si izposodila iz našitka
odraslih skavtov, ki se trenutno
nahaja še pri izdelovalcu našitkov nekje v bližini Benetk. Ko bo izdelan,
bo krasil kroje odraslih skavtov iz severozahodne Italije, iz južne Avstrije in iz cele
Slovenije . Lahko bi ga nosili tudi odrasli
skavti iz Bavarske, iz švicarske pokrajine
Ticino, iz madžarske pokrajine Somogy,
iz cele Hrvaške in še iz marsikje. Ampak
to so že načrti za prihodnost. Ravno tako
kot je naša želja za prihodnost, da bi
se ta regionalna mednarodna povezava
uveljavila tudi pri 'mlajših' skavtih . (Izraz
skavti bom v nadaljevanju uporabljala
predvsem za odrasle skavte.)
Zgodovina opisovane skavtske združbe
se je začela leta 2001 , ko se je zgodil
ustanovni zbor Odraslih skavtov Slovenije . Da bi zbor izpadel bolj svečan, bolj
pomemben, bolj verodostojen ipd . smo
se spomnili nanj povabiti še nekaj tujcev.
Izbrali smo kar najbližje - Italijane. Naš
ustanovni zbor in njegovi udeleženci smo
očitno Italijanom izpadli zelo zanimivi ,
saj so se odločili, da morajo z nami začeti sodelovati in so se nam prav kmalu
najavili na delovni obisk. Na drugem delovnem srečanju so bili že zraven tudi avstrijski odrasli skavti, saj smo si za okvir
delovanja vzeli območje že uveljavljene
delovne skupine s slovenskim imenom
Alpe- Jadran .
Od takrat so minila šele dobra (in polna)
tri leta, ase mi zdi , da se z italijanskimi in
avstrijskimi skavti poznamo , srečujemo
in sodelujemo že od vekomaj . V projekt
(če ni to preskromen izraz za naše (so)delovanje) Alpe Adria Scout je na nek
način vključenih že večina slovenskih in
italijanskih (iz sodelujočih regij seveda)
odraslih skavtov in tudi vse več avstrijskih skavtov. Najbolj množično obiskan
dosedanji skupni projekt je bila izmenjava Luči miru iz Betlehema . Na sv. Višarjah leta 2002 se nas je zbralo okrog sto,
lansko leto na Sveti gori pri Gorici pa že
okrog dvesto. Mogoče nas bo letos v Špitalu ob Dravi že tristo ali štiristo (200x2).
Teh skupnih
kot običajna

srečanj

jaz ne vidim samo
ampak kot sreča-

srečanja ,

nja z globljim in zelo simboličnim pomenom . Lan-

s kega decembra je predstavnik Italijanov
Alberto Albertini svoj pozdrav na Sveti
gori začel nekako takole: "Stojimo na
kraju, kjer so se- niti ne tako dolgo nazaj
- naši predniki mesarsko klali med seboj
(v mislih je imel soško fronto). ltaljani so
bili na eni strani, Avstrijci in Slovenci na
drugi. Podzemnih in nadzemnih rovov, ki
pričajo o tistih časih, je na Sveti gori in v
okolici na stotine kilometrov. Mi pa smo
se na istem kraju zbrali kot prijatelji, da
bi si med seboj izmenjali Luč miru iz Betlehema ... " Avtor teh besed je tudi idejni
vodja našega povezovanja. V preambolo statuta skavtske regije Alpe-Jadran je
kot skupno izhodišče zapisal naše skupne korenine v oglejskem krščanskem patriarhatu .
Ob tem človeku sem izgubila predsodek, da Italijani nimajo pojma o zgodovini , kar je vsaj v primorskih medijih zelo,
zelo pogosto zastopano stališče . Kako
nepomembne so meje z vidika druženja
ljudi (upam , da ne samo skavtov), sem
razmišljala, ko sem se peljala na zadnje
srečanje Odraslih skavtov Slovenije v
Celje skupaj s skavti iz Trsta . Ko pa mi
je Ata Viharnik iz Maribora povedal, da
se je pripeljal na isto srečanje z Hermanmam iz Gradca, je bil to dodaten dokaz
za zgornjo ugotovitev. Italijani so na tem
srečanju razlagali , kako so bili spomladi na motorističnem reliju pri avstrijskih
skavtih . Vmes so bili še Ljubljančani v
Padovi in Furlani v Ljubljani . Jaz sem
bila na Barcolani na jadrnici tržaškega
odraslega skavta. Tudi na Snežnik smo
že nesli Luč miru iz Betlehema skupaj z
odraslimi skavti iz Trsta . ln ob nekaterih
za jezike bolj nadarjenih ltalijanih in Avstrijcih imam že občutek, da jih ne smem
ogovarjal, ko so zraven , ker razumejo
že precej slovenščine. Da ne govorim
o tem , kako dobro že poznajo geografijo Slovenije. Skratka - omrežje odraslih
skavtov regije Alpe - Jadran postaja že
zelo gosto, tako po številu udeležencev,
kot po količini stikov med njimi.
To jesen nam je uspelo izvohati tudi
madžarske in hrvaške odrasle skavte oz.
bolj natančno so oni izvohali nas, saj se
očitno dober glas o spoprijateljenih skav-

tih na območju Alp in Jadrana širi v deveto vas . Izgleda, da se bo kmalu razširila
tudi naša odrasloskavtska naveza.
Na začetku je bilo med načrti omenjeno
reklamiranje tovrstnega sodelovanja tud i
med 'mladimi ' skavti. Zavedam se , da
so dejavnosti in možnosti druženja med
'mladimi ' in 'starimi ' skavti precej različ
ne. Ampak če imajo odrasli prednost v
večji mobilnosti (avti in vozniški izpiti), so
mladi v prednosti glede znanja tujih jezikov. ,Mladi ' Novogoričani so bili v naše
druženje rahlo vključeni lansko zimo,
ob izmenjavi Luči miru iz Betlehema na
Sveti gori . Mogoče bodo tudi oni napisali
kakšen svoj takratni vtis .
V tem javnem razmišljanju sem hotela
poudariti pomen sodelovanja med različnimi, še posebej sosednjimi , narodi za
mir med ljudmi , za širši pogled na svet,
za višjo kakovost življenja na našem planetu . Ane vem , če mi je uspelo. Mogoče
pa to deluje samo , če sam poizkusiš.
Katja Rutar,

Lete ča

lastovka,

BOKSS Ilirska Bistrica
Srečanje odraslih skavtov Alpe
Jadran bo v soboto, 18.12.2004, v
Spittal am Drau ob luči miru iz Betlehema

Sestre in bratje skavti iz Avstrije se trudijo ,
da bi bilo srečanje čim lepše. Vsa besedila bodo prevedena v vse tri jezike. Izdelali
so lepa stojala za svečke . Pričakujejo veliko udeležbo, saj si bomo zaželeli miru in
prijateljstva ob Božičnih praznikih in Novem Letu 2005.
Program srečanja :
• Ob 11 :OO Zbirališče v gostilni Goesser
Gastgarten v središču Spittal-a. (Gostišče
je zlahka najti, saj ga obkrožajo veliki napisi »GOESSER«)
• Od 11 :OO do 13:30 še vedno v gostišču: Predavanje o zgodovini kraju z imenom Teurnia ali St. Peter im Holz (Sv. Peter v lesu). Predavanje bo spremljana z diapozitivi.
• Ob 13:30 Odhod k maši, ki bo v cerkvi
St. Peter im Holz.
• Ob 14:00 Sv.maša
• Ob 15:00 Konec maše in srečanja pred
cerkvijo
• Ob 16:00 Odhod domov

ima bo z veliko hitrostjo privihrala in prepodila jesen
drugam ... Nekaterim je gospa zima tudi simpatična,
ker vsako leto prinese nekaj novega in je tako zelo iznajdljiva. Celo gozd ne ostane ravnodušen ob njeni prisotnosti. Svoje pisane liste je podaril zemlji, da jih z raznimi procesi
spremeni v snov, ki bo naslednjo pomlad spet uporabna. Takim spremembam pa je priča le tisti, ki jih opazi. .. Zato poj-

Z

T

rop za okoljsko vzgojo (TOV) že dlje časa resno načrtuje
in se piše v zgodovino z najbolj zgodnjim sestankom (ob
?.zjutraj) na sedežu Združenja.

Tako smo pripravili nekaj najbolj svežih
stvene) skavtnje in skavte:

novičk

za vse (okoljevar-

dimo v gozd! Užitek je obmetavati se s storžki, skakati v kup
listja, plezati po drevesih, se igrati skrivalnice in voziti slalom.
Po vsem tem se lepo nasloniti na deblo, poslušati dihanje in
zvoke, okusiti ekstra svež zrak in pojesti lepoto pokrajine.
Katarina Demšar, Zgovorna lisica,
Škofja Loka 1

• Letošnja zelena nit so GOZDOVI.
• TOV letos sodeluje na forumu o gozdovih (Forum on forests)
Združenih narodov s temo: Mladi o gozdu. V ta namen se samo
še izboljšujejo in brusijo delavnice, ki se bodo izvajale v mesecu januarju .
• 7. in 8. aprila 2005 bomo ponovno izvedli kvaliteten in zanimiv
seminar o okoljski vzgoji
• Pripravljamo
ek 22.4.2005

načrt

za praznovanje Dneva Zemlje, ki bo v pet-

• enotni plakati, zgibanke ter našitki za vse

sodelujoče

Katarina Demšar, Zgovorna lisica,
Škofja Loka 1

o najnovejših podatkih je 59,2% Slovenije pokrite z gozdom (Zavod za gozdove Slovenije 2004 ). Kaj to pomeni?

P

Nenadomestljiv je vpliv gozda na podtalnico, gozd je dom in
gim živim bitjem .

zatočišče

mno-

Gozd je blažilec klimatskih ekstremov. Človeku predstavlja zatočišče in kraj umiritve
v vedno bolj ponorelem svetu.
Gozd je vir lesa - naravnega, razgradljivega in zelo uporabnega materiala.
V gozdu rastejo tudi zdravilne rastline in

različne

vrste gob.

Le kdo še ni kdaj z veseljem zobal borovnic, gozdnih jagod in robid?
Čeravno se največkrat ne zavedamo, smo Slovenci gozdno ljudstvo. Ob in v gozdu

smo živeli ter bili od njega odvisni dlje kot večina drugih evropskih narodov. To se pozna tudi v metodah sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom, ki so se pri
nas razvile prej kot drugod.
Slovenije brez gozda si ni mogoče predstavljati, zato je prav da vsi prebivalci Slovenije gojimo spoštljiv odnos do gozda, se ga veselimo in pazljivo ravnamo z njim.
Peter Železnik, Hitri medved,
Ce/je1

Ahoj vsem skupaj!

D

odeljena mi je
bila nova naloga.
V mini anketah sprašujem in zaslišujem
naključne
skavtinje

Pa tudi drugače smo se dobivali in se podili po travnikih in po gozdovih in tako dalje . ln na neki način smo potem pač prišli k skavtom.
Kateri dogodek vam je ostal najbolj v
spominu?

naloga pa je intervjuvanje ljudi z zanimivim zgodbami in prigodami. Za začetek majhna anketa o LMB in pogovor s predvojnim skavtom. Želim vam
vesel božič in srečno Novo leto.
Luka Novak, Pozorni ris, Lj.2

6. 12. 2004, v UKM

Mi trije smo imeli veliko željo, da bi šli
na svetovni jamboree. To je svetovni zlet
skavtov. Ta pa je bil 40 . leta v Egiptu . ln
mi trije smo se že ne vem kako pripravljali, da se bomo dol spravili, in sicer s
kolesi. čez Jugoslavijo, Bolgarijo, Turči 
jo pa po Bližnjem Vzhodu dol v Egipt. Seveda se je potem vse skupaj končalo zaradi takratnih razmer, potem je prišla voj-

runo Hartman (rodil se je leta
1924) je po rodu iz Celja. Študi-

B

na ... Tega smo si tako želeli , pa se ni
uresničilo.

ral je slavistiko in potem pouče
val na gimnaziJI m učiteljišču v Murski
Soboti. Bil je lektor in dramaturg najprej
v Ljubljanski potem pa v Mariborski Dra-

Pozimi vem da smo hodili na izlete . V
Celju smo šli na Tovst nad Celjsko kočo .
Tam smo se mi pozimi plazili po tistih
bregovih, po snegu . Kuhali smo si čaj,

mi. V Celju je bil upravnik gledališča. Od
leta 1965 do upokojitve pa je bil ravnatelj
Univerzitetne knjižnice v Mariboru. Znan
je kot velik poznavalec Rudolfa Maistra.

imeli smo kotel in smo v njem sneg topili ,
zraven so pa tudi smrekove iglice noter
lezle pa ko smo komaj zakurili spodaj pa
je smrdelo, samo mi smo rekli da je dišalo in tist čaj je bil najboljši pa še kako limone smo noter stisnili in vsi tisti duhovi
po lesu, po smreki , po smoli in še kaj ...
pa je bilo veličastno. sedeli pa smo noter
v snegu. To so res lepi spomini.
V kakšni luči vidite skavtstvo danes?
Moram vam reči, da skavtov pa tudi tabornikov nisem ne vem kako spremljal.
Čeprav sem bil pred petdesetimi leti profesor v Murski Soboti, pa vem, da so tam
recimo taborniki zelo dobro delali. Recimo Milan Kučan je bil takrat zraven, še

Kako ste prišli k skavtom?
Čisto natančno tega ne vem. Tako je

bilo. Jaz sem imel dva prijatelja, dva
brata, in sicer eden je bil Božo Kantušar, ta je bil kasneje skladatelj v Parizu,
in njegov brat, Jože Kantušar, ta pa mislim, da še živi, in sicer v Mittenwaldu v
Nemčiji. On je pa svetovno znan izdelovalec glasbil. Vsi trije smo igrali inštrumente v glasbeni matici, tako da smo se
po tej plati poznali. V orkestru smo igrali.

~
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V

uredništvu

smo se spraševali,

vijalo pa jaz nisem spremljal in tudi danes ne. Se mi pa zdi, da samo na sebi
to, kar skavtizem je, kar je plemenitega ,
vzgojnega , tovariškega, kar ima v sebi ,
pa to kar oblikuje osebnost, to je važno
za mladega človeka . ln da ima to moč v
današnjem času , ko te na vseh koncih
in krajih lahko odvleče pa te tudi zapelje lahko . To je velika reč . Tisti , s katerimi
sem bil skupaj pri skavtih so se vsi radi
spominjali skavtskih časov. če so še živi ,
jaz sem že čisto pri tistih ta zadnjih .
Kaj bi za zaključek tega pogovora povedali našim bralcem?
Ni drugega kot to, da se držijo vseh pravil, ki skavtsko organizacijo držijo skupaj ,
da se po njih ravnajo in sami sebe spreminjajo v čvrste, zdrave, telesno in duhovno močne ljudi za današnji čas.
Pogovarjal se je ustvarjalni krt iz Maistravega stega (Mb2)

ponosen, ko nas ljudje pohvalijo.

ša miru, ampak ga simbolizira, ter nas spomni

Katja SKVO, Zagorje 1

nanj . Kadar se skregam s katerim od prijate-

Ena od lepih gest, ob pripravi na Jezusovo
Skavtiča

majčken poba . Dvanajst let je bil star. ln
vem , da so tisti taborniki tudi imeli nekaj tega v sebi , kar sem vam prej pripovedoval. Kako se je pa potem dalje raz-

rojstvo. Notranja

luč,

ki zažari v ljudeh. Veli-

ljev, se kasneje spomnim na LMB in pomislim,
da bi bilo bolje,

če

bi se pobotala . Probleme

moramo reševati po mirni poti.

kaj pa skavtom pomeni LMB? Pred vami

ka pridobitev za mlade, saj se povežemo med

so odgovori skavtinj in skavtov z vseh koncev

seboj. Lanskoletni naslov "Ustvari družino" je

Martin PP, Gornja Radgona 1

Slovenije.

bil najboljši. Velikokrat pozabimo na mir v last-

Za nas skavte je to posebno velik in pomem-

nih družinah.

ben dogodek. Ni tako lahko vse to organiziral

Meni pomeni nek plamen, ki poveže ljudi in jih

Matej IV, Železniki 1

in pripravil. Zame je to kar velik simbol odgo-

spomni, da svet potrebuje mir. Je pa tudi neko

Meni pa LMB pomeni popestritev dni pred bo-

vornosti. Ko pa delim LMB ljudem , se pa kar

veselje ob razdajanju, ko nekomu polepšaš

žičem.

vidi, kako ponos, veselje in

Maja PP,

Ajdovščina

dan s podarjena

1

lučko.

sprašujejo stvari o skavtih. Vedno ko delimo

Simon IV, Trebnje 1

Meni pomeni LMB

srečo

Fajn se mi zdi, ko nas ljudje hvalijo in

lučko

in upanje na mir, da bi

zavladal svetu. Ob deljenju LMB sem vesel in

po hišah, je veliko smeha in zabave .

Neža, IV Vrhnika 1

Takole bom rekla . Mislim, da LMB ne prina-

občutek

pripadno-

sti v nas kar rastejo .
Zbral: Luka Novak, Pozorni ris,
Ljubljana 2

znotraj držav in širše.

10 MILIJONOV OBRAZOV
erjamem, da vas je večina že slišala za svetovno organizacijo
WAGGGS in da o njej veste že veliko. Tukaj je kratka predstavitev za vse, ki
bi radi obnovili znanje, in za vse tiste, ki o
WAGGGS-u niste vedeli skoraj nič ...
Do sedaj . V naslednjih številkah Skavtiča bomo predstavili vse regije, svetovne skavtske centre, uporabno literaturo,
WAGGGS-ove triletne programske teme,
partnerske projekte ter naše možnosti sodelovanja v vseh teh dejavnostih. Prijetno
branje želim .

V

Osnovno:
• The World Associaton of Girl Guides and
Girl Scouts (WAGGGS) je največja mednarodna prostovoljna organizacija za deklice in mlade ženske na svetu.
• WAGGGS ima svoje članice-organzaci
je (ena med njimi smo tudi mi) v 144-ih državah sveta.
• WAGGGS-ovo članstvo predstavlja več
kot 1O milijonov deklic, mladih žensk ter
fantov. Slednjih je približno 12.000 članov,
od tega je približno 2000 naših fantov bravo!©

žavah se trenutno trudijo postati članice
WAGGGS-a.
• WAGGGS deluje v treh uradnih jezikih:
angleškem, francoskem in španskem.
• WAGGGS sestavlja 5 regij: evropska,
arabska, afriška, azijsko-pacifiška in zahodna (pod slednjo sta mišljeni S in J
Amerika).
• V okviru WAGGGS-a delujejo štirje svetovni centri: Our Chalet- Švica, Pax Odge
- Anglija, Our Cabana - Mehika in Sangam- Indija.
• Triletna programska tema, ki jo 20022005 izvaja WAGGGS, se imenuje »Our
rights, Our responsibilities« (Naše pravice, naše odgovornosti).
Ciljii svetovne organizcije so:
• Po vsem svetu oživljati složnost namena in skupnega duha skavtstva, ki temeljita na osnovnih načelih gibanja (obljubi,
zakonih in zamislih ustanovitelja).
• Nadaljevati glavno poslanstvo skavtskega gibanja in z njim omogočati deklicam,
mladim ženskam in fantom, da skozi samovzgojo razvijajo svojo osebnost, čut za
odgovorno državljanstvo in služenje v lokalnih in svetovnih skupnostih.
• Spodbujati prijateljstvo med deklicami,
mladimi ženskami in fanti vseh narodnosti

Drugič pa še kaj več o svetovni skavtski
organizaciji WOSM in razlikah med njima. Več o WAGGGS-u tudi na http://www.
wagggsworld .orq.

Korana

Kovačevič,

Spretna veverica,
Postojna 1, MEDO

NAJ TE GLEDA VES SVET!
Če si eden tistih skavtov, ki radi ohranjajo
lepe spomine s svojim fotoaparatom, in bi
fotke rad pokazal celemu svetu, izberi nekaj svojih najboljših in jih pošlji na:

info@wagggseurope.org (evropska regija) ali na dom@vwaqgqsworld.org (svetovna pisarna).
Tvoje fotke bodo objavljene v WAGGGSovih publikacijah. Tema je poljubna, zaželeno je seveda dogajanje v kraju. Ne pozabi dopisati še svojega dovoljenja za objavo fotk v skavtskih publikacijah.
Veliko dobrih motivov in uspešno foto kariero želim.
Korana

Kovačevič,

Spretna veverica,
Postojna 1, MEDO

GO INTERNATIONAL- mednarodni tabori leto 2005
Ime tabora
20. Svetovno srecanje mladih
+ skavtski tabor
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Nemške skavtske
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www.peak2005 .org.uk
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Za vse prijave se prosim oglasite poverjeništvu za mednarodne odnose. Ko se odpravljate v tujino ne pozabite izpolniti obrazca za prijavo tabora v tujini, ki ga dobite v pisarni ZSKSS. Za vsa vprašanja in dodatne informacije smo vam na voljo na medo@skavt.net

Prva igra 22. FEBRUAR,
SVETOVNI DAN SPOMINA
- POPOLNOMA DRUGAČE?

T

a dan je vsekakor zelo poseben

dan za vsako skavtinjo in skavta. Nanj praznujemo vsi skavti
po svetu rojstna dneva lorda Baden-Powella, ustanovitelja svetovnega gibanja
skavtinj in skavtov, ter njegove žene Olave, lady Saden-Powell, prve svetovne
načelnice. To je dan in priložnost za vse
nas, da se spomnimo svojih bratov in sester po vsem svetu in praznujemo z različnimi aktivnostmi s poudarkom na mednarodni in medkulturni izmenjavi.

organizacije, njenih
pripadnikov.

načel

in vseh njenih

Zakaj ne bi praznovali tega Dneva spomina popolnoma drugače od ustaljene
vsakoletne proslave, poti preživetja ali
kratkega programa na glavnem mestnem
trgu? Aktivirajmo se in doprinesimo tudi
kakemu neznanemu skavtu v revni vasi
vsaj kak cekin in možnost postati skavt.
Ta pravi skavt ... Tak, kot si ti.

organizacijam, ki jo nujno potrebujejo za
svoje delovanje in obstoj. Veliko je skavtskih organizacij na svetu (predvsem v afriški, južnoameriški in azijski regiji) , ki
potrebujejo vsaj minimalna sredstva za
svoje delovanje. Z darovanjem v sklad
pokažemo voljo in pripravljenost deliti si odgovornost za prihodnost svetovne

pokaži, povej

igre, glasbo ali socialne pogoje - šolanje, religija, prevoz ...
• Pripravijo predstavitveni kolaž ali pano,
na katerem predstavijo ostalim ali širši skupini, kako različne kulture in narodi zadovoljujejo navedene potrebe. Vsi
skupaj se pogovorijo o tem . Skozi pogovor ugotavljajo, po čem se mi razlikujemo od ostalih otrok po svetu, in skušajo
najti skupne točke . Ugotovijo naj, s kom
bi se naj bolje ujeli in zakaj.

Druga igra se

Razišči,

pokaži, smej

Potek: Udeleženci morajo izvedeti in
uprizoriti različne pomene vsaj petih gibov ali gest rok, glave ali drugih delov terazlične

o letošnji temi (»Hrana«), skupaj s
predlogi za aktivnosti, boste izvedeli od
svojih voditeljev in na internetu ob pravm

lesa, ki imajo
nih državah.

času,

Naloga zveni enostavno, vendar verjemite, ko se je boste lotili, boste odkrili veliko zanimivega o različnih državah in kulturah, predvsem kaj takega, česar ne bi
nikoli verjeli ali si predstavljali. Ko boste
to predstavili svojim prijateljem , recimo

Korana

Kovačevič,

Spretna veverica ,

Postojna 1, MEDO

MEDO- AKCIJA! .. . v skavtski sobici,
na vrtu ali v tvoji dnevni sobi

pomene v

različ

Več

lahko pa skočite tudi na Http://
www.world-thinkinq-day.com .
Svetovni namen praznovanja Dneva
spomina je že vrsto let zbiranje sredstev
v sklad svetovnega Dneva spomina. S
temi sredstvi se nudi podporo skavtskim

Razišči,

Potek:
• Udeleženci zberejo slike otrok s celega sveta.
• Opredelijo njihove osnovne človeške
potrebe - vrsta prebivališča, hrana, obleka.
• Opredelijo način vzgoje - obnašanje,

ob dobrem skavtskem čaju ... vas čaka
veliko uspešnega in neuspešnega ugibanja, predvsem pa veliko smeha. Najboljšemu gibalcu lahko podarite majhno nagrado.

Zakaj ne bi v teh dveh mesecih , ko je zunaj mraz in notri prav prijetno toplo, do
nove številke Skavtiča, izvedli dveh zanimivih aktivnosti in vsi skupaj izvedeli kaj
več o svetu okrog nas?
Namen sledečih dveh iger je: Bolje spoznati različne rase in narodnosti v drugih državah, njihov način življenja, kulturo, verstvo in izgled .
Aktivnosti lahko trajata s pripravami vred
od nekaj ur do nekaj tednov. Uporabiti
je treba različne vire in pridobiti čim več
možnih informacij in zanimivosti. Voditelji določijo stopjo in obseg raziskovalne
igre glede na starost/vejo. Primerni sta
za vse starosti. Gremo, zabava te čaka!

Korana

Kovačevič,

Spretna veverica,
Postojna 1, MEDO

Sobota spomladi, poleti in jeseni
ajprej je bila pomladna sobota bilo je veliko cvetočih jablanovih
vej, tulipanov in trte ... Potem je
prišlo poletje, ki je bilo kljub toči na tisti
sobotni dan odeto v nežno vijolična .. . Ko
pa se je poletje že prevešalo proti jeseni , je v noči iz petka na soboto pred tolminsko cerkvijo zrasla breza . . . ln kaj je
bilo skupnega tem trem sobotam? Veliko ljubezni , riža in predvsem skavtskega duha. Ja, uganili ste. V stegu Tolmin
1 smo letos praznovali kar tri skavtske

N

isalo se je leto 2004, natančne
je, 26. novembera. Skupina okoli petnajstih skavtov se je zbrala okoli 23. ure pri cerkvi v Šentvidu nad
Ljubljano in nestrpno nekaj pričakovala.
Ako je morda še kdo, ki ne ve kaj se je
zgodilo tistega večera in noči, naj mu kar
narvnost povem: ta skupina petnajstih
skavtov se je odpravila na peš romanje
na Brezje k Mariji pomagaj.

P

poroke.
Prva je bila dolgoletna Akela in začetni
ca veje VV v Tolminu Padiwjana lastowka Sandra. Na enem njenih preletov čez
Vipavsko dolino ga je uzrla . ln od takrat
je Stanko vedno bolj navdušen nad Tolminsko. Sledila sta jima Tina - Zgovorni kenguru in Emil - Potujoči rakun. Glede na to, da sta bila to tolminska Akela in
četovodja, v tej družini skavtskega duha
res ne bo manjkalo.
ln tista »ta jesenska« sta bila Florijan Hitra rusca in njegova Barbara. V našem
stegu verjamemo, da bo Florijan - bivši
četovodja in vodja noviciata - vse skavt-

bnega, kot je peš romanje, odzvalo pa se
je že zgoraj omenjeno število skavtov.
ln smo šli! Sprva nas je pot vodila mimo
Guncelj in Mednega, proti Medvodam,
potem pa po manj prometnih cestah proti
Kranju. Med potjo je bilo veliko zavzetega pogovarjanja, veselega petja in zbrane molitve. Tako je minevala pot do Kranja, kjer se nam je obetal prvi in tudi edini postanek na vsej poti proti Brezjam.
V Kranju smo se vsi razveselili kratkega,
a trdo prisluženega počitka. Tam pa se
nam je pridružila še sestra neke udeleženke, ki se je nekoliko zbala dolge poti
in je poromala na Brezje iz Kranja . Žal pa
se je počitek prekmalu končal in morali
smo stopiti po poti naprej.

ske modrosti delil tudi v svoji družini.
Sandra in Stanko, Tina in Emil, Barbara
in Florijan! Dober lov, bodite pripravljeni
in srečno pot v skupnem življenju!

ker je vsake poti enkrat konec, smo vedeli, da bo tudi naše nekoč zmanjkaloin je je res . Ni ga lepšega pogleda kot je
pogled na zvonik brezijanske cerkve po
celonočnem romanju.
»Pod zvonikom« smo se udeležili jutranje svete maše, po maši pa so nekateri
poizkusili še po kolenih obiti oltar matere
božje ... in uspelo jim je! Počasi pa smo
vsi že pričakovali povratek domov in to
se je zgodilo prav kmalu. Pred odhodom
domov smo opravili le še "formalno gasilsko fotografiranje", nato pa kar odskakljali proti avtomobilom in odšli domov.
V zraku pa je obviselo veselo sporočilo:
'A GREŠ NA BREZJE PEŠ 2005' se že
nezadržno
približuje!
Andrej Ranfl, Veliki P.los, Lj. 1

Ideja o samem romanju na Brezje je v
glavah organizatorjev (Peterček in Sago)
tlela že dalj časa, potem pa sta se nekega dne odločila in meni nič tebi nič sporočil vsej skavtski in zainteresirani javnosti, da se tega in tega dne, ob tej in tej
uri, na tem in tem kraju zberemo vsi tisti,
ki bi želeli doživeti nekaj tako nepoza-

ln smo šli! Zopet smo molili, se pogovarjali, peli, le da tokrat že malo manj veselo in navdušeno, saj je bila za nami že
dobra polovica poti in nekatere so nas
že pošteno bolele noge in podplati. A
poti kar ni in ni hotelo biti konec; pa gor,
pa dol, pa levo in desno ... in pričelo se
je daniti, poti pa ni zmanjkalo; na srečo
nam tudi ni zmanjkalo volje, pa čeprav
so bile zaloge le te že močno načete. A

šeni nad našim prvim poletnim taborom .
Taborili smo v Vidmu blizu Dobrepolja .
četa si je tam postavila tabor 1O. avgusta, popotnike pa je čakala še tridnevna
pot iz Novega mesta do tabora. Popoldne 12. avgusta so popotniki in popotnice prispeli do izvidnikov in vodnic, kjer so

KDO SMO (OGNJEVITI) PETELINI

S

kavtska skupina Šentjernej 1 je
bila ustanovljena lanskega novembra. Da, prav imaš, nismo

še nehali lulati in kakati v plenice in se
že šopirimo na straneh Skavtiča. To pa
zato, ker smo petelini. Ognjeviti petelini!
No, pa da ne boste že na začetku dobili napačnega mnenja o nas: za peteline
je značilno tudi to, da izredno lepo pojejo in da so ponosni na svoj gnoj (kot
smo mi na svoj Šentjernej, ki po videzu
sicer ni podoben gnoju, a prav radi priznamo, da diši po pravi kmečki deželi).
Naj dodam še to, da ne bo pomote: smo
samo ognjeviti petelini in kljub različnim
spolom v naši skavtski skupini ni kokoši
(če ne verjamete temu fenomenu , pa pridite pogledat)!
KAKO »LAUFAJO« PETELINI NA ZAČETKU

Lani, v našem prvem skavtskem letu, nas
je bilo v skupini 40 . Klan »L'htirne odprtih ust« je skupaj z noviciatom štel 17
navdušencev, četa »Klopov« pa je imela dva voda: Pume (9 vodnic) in Kobre (7
izvidnikov). Ato še nismo vsi . Imeli smo
tudi SKVO, v katerem si je friziralo živce
7 voditeljev. Čeprav je bilo leto prekratke, da bi vsi mogli res začutiti skavtskega duha, smo kar uspešno zvozili. Poleg
akcij in dogodkov smo bili najbolj navdu-

skupaj živeli še preostale tri dni . Bilo je
kratko, a za prvikrat kar dovolj skavtstva
v enem šusu. lzvidniki in vodnice so ugotovili, da je super biti skavt, popotniki pa
so spoznali , da so lahko zelo »scoutish« ,
čeprav ne znajo še nobenega vozla in se
brez GPS-a hitro zgubijo ...

ti, saj smo pri nas vsi enaki , zato bi težko izpostavila kakšne ekstreme (po drugi
strani pa je vsak naš skavt sam zase en
velik ekstrem in bi bila za opis vseh potrebna posebna izdaja Skavtiča s povečanim

številom strani). Je pa res , da imamo nekoga ... Oseba z najdaljšo skavtsko zgodovino je naš najvišji skavt. Tako
je. Govorim o duhovnem asistentu Damjanu Štihu (župniku iz sosednjega Škocjana). Poleg tega , da je v svoji dolgoletni skavtski karieri zamenjal že več stegov, meri njegova postava kar 207 cm .
Morda bi res lahko poiskali tudi najmanjšega skavta, najbistrejšega skavta, najhitrejšega ali najbolj zaspanega , a o tem
raje kdaj

IN V ČEM JE NAŠA OGNJEVITOST
Če ste si zapomnili, koliko članov je naša
skupina štela v prvem letu, bo dovolj, če
vam zdaj povem, da se je naše število
letos ognjevito povečalo za kar 11 O %.
(Za tiste, ki morda ne marajo matematike: zdaj nas je 84.) Poleg popotnikov in
popotnic (14 v klanu in 7 v noviciatu), izvidnikov in vodnic (razdeljenih v pet vodov, skupaj 32) se je k nam nepričakova
no priteplo še kar 19 majhnih volčičev in
volkuljic. Kaj nam je bilo storiti drugega ,
kot da smo poiskali Akelo, ki jih je nato
zbrala skupaj v krdelo in jih za začetek
hitro naučila nekaj pesmic.

Poleg ognjevitosti pri širjenju skavtstva
smo ognjeviti tudi drugje. Ognjeviti smo
pri p~tju, ognjeviti pri igrah , ognjeviti v
služenju, ognjeviti pri načrtovanju skavtskih dogodkov, ognjeviti pri raznih traparijah in ognjeviti kar tako. ln če nas
morda kdaj

obiščet,

vas bomo ognjevito

sprejeli ...
NAJ, NAJ, NAJ
Na uredništvu Skavtiča so želeli izvedeti, kdo je v naši skavtski skupini najbolj to
in najbolj ono. Žal vas moram razočara-

drugič!

Imamo tudi simpatične nerodnosti . Mislim, da bi se jih našlo kar precej, ena od
njih se je zgodila oktobra, na našem dekanijskem pastoralnem dnevu. Polna telovadnica je sede poslušala nastop ču
kov in ker je bilo premalo stolov smo morali skavti pač plesati. Vsi navdušeni smo
peli, tekali in noreli in potih em nam je bilo
všeč, da nas ljudje vidijo , dobro za našo
prepoznavnost in dvig samozavesti . Čuki
so hoteli zapeti komarja in so za ženske
pevske vložke potrebovali »Piko« . Poklicali so našo Čokoladno pumo in jo , preden je zapela , vprašali , kaj pomeni znak
ZSKSS na njeni srajci. Skavtinja je zardela in nato zjecljala: »E.. .E. .. Blaž, dej
ti povej!« Toliko o naši promociji ...
Na koncu bi v imenu vseh ognjevitih petelinov iz skupine Šentjernej 1 pozdravila
vse, ki poznajo katerega koli izmed nas,
in tiste, ki ne poznajo (še) nikogar! Pridite k nam v Šentjernej in boste videli,
da smo ravno prav ognjeviti in nič preveč

petelinasti!
Lucija

Simončič,

Kujnšt'n kenguru

»Čudovito je biti preprosto človek

in preprosto živeti.
Zazreti se v nebo in
videti sonce,
opazovati cvetje in
zvezde ponoči.
Gledati skavte, se igrati in smejati z njimi.
Delati, kar te veseli.
Sanjati.
Pustiti domišljiji prosto pot.
Biti zadovoljen.
Prisluhniti tistemu klicu, ki nas kliče :
»Pridi k ognju, brat, pridruži se nam,
pridi k ognju, brat, vedi nisi sam,
pridi v naravo, tja v družbo našo in vseh
naravnih č udes .
Pridi k ognju, sestra, ne boj se nas,
pridi k ognju, sestra, poj z nami naglas,
poj veselo, naj odmeva naša pesem, visoko med vrhovi dreves.«
Zares Bogu hvala, da lahko drug drugemu rečemo : »Pridi k ognju!««

Bi radia pomagalla pri nastajanju skavtskih oddaj? Se želiš preizkusiti v vodenju? Si želiš novih izzivov? Želiš spoznati nove prijatelje? Bi billa radia del našega tro pa? .. . če si na vsa ali pa vsaj na
nekaj vprašanj odgovorilla z DA, potem
si preberi sledeče .
K sodelovanju vabimo nove člane, nove
skavte, ki bi radi pomagali pri oddajah ;
poročali , sedli za mikrofon, ... Vsi, ki si
tega želite, pa do sedaj niste imeli možnosti , se vam ta možnost sedaj ponuja.
Zato hitro pred računalnik ali pa telefon
v roke in mi pišite oz. me pokličite . Tu
boste izvedeli vse nadaljnje informacije
o našem delu, ti samla pa nam boš povedalla kaj si želiš oz. kako si ti predstavljaš vse skupaj.
Lep skavtski pozdrav
Mojca Polc, urednica oddaje
Športna kresnička, Zagorje 1
tel. 041-323-345
e-mail: mojca.polc@skavt.net

SREČANJE VODITELJEV

LJUBLJANSKE REGIJE
BO!
15. 1. 2005 na Škofljici.
Vse informacije bodo objavljene na
http:l/ljubljanska-regija .skavt.netl.
kjer lahko že zdaj podaš tudi svoje ideje.
Se vidimo!

NOVOLETNO
VOŠČILO

Naj vam novorojeno dete prinese notranjega miru, sreče in ljubezni, da boste v novo leto stopili
odločno, pogumno in se podali na
neznana pota z zaupanjem , da je
Bog vedno z vami.
Uredništvo

Skavtiča

ZBOKSS) dobila plamen za v Slovenijo,
smo se odpravili proti središču Dunaja,
v prostore skavtov stega 23, ki so nam
gostoljubno ponudili prenočišče. Po lepo
preživetem večeru v družbi italijanskih in
nemških skavtov in nedeljskem dopoldnevu z mašo v cesarski kapeli ter sprehodom po Dunaju, smo se zgodaj popoldan odpravili proti Sloveniji, kamor smo
seboj povezali , se zaradi različnosti bogatili in preživeli dva konstruktivna dneva tudi v upanju, da se bodo naša sodelovanja nadaljevala in poglabljala.

Z

Eva Osterman, Vestna puma,

ačelo

se je v Betlehemu, iz tam pa
so plamen že 16. leto (v organizaciji ORF) v predbožičnem času prinesli na Dunaj . Sem smo ga prišli iskat
skavti iz vse Evrope, ljudi pa bo zaradi
požrtvovalnih delegacij dosegel tudi izven njenih meja vse do Južnoafriške republike. Cela akcija je ekumensko zasnovana, tako je bil sprejem letos v evangeličanski cerkvi.
Ko je slovenska odprava (bili smo iz štirih organizacij : ZSKSS, SZSO, ZTS in
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v večernih urah varno prinesli Luč miru
iz Betlehema.
Plamen je že v našem avtobusu širil svoje sporočilo: kljub temu, da smo bili skupaj predstavniki štirih organizacij, smo
se zaradi tega istega poslanstva, da posredujemo Luč miru iz Betlehema, med

te že razmišljali ,
da je lahko na-

S

nasmeh je
moje dari lo vam , ker
ste tako kul skavti in
berete Skavtiča (in ne samo vicev© ).
Vsak vaš nasmeh je vaše darilo meni, v
tej številki pa tudi brezovškim skavtom.
Vici, ki jih boste prebrali, so namreč
»izustki«, kot so jih sami poimenovali ,
in so nastali na njihovih skavtskih dogodkih. Naj bodo v spodbudo vsem , ki
»izustkov« še ne zapisujete. Škoda je,
da bi ti enkratni trenutki toniti v pozabo. Rajši naj postanejo darilo ostalim.
Vaše darilo pa bo njihov NASMEH!
Božiček lahko odda »pakete« pri meni
(maja .bertoncelj@skavt.net).
Veliko daril, se pravi nasmehov vam
želim!!!
Maja Bertoncelj, eko vidra , Domžale 1

Jaz sem pa ovca
Za duhovno misel je moral vsak narisati
žival, ki najbolje odseva njegove lastnosti in potem razložiti , zakaj je izbral ravno to.
- Jaz sem pa ovca ... Pa moja mami je
is· . ima skavtsko ime ovca!
ovca ... ~
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Poroka
Novoporočeni

skavtski voditelj se zahvali ostalim: »Hvala vsem, da ste pomagali
na najini poroki .«
še ne poročeni voditelj odgovori: »Ni za
kaj, pa še kdaj! «
Kdo ima mašo?
Sestanek noviciata. Pogovarjamo se o
decembrski skavtski maši.
Noviciatarka: »Kdo pa bo imel to mašo ?«
Voditeljica (cinično): »Jah, duhovnik! «
Komunistični pogreb
Trije klanovci v skavtski sobi modrujejo o
pogrebih. Eden pravi , da je videl komunistični pogreb, tak brez maše in obreda.
Pa pravi Maja : »Če bi jaz mela tak pogreb ... Jaz bi kr umrla!!«
Župnikova pridiga
Po Prešernovanju ustavi ena skavtska
mamica našega župnika in reče: »Med
Vašo pridigo sem se tako smejala , da pridige sploh nisem slišala!« Župnik odgovori: »Ne vznemirjajte se, to je pri nas
običajno!«

Piknik
Na sestan u teden dni pred (Pre)živi! koordinator projekta, vpraša: »Bomo
imeli potem kakšen piknik ali kaj?« ln potem pripomni : »Al pa bo praznovanje to,
da se en teden ne bomo videli?!?«
Zmaj
Skvo si deli vloge za izvedbo skeča o
svetem Juriju . Ob razlagi zgodbe o zmaju, ki potrebuje vsak dan dve ovci, da
ne uniči človeštva; voditeljica preventivno vzklikne : 'Jaz ne bom ovca!' Njen sovoditelj se pomenljivo nasmehne: 'Ti boš
zmaj! '
Svinje
Klanovec silno rigne. Voditeljica ga opozori, da bi se lahko včasih tudi malo zadržal.
Ta odgovori »Saj da ne boš mislila , jaz v
kakšni drugi družbi ne bi nikoli tega naredil, ampak pri skavtih,~
'
o vsi take svinje, mi je pa vseeno. <
'

1)
Maja Bertoncelj, eko vt

zbrala :

a, Domžale 1

Interes
Nekdo omeni, da bi lahko šli na oddih na
Krstenico, le da bi morali vsak dan pasti krave . Zagreta voditeljica vpraša, če
jih je treba tudi pomolzti in omeni , da je
to dokaj zahtevna operacija. Strinjamo
se vsi razen »strokovnjaka o molžnji« , ki
pravi : »Če je kravi v interesu, da se izprazni, potem ...«
Nova Zelendija
Na ogledu diasov iz Nove Zelandije.
Predavatelj: »Nova Zelandija je zelo mila
dežela, brez nevarnosti - ravno nasprotno od Avstralije, kjer te lahko piči kača
ali strupena rastlina, poje morski pes
...... «

Poznavalec: »Seveda, v Novi Zelandiji ni nevarnosti .... . razen mogoče ljudožercev!«$ 2

·,....

Šunka ~
Noviciat
vojem izhodu se pripravlja
na odhod domov. Ostalo je še nekaj šunke , od peke pice .

-Dej, vzem i ti šunko domov, pri vas jo zagotovo rabi te ...
-Ne , ne , ne rabim; pri nas imamo šunko
na štirih nogah!
SpaJka za minus 40
Na sestanku noviciata je govora o spa lkah .
- Jst mam pa zlo kvalitetno spalko, pa ni
bila glih poceni!!!
-Eh , ziher je kakšna za v 333 SHOP.
Kako veš da je kvalitetna??
-Ja , gor piše MINUS 40, tko da je za MINUS 40 stopinj pod ničlo!!
-Ne , ne , ne - to pomeni da je 40 procentov POPUSTA!!!
Ročno nabrana!
V članku o prvem izhodu noviciata Darja Hozjan navdušeno: 'Z ročno nabranimi
drvmi smo zakurili ogenj .. .'
Ni vsak za skavtstvo
Nekdo je že po prvem srečanju ugotovi l,
da skavtstvo ni zanj . Njegovo odločite v
odlično povzema naslednja izjava : »A
to se ful po gozdovih hodi? Jaz bolj mesta poznam, gozdov ne poznam toliko. «
(pred kratkim se je priselil iz Fužin)

Grožnja s tožbo
Na klanovem izhodu voditelja povesta :
»Zdaj bomo šli ven .« Nekdo protestira: »Zunaj je mraz, lahko dobim pljučn i
co ,« in doda grožnjo: »Tožil bom skavtsko organizacijo!«
Trikrat lahko ugibate, če je
ven ...
Domoljubi
Dogovarjamo se, kdaj bomo ime 1 sreča 
nja. Skoraj se že uskladimo za torek , ko
novinka reče , da ne bi v torek. Na vprašanje zakaj nam pove, kaj vse ima druge
dni v tednu in pristavi , da mora biti malo
(torej v torek) pa tudi doma . Zagret skavt
prijavi: »Si pa domoljub!«
Delfini
Klanovec si je za žival, ki najbolj povzema njegove lastnosti izbral delfina. Na
vprašanje zakaj nam je pojasnil: »Vsi
pravijo , da so inteligentni, pa tega ni še
nihče dokazal!«

