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za hude čase

December. Praznični mesec, ko se
po mestih in hišah prižgejo lučke, ko
se v mrazu ogrejemo s toplim čajem in kakavom, ko se vse pripravlja
na praznike. Večkrat pa gre zaradi
vseh priprav, obilice dela, hitenja in
pospravljanja božič mimo srca. In kar
naenkrat spoznamo, da so prazniki
minili, ne da bi se tega zavedali. Naj
bo letos drugače! Vzemimo si čas za
to, kar je pomembno, pripravimo jasli
v svojem srcu. Pustimo, da nam srce
vname božji sin, ki nam prinaša mir,
ljubezen in upanje. Pustimo, da vname plamen in ga ponesimo med ljudi.
Naj žari v vseh nas in se širi po Zemlji.
»Emanuel, pridi med nas, pridi, prinesi
veselje. Emanuel, pridi med nas, pridi
in mir nam prinesi.«

N A P R EPI H U
 Vzgoja

»Ta zvezdna noč, noč obljube prihaja.
Gospod si rojen, Jezus otrok. Svet, ki
še spiš, svet, ki drhtiš, odpri oči, Jezus
rojen je.« (P. Auricchio – Emanuel, pridi med nas)
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Neža Musar, Svojevrstna levinja,
Maribor 1

AKTUALNO

JASLICE
D

ecember je čas priprave na
praznik Jezusovega rojstva.
V Sloveniji med najbolj znane in
najbolj razširjene tradicije priprave na ta praznik spada tudi tradicija postavljanja jaslic, ki naj bi jih
sproti postavljali tekom adventa.
Zakaj torej katoličani postavljamo jaslice, kaj je njihovo sporočilo
in kako se je vse skupaj začelo?
Zdenka Treiber, Romantična miška,
Maribor 1

SPOROČILO JASLIC

Sporočilo jaslic je, da se je
Bog učlovečil zato, da bi si približal človeka in stvarstvo oz. jima
prišel naproti. Bog sam je v Jezusu postal človek, da bi ob koncu
časa vse odrešil. Jaslice so tudi
hvalnica Božji materi Mariji, ki je
rodila sina in s tem postala sodelavka odrešenja. Jaslice vedno
znova ponavljajo resničnost Kristusovega rojstva, hkrati pa nosijo
sporočilen pomen povezanosti
družine, ki jih skupaj postavlja.

ZGODOVINA JASLIC

Prve jaslice naj bi postavil sv.
Frančišek Asiški leta 1223 v votlini nad vasjo Grecciu v Italiji. Po
zapisih Tomaža iz Celana naj bi
Frančišek z njimi želel predstaviti
Dete, rojeno v Betlehemu. Prvo
jaslično plastiko je ustvaril brat
Giovanni di Bartolomeo v mestu
Fabriano v osrednji Italiji okoli leta
1384. Jaslice so sprva postavljali le plemstvo in bogate družine,
pozneje pa tudi preprosti ljudje.
Po Evropi so se širile različno hitro. Tako so bile na Češkem najstarejše jaslice postavljene leta

1562, v Rimu in nemških deželah
v 17. stoletju, v Avstriji pa komaj
po letu 1700. Za vse jaslice je
značilno, da so se z inkulturacijo
v posamezne prostore etnično
obarvale – prevzele značilnosti
pokrajine in življenja tamkajšnjih
ljudi.

SIMBOLIKA JASLIC

Osnovna simbolika jaslic je
rojstvo, ki je postavljeno v središče pokrajine. Jezus, Marija in Jožef
so osrednji liki oz. figure jaslic, ki
so tudi najbolj skrbno izdelani in
odražajo duh časa, v katerem
so nastali. Nad jaslicami je angel
miru, ki navadno nosi napis »Slava
Bogu na višavah in na zemlji mir
ljudem« (Lk 2,14) ter tako oznanja veselo sporočilo, naj pohitijo
v Betlehem. Pastirji so prvi, ki
pridejo k Jezusu in mu prinesejo
preprosta darila ter predstavljajo
poljedelsko kulturo. 5. januarja (na
predvečer sv. treh kraljev) v jaslice
postavimo tudi tri kralje (modre z
Vzhoda), ki simbolizirajo poklon

znanosti in vladarjev novorojenemu Jezusu.
V jaslicah pogosto najdemo
tudi vola in osla. Sveto pismo o
prisotnosti živali v hlevu ob Jezusovem rojstvu sicer ne govori, so
pa ljudje skozi stoletja začeli upodabljati živali, ki so jim bile blizu
(živali naj bi uporabil že sv. Frančišek). Pomembne so tudi ovce, saj
je jagnje podoba in simbol daritve
za odrešenje človeka in po njem
vsega stvarstva.
Posebna je tudi pokrajina, v
Sloveniji imamo večinoma jaslični
hrib in votlino s hlevčkom. Tukaj
je tudi ogenj, ki simbolizira dom,
toplino in družino ter voda kot
vir življenja in sredstvo očiščenja.
Most na potoku je simbol prehoda iz zemlje v nebesa, drevesa pa
življenja in rasti. Zvezda repatica je
simbol Božjega vodstva in naklonjenosti, v bližina jaslic pa je tudi
luč (sveča, oljenka, lučke), znamenje Božje svetlobe, ki je obsijala
pastirje.
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AKTUALNO
JASLICE DANES

SLOVENCI IN JASLICE

V slovenski kulturni prostor
naj bi jaslice prišle v 13. stoletju
s predstavniki frančiškanskega
reda. Pojavijo se tudi na pečatu
gornjegrajskega benediktinskega
samostana iz 13. stoletja. Tradicijo postavljanja jaslic so pri nas
dodatno razvili jezuiti, ki so sprva
z gledališko igro ponazarjali Jezusovo rojstvo, ob tem pa ugotovili,
kako pomembno je, da bistven
prizor dogodka ostane nespremenjen. Tako so leta 1644 postavili
prve jaslice s figurami v cerkvi sv.
Jakoba v Ljubljani.
Slovenske jaslice so postavljene v slovensko pokrajino s planinami. Tudi živali in ljudje se s svojim izgledom in opravili prilagajajo
našemu prostoru (npr. figura čebelarja, muzikanta s harmoniko,
suhorobarja, kmeta, itd.). K slovenskim jaslicam spada tudi zimska
pokrajina s snegom. Najbolj tipične
slovenske jaslice so kotne jaslice,
pogosto postavljene v »Bogkovem kotu«. Jaslice spadajo tudi
med slovensko kulturno dediščino. Tako je Slovenski etnografski
muzej gostil že več razstav jaslic.

Danes so najbolj razširjene plastične jaslice, ki jih ljudje še vedno
postavljajo v kot, na mizo ali pod
božično jelko. Moderne jaslice so
lahko izdelane tudi iz fimo mase,
blaga, kamnov, gline in celo Lego
kock.
Vedno bolj so razširjene tudi
žive jaslice, in sicer v Postojnski
jami, Studenicah, Razkrižju ali jami
Pekel ter ledene jaslice v Mojstrani. Na Brezjah imamo tudi muzej
jaslic, kjer so razstavljene jaslice
iz vsega sveta. Leta 2011 je
začelo tudi delovati Društvo ljubiteljev jaslic
Slovenije.

NALOGA:

Na sveti večer se zberimo ob
jaslicah in skupaj zmolimo, nato
pa še pokropimo in pokadimo
stanovanje. Pa veselo pripravo na
božič. 

AKTUALNO

BOŽIČ, NOVO LETO RES PRAZNUJETE,
GLOBOKO V SVOJIH SRCIH SE RADUJETE,
SAJ LEPŠEGA BOŽIČA NI,
ČE JEZUS V NAŠIH SRCIH SE RODI!

Vsem želimo blagoslovljene in miru polne praznike.
Naj bodo dnevi polni veselja in razigranosti,
ob večerih pa naj vas ogreje topla skodelica čaja ali
prazničnega kakava.
Uredništvo Skavtiča
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RUDYARD KIPLING
Zdenka Treiber, Romantična miška,
Maribor 1

 se je Rudyard Kipling leta 1865
rodil v Bombaju (danes Mumbaj) v Indiji? Njegov oče je bil
učitelj v krajevni umetnostni
šoli in kasneje direktor muzeja.
 je Rudyard svoje ime dobil po
jezeru v pokrajini Staffordshire
v Angliji? Ob njem sta se njegova starša zaročila.
 se je Kipling pri petih letih preselil v Veliko Britanijo? Tu je
živel pri skrbnikih in obiskoval
šolo.
 se je Kipling kasneje vrnil v Indijo? V kraju Lahore je delal kot
urednik lokalnega časopisa ter
začel pisati kratke zgodbe.
 je kot dopisnik Pionirja prepotoval Indijo? V tem času je objavil
šest zvezkov kratkih zgodb, v
katerih je bilo skupaj 41 zgodb.
 so po njegovi kratki zgodbi
Mož, ki je želel postati kralj leta
1975, posneli celovečerni film?
V njem sta igrala Sean Connery
in Michael Caine, film pa je bil
nominiran za Oskarja za najboljši prirejeni scenarij.
 so leta 1889 Kiplinga odpustili
z mesta dopisnika zaradi prepira? Takrat se je odločil, da se
vrne v Veliko Britanijo.
 je Rudyard na poti v Veliko
Britanijo prepotoval kar nekaj
sveta? Obiskal je Singapur,
Hong Kong, Japonsko in večino Amerike.
 je Kipling na svoji poti po Ameriki spoznal slavnega pisatelja
Marka Twaina? Twain je takrat
zaslovel s Tomom Sawyerjem















in z Rudyardom sta imela več
pogovorov o nadaljevanju knjige ter anglo-ameriški literaturi.
je Kiplingov prvi roman Luč, ki
je zatajila izšel leta 1890? Po
njegovi izdaji je Kipling doživel
živčni zlom.
se je Kipling leta 1892, star 26
let, poročil s Carrie Balestier,
sestro svojega prijatelja? S soprogo sta se nato preselila v
Združene države Amerike.
se je prva hčerka Josephine
rodila 29. decembra 1892?
Kipling je imel rojstni dan 30.
decembra, njegova žena pa 31.
Pozneje sta se Kiplingu rodila
še dva otroka - hči in sin.
je Kipling v Ameriki napisal
Knjigo o džungli in Drugo knjigo o džungli? Kasneje je knjigi
posvetil prvorojenki Josephine,
ki je umrla za pljučnico.
je najbolj znan Kiplingov roman
Kim? Roman velja za enega najboljših književnih opisov Indije v
kolonialni dobi. Po njem so dobile ime tudi skavtske Kimove
igre.
je Kipling leta
1907 kot prvi Britanec prejel Nobelovo nagrado za
književnost?
je Kiplingov 18-letni
sin John umrl v 1.
svetovni vojni v bitki pri Loosu v Franciji? Smrt je očeta
zelo prizadela, kar
se je odražalo tudi
v njegovih delih,
ki so postala bolj
pesimistična.

 je vojaka v 1. svetovni vojni rešil Kiplingov roman Kim, ki ga je
imel v levem prsnem žepu in je
ustavil kroglo? Vojak je kopijo,
v kateri je še bila krogla, ter
svojo medaljo prinesel Kiplingu
v znak hvaležnosti.
 je Kipling umrl leta 1936 v Londonu? Pokopan je v pesniškem
kotičku v Westminstrski opatiji poleg Charlesa Dickensa in
Thomasa Hardya. Leta 2010 so
po njem poimenovali krater na
planetu Merkur.

V v ETRU

KAKŠNO SAMOPODOBO
IMAMO SKAVTI?
NOVE PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVJA NAŠIH ČLANOV

Z

adnja leta ne delujemo samo na terenu, saj s pomočjo projektov odkrivamo
nove možnosti osveščanja, spodbujanja
ter tudi usposabljanja voditeljev za odpiranje področja zdravja v svojih vejah.
Mateja Dobovšek, za zdravje mladih

Po uspešno zaključenem projektu Za
zdravje mladih (2015–2016) smo dobili
priložnost, da nadaljujemo in nadgradimo
začeto delo, saj so v okviru Ministrstva RS
za zdravje prepoznali dobro delo in potencial, ki ga prinašamo v slovenski mladinski
prostor.
Tako smo za prihodnji 2 leti pripravili DVA NOVA PROJEKTA, ki se med seboj
lepo dopolnjujeta in za katera upamo, da
bosta zaživela predvsem v stegih. Eden

pokriva področje prehrane in gibanja, drugi
pa se ukvarja z usposabljanjem promotorjev zdravja in odpira še eno neodkrito polje – duševno zdravje. Oba projekta bomo
koordinirali čim bolj enotno, v pisarni bosta
zanju odgovorni Barbara Tehovnik in Mateja
Dobovšek, v izvršnem odboru pa Urška Mali
Kovačič in Nejc Kurbus.
Več o obeh projektih in povezanosti s
stegi si preberite v nadaljevanju.

ZA ZDRAVJE MLADIH 2.0
(ZZM 2.0)

Morda se spomnite, da smo s prvim
projektom za zdravje mladih usposabljali
promotorje zdravja in podpirali zanimive lokalne programe v naših stegih. Tudi tokrat
bo podobno, a s pomembno razliko! Skavti
smo vstopili v projekt z velikim načrtom, da
se posvetimo duševnemu zdravju otrok in
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V v ETRU
mladih. V sodelovanju s strokovnjaki z Inštituta Andreja Marušiča (IAM) bomo pripravili
in izvajali aktivnosti, ki bodo odgovarjale
na slabo stanje duševnega zdravja med
mladimi in celo otroki, kar pa predstavlja
pomembne dejavnike tveganja za razvoj
različnih zasvojenosti, depresijo itd. Tudi
v skavtskih vrstah opažamo, da tovrstna
problematika med otroki in mladimi narašča. Tako boste v stegih imeli možnost, da
se vključite v:
16-urni

program za krepitev pozitivne
samopodobe, ki bo prilagojen za delo v
vejah in ga boste lahko izvedli tekom leta
na srečanjih, izhodu ali taboru. Pripravili
bomo tudi usposabljanje, delovno gradivo
in priročnik s smernicami.

Poleg tega bomo izvedli:
 krajše 90-minutne delavnice za različne
starostne skupine, ki se bodo izvajale
po šolah, mladinskih centrih, lokalnih
skupnostih;
 predavanja strokovnjakov za starše,
namenjena osveščanju in izobraževanju
s področja razvijanja pozitivne samopodobe in preprečevanja zasvojenosti s
tehnologijo;
 predavanja in delavnice za mladinske delavce, namenjene osveščanju in izobraževanju na področju soočanja z dejavniki
tveganja za preprečevanje zasvojenosti.
Projekt je partnerski, koordinira pa ga
Mladinska zveza Brez izgovora.

V v ETRU

IZZIVAJ – UŽIVAJ! (IZI)

V okviru tega projekta boste izzvani, da
v svoji veji in/ali stegu stopite v akcijo in
se priključite vseslovenskemu gibanju za
zdravje. Prejeli boste priprave 20-ih izzivov,
izmed katerih si jih boste izbrali 10, ki jih
boste izvedli v obdobju 1,5 leta. Izzivi so
vsebinsko pripravljeni in se stopnjujejo tako,
da udeleženci najprej zaznajo svoje navade,
pridobijo nova znanja in izkušnje ter se odločijo za boljše izbire, ki jih nato širijo.
Pripravljeni bodo podporni pripomočki,
skupina pa si potem zada cilj in izvedbo
načrtuje za svojo situacijo, svoje okolje in
na ta način razvije idejo naprej. Posamezne
skupine ali celoten steg lahko za to izkoristijo svoje že obstoječe aktivnosti ali pa
pripravijo nove.
Pri tem je pomembno, da se čim bolj
vključi lokalno skupnost (razna društva,
morda šolo) in z njimi sodeluje. Opažamo,
da vpetost stega v lokalno okolje pozitivno vpliva na številčnost in kakovost dela
ter dolgoročno prihodnost stega. Pri tem
bomo skupine tudi podprli z orodji, kako
komunicirati v lokalni skupnosti. Za vsakega udeleženca (tako skavta kot občana v
lokalni skupnosti) se bo beležila udeležba
na izzivih.
Sprejmi izziv – prilagodi ga svojemu okolju – se povezuj – in zmagaj!

KAKO BO POTEKALO
IZVAJANJE

V prvih tednih prihodnjega leta bomo
aktivno vključili stege in veje. Organizirano
bo uvodno usposabljanje, na katerem bomo
podrobno predstavili in razložili, kako bodo
posamezne skupine – cel steg ali posamezne veje v obeh projektih sodelovali. V
enem tednu bomo izvedli uvodno usposabljanje na 3 lokacijah po Sloveniji (Ljubljana,
Maribor in Primorska, odvisno od števila
prijavljenih). Želimo si, da bi se na vabilo
uvodnega usposabljanja odzvali in bi se ga
udeležil vsaj po 1 voditelj iz vsakega stega.
Aktivnosti bodo delno pripravljene, kar
bo posamezni veji ali celemu stegu bistveno
olajšalo izvedbo. Ob tem vam bomo nudili
vsebinsko podporo ter podporo pri komuniciranju v vaši lokalni skupnosti. Načrtujemo
namreč pripravo paketa, kjer boste dobili
informacije in usmeritve, kako komunicirati
na družabnih omrežjih, v župniji, v mladinski
skupnosti, s starši in z lokalnimi mediji. Projekta nista administrativno zahtevna, kar bo
vsem olajšalo delo.
Vsak skavt lahko z odločitvijo o bolj zdravem načinu življenja in z zdravimi navadami,
ki jih bomo v obeh projektih pridobili, pripomore, da bo naša skupnost premikala meje
na področju zdravja. Želimo si biti vzor drugim. Saj veste, vsak posameznik lahko naredi malo, učinek v skupnosti pa je ogromen.

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.
Program je del prizadevanj Dober tek Slovenija
za več gibanja in bolj zdravo prehrano.
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VZGAJAMO

Foto: Sabina Hadalin

SKUPAJ NA POTI
O

snovni namen skavtske vzgoje je prispevati k polnemu
telesnemu, duševnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu
razvoju otrok in mladih, da bodo
lahko postali trdne osebnosti,
odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih
skupnosti.
Tjaša Sušin in Tadej Uršič,
poverjenika za program

Verjetno je poslanstvo našega
Združenja poznano večini. Prav
tako je globoko v naši zavesti, da
smo skavti poklicani k dejavnemu
sodelovanju v družbi. Nekoliko
manj pa imamo ozaveščeno, da
je eden od naših ciljev vzgojiti
odgovorne fante in dekleta. Ta
cilj si je zastavil že Bi-Pi, saj si je
želel, da bi njegova dežela imela

generacijo resnih državljanov, odločnih in vrednih zaupanja. V naši
deželi se tega na žalost še nihče
ni resno lotil. Odgovornosti pri
otrocih je vedno manj, vedno več
je prevzemajo odrasli. O odgovornosti ne moremo govoriti niti pri
večini oseb na odgovornih položajih, saj nam na žalost pogosto niso
zgled. Skavti imamo k sreči željo,
da spreminjamo svet na bolje in ga
pustimo vsaj za kanček lepšega.
Kako se lotiti te zahtevne naloge? Kaj torej pomeni biti odgovoren državljan? Kako postati odgovoren? Kako naj voditelji mlade
spodbujamo k temu? Skavtska
metoda in naš program ponujata
kar nekaj možnosti. Prav s temi
metodami in vsebinami se bomo
srečevali v prihodnjih številkah
Skavtiča.
Začnimo pa s potjo, ki smo jo
že začeli. Letošnje skavtsko leto

je za nas leto romanja. Želimo, da
se naši stegi povežejo, oblikujejo v
močne lokalne enote, posamezniki pa okrepijo svojo vero. Želimo,
da gre steg skupaj na pot, na pot
vzgoje. Da si bober in bobrovka,
volčič in volkuljica, izvidnik in izvidnica, popotnik in popotnica ter
voditelj in voditeljica podajo roke
in na to skupno pot povabijo tudi
svoje starše. Le tako bomo lahko
dosegali naše majhne in velike
cilje.
Že sedaj pa vas vabimo, da
21. aprila ZADNJI DEL ROMARSKE
POTI PREHODIMO SKUPAJ. Ta dan
bo veliko skupno skavtsko romanje, ki bo potekalo na treh krajih
– vsaka regija se bo odpravila k
svojemu romarskemu svetišču.
Povabljeni smo vsi – skavti, starši,
prijatelji, podporniki … Saj skupaj z
Gospodom, ki je naš vodnik in prijatelj, zmoremo največ.

STEG SE PREDSTAVI
OSEBNA IZKAZNICA
Ime stega:
Šentjernej 1 - Ognjeviti petelini
Ime smo dobili po:
Petelinu, ki je tudi simbol našega Šentjerneja. Ognjeviti pa
zaradi naše ognjevitosti, ki se
ne kaže le pri žarečih tabornih
ognjih, ampak tudi pri naših idejah in potezah.
Lokacija:
Naši skavti prihajajo iz občin
Šentjernej, Škocjan, Šmarjeta
in iz Kostanjevice na Krki.

Šentjernej

ŠENTJERNEJ 1 OGNJEVITI PETELINI
SKVO Shojeni gojzarji

Sedež: Župnija Šentjernej
Ustanovitev:
2003
Ustanovitelji:
Dejan Pavlin, Katja Janškovec,
Luka Zidanšek, Jernej Kovač,
Simon Blatnik, Marinka Merzel
(prej Premru), Vesna Premru
Kržičnik
Število ljudi v stegu:
57 ljudi + 22 bobrov + 30 volčičev in drugih džungelskih živalih (= 109)
Veje:
kolonija bobrov in bobrovk,
krdelo Superlačnih kožuščkov,
četa Klopi, klan Vsi isti prekajeni da tau, SKVO Shojeni
gojzarji
Klic stega:
Ognjeviti petelini – jst tut!

BARVE RUTKE IN NJIHOV
POMEN:
Naše rutke so modre z zeleno
in belo črto (rutke volčičev
in volkuljic imajo samo
belo). Ena razlaga barv
je, da želimo kot skavti
preko modrosti (modra)
in narave (zelena) odkrivati
Boga (bela). Druga razlaga –
bolj stvarna – pa v teh barvah
vidi Gorjance na eni strani (zelena),
reko Krko na drugi strani (modra) in
vmes peščeno Šentjernejsko polje
(bela).
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STEG SE PREDSTAVI
POZNANI SMO
PO TEM, DA:






ognjevitosti
prekrasni rutki
Šentjernejskem naglasu
ljubezni do petja (imamo kar
nekaj stegovih pesmi in celo
stegovo himno)
 tradicionalnem božičnem pohodu na Trdinov vrh, kamor nesemo LMB
 kokicah iz kotlička

NAŠI NAJLJUBŠI
BANSI:

Gremo lovit merjasce po primorsko, En medvedek je, Gava se
guga

NAJBOLJ
PRILJUBLJENA IGRA:

Navijanje!
Na začetku igre smo vsi bobri. Držimo roko v bobrov pozdrav
in govorimo »Trden jez!« Ko se
srečata dva bobra, se gresta kamen-škarje-papir. Tisti, ki zmaga,
postane volčič (da roke v volčji
pozdrav in govori »Dober lov!«),
poraženec pa začne zanj glasno
navijati, tako da glasno vzklika
njegovo ime. Volčič se nato pomeri z drugim volčičem in zmagovalec se spremeni v izvidnika/
vodnico, poraženec pa spet navija
zanj. Tako tekmovanje poteka vse
do popotnikov in popotnic, ki med
seboj igrajo kamen-škarje-papir do
končnega zmagovalca. Tisti, ki so
pri igri najboljši, dobivajo vse več
navijačev, dokler na koncu vsi ne
navijamo za enega. Obilo smeha in
zabave zagotovljeno!

ŠE NEKAJ
ZANIMIVOSTI:

 Naši izvidniki na tabore ne tihotapijo sladkarij, ampak suho
salamo.
 Voditelji se enkrat na mesec družimo na neformalnih
srečanjih.
 Ognjeviti petelini letos praznujemo 15-letnico!
 Voditeljice so lani ustanovile
svoje športno društvo Gospodične kolbice. Voditelji so Mojstri žara.

ČIRAČARABUM

ZIMA ZIMA BELA,
KOGA BO OGRELA?
D

ragi bobri in bobrovke!
Verjetno vsi v času, ko zunaj brije mraz, iščemo tople kotičke, kjer se bomo lahko pogreli.
Doma se vsak greje na svoj način:
eni zakurite v kaminu, drugi zlezete na toplo peč, spet drugi pod
toplo odejo. Kaj pa moramo storiti, da bo drugim toplo pri srcu?
Domačim večkrat povejmo, kako
radi jih imamo, jim podarimo objem, jih s čim presenetimo.
Jerneja Kastelic, Igriva mravlja,
Domžale 1

Taka kot naša družina je tudi
družina Jezernik, ki jo pri bobrih
spoznavate. Rešite križanko in po
vrsti zapišite črke, ki so na poljih
s številkami. Dobili boste ime enega člana družine Jezernik. Če bi
ga zdajle srečali zunaj, ga morda
ne bi spoznali, saj si je nadel vsa
zimska oblačila. Ko rešite križanko,
tudi vam svetujemo, da greste kaj
ven na zrak, le na kapo in šal ne
pozabite! 
Trden jez!
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ČIRAČARABUM

DOMAČA NALOGA
B

alu, učitelj postave, Mavgliju
pomaga spoznavati življenje
v džungli in izven nje. Včasih, kadar se Mavgliju ne ljubi poslušati
Baluja, ali pa, kadar si ne zapomni
besed, ki mu jih je učitelj že povedal, dobi domačo nalogo. To pa
mora nujno narediti, saj je drugače Balu zelo jezen.

V preglednici s spodnjega
seznama prečrtaj besede, ki jih
Mavgli že pozna (v vseh smereh).
Nato pa iz črk, ki ostanejo, sestavi
besedi, ki ju je Mavgli pozabil.

Klara Mihelčič, Skrivnostni metulj,
Logatec 1

POZABLJENI BESEDI STA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OVČKA
NOJ
AKELA
LOVSKO
LJUDSTVO
DELO
BALU
VRČ
BAGIRA
OREL
POMLADNI TEK
DŽUNGLA
REKA
KAČA KAJA
HATI
JASA
IKI
PLEN
ŽABA
KLOP
SKOK
ZAKON
BIK
POSTAVA
VAS
ROŽA
RAKŠA
PAV MOR
VOLK
OBLJUBA
VELIKI THA

ČIRAČARABUM

JAZ BOM TAM SEDEL!

Katja Černelič, Noroklepetava levinja,
Homec 1

Igro se lahko igra parno število
igralcev. Ti se razdelijo v dve skupini. Imena vseh igralcev iz obeh
skupin se napiše na listke in se jih
da v eno vrečko. Potem vsak izvleče eno ime, ki si ga mora zapomniti, saj je za to igro to ime njegovo.
Posedejo se v polkrog tako, da je
en igralec iz prve in en igralec iz
druge skupine. Pri enem igralcu pa
mora biti na njegovi desni prosto
mesto.
Na ravni strani polkroga označimo 4 mesta (z armafleksom,
kakšno podlogo, selotejpom ipd.).
Tudi na teh štirih mestih sedijo
igralci mešano: eden iz prve skupine, eden iz druge skupine.

Cilj igre je, da skupina postavi
4 svoje predstavnike na označena
mesta. To storijo tako, da kličejo
imena igralcev. Igralci se odzivajo
le na imena, ki so jih izvlekli. Začne
igralec, ki ima na svoji desni prosto. Ko nekoga pokliče, se mora ta
presesti k njemu na prosto mesto.
Nadaljuje tisti, ki je ostal brez desnega soseda. Imen si med seboj
seveda ne smemo povedati.

Skica (modra polja so označena mesta, rdeči so igralci prve skupine, zeleni so igralci druge skupine, črno polje je prosto mesto, ki
se lahko nahaja tudi kje drugje):

17

18

ČIRAČARABUM

KDO SE SKRIVA?
D

ecember je res lep mesec. Na travnikih nas pričaka bela odeja, zato iz
omare vzamemo vse zimske pripomočke
za uživanje na snegu, na adventnem vencu prižigamo svečke in zraven molimo,
pospravimo stanovanje v čakanju na prihod … Saj res, kdo pa bo prišel? Božiček,
dedek Mraz?
Klara Mihelčič,
Skrivnostni metulj,
Logatec 1

Ne, v mislih imam otroka, ki se je rodil v
hlevcu, ker v hiši zanj ni bilo prostora, dete,
ki je bilo povito v plenice in položeno v jasli,
Jezusa.
Znaš šteti kaj več, kot do 20? Če želiš ugotoviti, kaj se skriva na spodnji sliki, poveži številke po vrstnem redu
(lahko ti pomagajo starši).
Nato pa risbo še pobarvaj.

OB OGNJU

SKAVTI VZGAJAMO ZA
ŽIVLJENJE
D

anes za uspeh potrebujemo širok nabor spretnosti,
vedenja in odnosov. Na žalost
se šolski sistem le počasi prilagaja vsemu, kar potrebujemo
za življenje in opravljanje svojega poklica ali poslanstva v 21.
stoletju. Mnogi delodajalci po
vsem svetu poročajo, da kandidati za delo nimajo socialnih in
čustvenih spretnosti za določena delovna mesta. Zaželene so
kompetence, kot so vodenje,
skupinsko delo, vztrajnost, samospoštovanje in družabnost,
saj pomagajo ustvariti motivirane osebe, ki v življenju uspejo
na različnih področjih. Jasno je,
da samo tehnično ali akademsko znanje ni več dovolj. Kje pa
lahko pridobimo te veščine, če
ne v šoli? Skavtstvo je super
primer, saj povezuje praktične

dejavnosti, kot so taborjenje,
pohodništvo in šport, z znanostjo, tehnologijo, inženirstvom in matematiko, hkrati
pa oblikujemo še svoje socialne
veščine. GSRI (Girl Scout Research Institute) je letos naredil
raziskavo ravno o tem – katera
področja se znotraj skavtskih
veščin najbolj oblikujejo.
Katarina Novak, Vzgoja za poklic

SKAVTI SO DOBRI V
VODENJU:

Glede na študijo imajo skavti
zaupanje vase in svoje sposobnosti ter so zadovoljni s tem, kdo so
kot oseba. Ravnajo etično, iskreno
in odgovorno ter skrbijo za druge.
Radi imajo tveganja, preizkušajo
stvari, tudi če ne uspejo, se iz teh

napak učijo. Razvijajo in ohranjajo
zdrave odnose s pomočjo pogovora ter neposredno in konstruktivno rešujejo konflikte. Želijo prispevati k svetu na smiseln način,
identificirajo probleme v skupnosti
in ustvarjajo »akcijske načrte« za
njihovo reševanje.

SKAVTI IMAJO DOBRO
RAZVITE SOCIALNE
VEŠČINE:

Skavtska metoda nas uči sodelovanja, že pri najmlajših se
krepi timski duh. Poleg tega so
skavti pozorni na ljudi okoli sebe
– opazijo, ko ima nekdo slab dan,
ne zmore tempa ali le potrebuje
dobro družbo. Vse to se odraža
na dobrem, konstruktivnem reševanju problemov znotraj skupine,
kar so potrdile tudi raziskave.
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OB OGNJU
ALI VEŠ,





da je bilo dve tretjini vseh sedanjih in nekdanjih astronavtov vključenih v skavtstvo?
da statistično skavti v šoli pridobijo boljše ocene kot njihovi vrstniki?
da so (bili) številni člani kraljevih družin skavti? Med njimi je tudi kraljica Elizabeta II.
da je bilo od 12 ljudi, ki so hodili po luni, kar 11 skavtov?

SKAVTI SI ŽELIJO
IZBOLJŠATI SVET:

Za skavte je kar dvakrat bolj
verjetno, da prostovoljno sodelujejo pri različnih civilnih aktivnostih
v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki
niso skavti. Na tak način pripomoreš k boljšemu svetu in sprejemanju drugih, hkrati pa se ti oblikuje
tudi značaj.

SKAVTI IN ŠOLA:

V povprečju imajo skavti v
šolah boljše ocene kot njihovi vrstniki. In čeprav je večina učencev

mnenja, da bodo končali srednjo
šolo, je delež tistih, ki želijo dokončati tudi študij, večji pri skavtih.
Eden od razlogov je verjetno optimističen pogled na svojo prihodnost – mladi, ki imajo močne želje
in upe, so bolj usmerjeni k svojim
ciljem in lahko premagajo ovire za
doseganje svojih sanj.
Seveda ne moremo posploševati. Če bi rekli, da vse to velja vedno in za vsakogar, bi celo
skavtstvo prehitro idealizirali. Na
doseganje ciljev vplivajo različni

dejavniki. Pomembno pa je vedeti,
da si s skavtsko vzgojo in načinom
dela za takšne vrednote ter kompetence prizadevamo in k temu
spodbujamo vse naše člane. Ni važen samo cilj, še bolj je važna pot.
Trudimo se za vzpostavljanje zaupanja, oblikovanje zdravih odnosov,
vztrajnost, reševanje problemov
in vse drugo, kar je bistvenega
pomena za dobro počutje otrok in
mladih tako v vsakdanjem življenju
kot tudi na delovnem mestu. In kje
najlažje dobite te veščine skupaj v
paketu? Pri skavtih seveda! 

OB OGNJU

»NAJ VRŠIM TVOJO SVETO
VOLJO, GOSPOD!«
Bernarda Mali, Živahna vidra,
bratovščina Veseli osli

P

isalo se je leto 1987. Bila
sem že izven osnovnošolskih
zidov, vendar premalo pogumna
in pripravljena, da bi se pridružila
skavtski skupini, ki se je zbirala v
župniji sv. Petra v Ljubljani. Leta
1992 pa se je skavtska skupina
ustanovila v naši župniji. Prvih
nekaj mesecev smo preživeli v
velikem veselju, zagnanosti, iskanju skupnega jezika, spoznavanju
sebe, svojih talentov in pomanjkljivosti ... Narava nam je bila
velika učiteljica in spodbuda, s
posebnim poudarkom na tistem,
kar nasiti lačen želodec, nahrani
dušo, in seveda njen žmoht. Po
nekaj mesecih sem z obljubo postala čisto prava Žmohtna žaba in
malo kasneje začela služenje kot
voditeljica klana Huda kura.
Bilo je res hudo: vedno v dobri
družbi pozitivno odštekanih sester in bratov, potovalni tabori v
znamenju zelo razbolelih ramen in
hrbtov, zvečer obvezna masaža v

krogu ob prasketanju ognja, doživete molitve in maše pod milim
nebom, jutranje zbujanje v jutranji
rosi - samo še obrisal si obraz, pa
si bil pripravljen na nove izzive.
Čas je imel takrat čisto druge
razsežnosti kot dandanašnji, imeli
smo ga na pretek. Nekaj let smo
v manjši zasedbi uživali na morju
(dvignjen palec, vožnja z vlakom,
nahrbtnik, apartma od skavtskih
staršev ...), pričakali novo leto ob
petju, snežnih užitkih, »delanju«
sklepov za nebesa.
Po diplomi sem izkoristila
zadnje počitnice, jeseni pa me je
čakala služba. Časa za skavte je
bilo vedno manj. Kakšno leto sem
zmogla še vodenje noviciata, potem pa sem se poslovila. Se poročila. In bila spet pri skavtih, tokrat
odraslih. Po dveh letih vodenja
sem ob službi in dveh otrocih
spoznavala primanjkujoče razsežnosti časa in lastne zmogljivosti.
Potrebovala sem nekaj počitka.
Čas, preživet z zavedanjem danih
obljub na poročni in krstni dan, je
krojil naš vsakdanjik.

Otroci so rasli in kmalu je dom
postal pretesen za njihovo igro
in vedoželjnost. Najprej eden,
nato drugi sta začela obiskovati
volčiče. Namesto petja in žvižganja sem poslušala jok in očitke:
»Samo zato, ker si ti skavtinja,
naju siliš, da morava biti skavta!«
Nehala sem »siliti«, ampak skavt
je vztrajen, skavtska mati pa še
potrpežljiva povrhu in nekaj let
kasneje sta se pridružila četi. Petki so postali najbolj težko pričakovani dan v tednu zaradi oddiha od
pouka in zaradi skavtov, seveda.
Prvi sin je letos vodnik, drugi gospodar, tretja kuharica, četrta pa
volkuljica. Sama sem spet v naši
čredi odraslih bratov in sester,
mož pa se še ni ponovno »spravil
v pogon«.
Z veliko hvaležnostjo se spominjam prehojene skavtske poti,
vseh srečanj in pogovorov, vzponov in padcev. Veliko sem prejela,
zato je prav, da delim naprej in
gradim našo skavtsko skupnost.
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Ana Špes, Dobrosrčni galeb,
Velenje 1

ZIMA

SE

PRIBLIŽUJE

IN

KMALU

POBELILE
POZIMI NA

IN

BODO
DOLINE.

NE RASTE

, TUDI

NE MOREMO DOBITI, ZATO SI JE
POTREBNO

PRIPRAVITI

ŠTEF JE IZ
IN

MALI

SKUHAL KOMPOT, IZ

PA MARMELADO.

POLOŽIL V VELIKE
KLETI.

OZIMNICO.

JE

IN GA SHRANIL V

JE VLOŽIL V VELIKE

.
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ZA VSAK SLUČAJ SI JE PRIPRAVIL

,

S KATERIMI SI BO LAHKO ZAKURIL

,

DA BO V NJEGOVEM

V

TOPLO. IN NE

SAMO TO, PRIPRAVLJENE IMA VELIKE PAKETE
ČOKOLADE, DA BO LAHKO OB HLADNIH
VEČERIH SKUHAL KAKAV ZA PRIJATELJE
IN BODO OB TOPLEM KAMINU PREBIRALI
TER SE POGOVARJALI DOLGO V NOČ.
MALI
IN

NE

ŠTEF JE VEDNO PRIPRAVLJEN
POZABI

NA

SVOJE

NAJBLIŽJE.

KAJ BOŠ PA TI LETOS STORIL ZA LJUDI,
KI JIH IMAŠ RAD?
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OB OGNJU

NAJMEHKEJŠA
POSTELJA NA SVETU
V

si si želimo lepih božičnih praznikov.
Toda … brez prizadevanja v adventu
je tudi božično praznovanje bolj klavrno.
Podobno je bilo v družini McDonaldovih.
br. Matej Štravs,
Ljubljana 4

Do božiča je bilo samo še mesec dni in
pri McDonaldovih je bilo žalostno, brez božičnega vzdušja. Mati je imela samo eno
zamisel. Zbrala je svoje štiri otroke, od najmanjšega do največjega – Miha, Randi, Kelly
in Erica – in jih posadila na stopnice.
»Otroci, ali bi vam bilo všeč, če bi si letos
zastavili novo božično nalogo?« je vprašala. »To je kakor igra, vendar jo lahko igrajo
samo tisti, ki znajo zadržati skrivnost. Ali
zmorete to vsi?« Seveda so vsi zatrjevali,
da zmorejo. »Dobro,« je dejala mati. »Letos
bomo presenetili Jezuščka, ko bo prišel na
božični večer, tako, da mu bomo naredili najmehkejšo posteljo na svetu. Naredili
mu bomo majhne jaslice, da bo spal prav
tu pri nas, in napolnili mu jih bomo s slamo, da mu bo udobno. Toda stvar je v tem:
vsaka slamica, ki jo bomo položili v jaslice,
bo predstavljala eno dobro delo, ki smo ga
naredili nekomu od sedaj pa do božiča. Več
dobrih del bomo naredili, več slame bo za
Jezuščka. Skrivni del pa je, da ne smemo
nikomur povedati, kakšna dobra dela smo
naredili in za koga.« »Toda za koga bomo
delali dobra dela?« je vprašal Eric. »To je
preprosto,« je rekla mati. »Delali jih bomo
drug za drugega. Enkrat na teden, od zdaj
pa do Božiča, bomo dali vsa naša imena v
kapo, tudi mojega in očkovega. Potem bo
vsak izvlekel ime in cel teden delal dobra
dela za tisto osebo.«
»Kdaj bomo vlekli imena?« so bili navdušeni otroci. »Brž, ko se bo očka vrnil domov
na večerjo,« je odgovorila mati.

Po večerji tega dne so napisali imena na
posamezne koščke papirja, jih prepognili in
jih premešali v stari kapi s šildom. Potem
se je začelo žrebanje. Kelly je vlekla prva in
se začela hihitati. Naslednja je segla v kapo
Randi. Očka je poškilil v svoj papir in se tiho
nasmehnil. Mati je izvlekla ime, toda njen
obraz ni dajal ničesar slutiti. Naslednji je
segel v kapo mali Miha, toda ker še ni znal
brati, mu je očka moral šepniti na uho in
povedati, katero ime je izbral. Eric je vlekel
zadnji, in ko je odvil svoj košček papirja, se
je namrgodil. Stlačil je ime v žep in ni rekel
ničesar.

OB OGNJU
Teden, ki je sledil, je bil poln presenečenj. Ko je prišel čas počitka, je Kelly šla
v svojo sobo in našla svojo majhno modro
spalno srajco lepo razgrnjeno in posteljo
pospravljeno. Nekdo je počistil žaganje
pod očkovo delovno mizo, ne da bi mu kdo
rekel. Packe na kuhinjskem pultu so nekega dne po kosilu, ko je mati šla na pošto,
čudežno izginile. In vsako jutro, ko si je Eric
umival zobe, se je nekdo tiho splazil v njegovo sobo in mu pospravil posteljo. Ni bila
pospravljena najbolje, toda pospravljena
je bila.
»Kje so moji čevlji?« je vprašal očka nekega jutra. Zdelo se je, da nihče ne ve, toda
preden je odšel v službo, so bili vsi svetleči
se spet v omarici. V tem tednu je mati opazila tudi druge spremembe. Otroci se niso
več toliko dražili in prepirali.
Kmalu je kapa šla zadnjič okoli mize.
Zadnji je vlekel Eric. Ko je razvil majhen
kos papirja in ga prebral, se mu je obraz
nakremžil in nenadoma je bilo videti, kakor
da bo zajokal. Brez besed je stekel iz sobe.

Vsi so nemudoma skočili od mize, toda oče
jih je ustavil. Potem je rekel materi: »Pusti
ga nekaj minut pri miru, potem lahko govoriš z njim.«
Čez nekaj časa je šla mati k Ericu in ga
vprašala: »Kaj je, Eric?« »Oh, mama, ali ne
razumeš? Tako zelo sem se trudil, vendar
ne zdržim več in sedaj bom vsem uničil
božič.« »Kako bi nam sploh lahko pokvaril
božič?« »Mama, ti sploh ne razumeš. Dobil
sem Kellyjino ime v vseh štirih tednih! In
Kelly sovražim! Ne morem narediti niti ene
prijaznosti več, ali pa bom umrl! Poskušal
sem, resnično. Vsak večer sem se izmuznil
v njeno sobo in poravnal sem celo njeno
trapasto zmečkano spalno srajco. Spraznil
sem njen koš za smeti in naredil nekaj njene domače naloge nekega večera, ko je šla
v kopalnico. In vsak teden, ko smo vlekli
imena, sem mislil, da bo konec. Toda nocoj, ko sem spet potegnil njeno ime, sem
vedel, da ji ne morem narediti niti ene prijaznosti več. Enostavno ne morem! In jutri
je božični večer. Vsem bom pokvaril božič
ravno takrat, ko bomo pripravljeni, da položimo Jezuščka v jaslice.«
Skupaj sta sedela nekaj minut. Končno
je mati nežno spregovorila: »Eric, ponosna
sem nate. Vem, da si bil težko tako dolgo
prijazen s Kelly. Toda vseeno si naredil te
dobre stvari. Dal si svojo ljubezen takrat,
ko je ni bilo lahko dati. Mogoče je ravno v
tem duh božiča. Mogoče se konec koncev
niti ne razdajamo toliko, če je prelahko
dati. Toda, poglej … še vedno imam ime,
ki sem ga potegnila nocoj. Zakaj ne bi zamenjala, samo za zadnji dan? To bo najina
skrivnost.« »Ali ni to goljufanje?« »Ne, ni
goljufanje,« se je nasmehnila mati.
Naslednjega dne je bila vsa družina
zaposlena s pripravami na božični večer.
Toda kljub vsej zavzetosti so se nove slamice kopičile v jaslicah. Zvečer je mati
potiho šla v Kellyjino sobo, da bi pripravila posteljo in razprostrla majhno modro
spalno srajco. Toda na pragu se je presenečeno ustavila – nekdo je že bil tu. Spalna srajca je ležala skrbno položena na
postlano posteljo. Zadnja slamica je bila
konec koncev Ericova.
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OB OGNJU

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
L

uč, ki jo v Slovenijo prinašamo že sedemindvajseto leto, luč, ki vedno znova poizkuša vneti naša srca – Luč miru iz
Betlehema. Letos zopet v novi preobleki, z
drugim sporočilom, a vselej enakim pomenom: pustiti, da se te dotakne Jezusov mir,

vneti se in goreti za druge, da bodo tudi
oni lahko občutili delček Njegovega miru.
Špela Černič, Neverjetna bobrovka,
v imenu tropa LMB

V današnjem času, ko materialne dobrine, sodobna tehnologija in presežek dela
v ljudeh vzpodbujajo individualnost, zlahka
pozabimo, da smo bitja odnosov. Vedno
težje se je ustaviti, se ozreti okoli sebe in
pogledati sočloveku v oči.
Letos nas je v tropu LMB nagovoril
odlomek iz Janezovega evangelija in nas
peljal na začetek: »Bil je človek, ki ga je
poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je
zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da
bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč,
ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč,
ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala
na svet«.

OB OGNJU
Vsi mi smo bili poklicani, da pričujemo o
luči, ki že toliko let razsvetljuje svet in se
razdaja za ljudi. Tokratno geslo je povabilo
v dvojini. Zakaj? Ker nikoli nisi sam, ker v
resnici nočeš biti čisto sam. Še vedno pa
je tvoja izbira, ali se pustiš vžgati in goreti,
širiti mir ter se darovati ali pa ostati sam,
pust, morbiden. Udomačiti sočloveka in mu
nadeti tisto lepo, že skoraj iz mode besedo
prijatelj ali pustiti, da ritem razvitega sveta
potepta tvoje vrednote.
Geslo in poslanica v nas vzbudita še
marsikatero vprašanje. Zato se vračata na
začetek – v votlino, kjer se je pričelo življenje, ki se je dalo za nas. Ko svoje misli
pošlješ v preteklost, več kot tisoč let nazaj, na tisti kraj, ki ga vsako leto v božičnem
času tako opevamo in pozdravljamo, potem
je vsako naslednje vprašanje prav lahko in
dobro veš, kaj moraš izbrati – namesto
slabe volje deliti srečo in radost, namesto
bremena videti priložnost, namesto petih
neprižganih sveč vzeti eno prižgano in namesto svojega zaprtega srca povabiti še
eno srce, da bo lahko gorelo skupaj s teboj.

Torej, kaj bova vzela danes? »Je zopet
dovolj samo sveča ali bova tokrat sprejela
plamen?«
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Daruj 1 € ali 5 €, za socialno ogrožene družine,
s ključno besedo LUC1 ali LUC5 na 1919.
Za vse uporabnike omrežij Telekom, Telemach, A1,
T-2 in Izimobil. Splošne pogoje za SMS donacije najdete na spletni
strani Luči miru iz Betlehema.

lmb.skavt.net

SKAVT PRAKTIK

NARAVNA DOMAČA
LEKARNA
K

ako lahko z enostavnimi in naravnimi
pripravki poskrbimo za svoje zdravje v
hladnejših mesecih, ki so pred nami.
Nina Fifolt, Zamerm čebela,
Novo mesto 1

SIRUP IZ SMREKOVIH
VRŠIČKOV

Spomladi vsi pridno nabiramo smrekove
vršičke, da nam sirup, ki ga pripravimo, pride
prav v zimskih mesecih, ko so na pohodu
različne bolezni. Snovi, ki jih smrekovi vršički
vsebujejo, imajo blagodejne učinke pri blaženju kašlja, pomagajo pri izločanju odvečne
sluzi iz spodnjih dihalnih poti, razkužujejo
dihalne poti, pospešujejo prekrvavitev sluznice in jo varujejo. Vršički vsebujejo veliko
vitamina C, ki krepi odpornost, bogati pa
so tudi s snovmi, ki čistijo kri in ustavljajo
krvavitve dlesni.

Receptov in njegovih različic je mnogo,
tale je le eden izmed njih.
Smrekove vršičke izmenjaje s sladkorjem
v plasteh stresemo v steklene kozarce. Napolnimo jih do vrha in vsebino malce potlačimo. Končamo s plastjo sladkorja in kozarec dobro zapremo. Postavimo ga na mesto,
kjer bo čez dan največ sonca, najbolje kar
na okensko polico. Tam vršičke pustimo do
40 dni. Sirup, ki nastane, precedimo in prelijemo v manjše stekleničke.

ČEBULNI SIRUP

Čebulni sirup pomaga pri bolečem grlu,
je zelo učinkovit pri lajšanju kašlja, ima pa
tudi protimikrobne učinke. Vsebuje velike
količine vitamina C, ki krepi imunski sistem in pomaga pri hitrejšem premagovanju
prehlada.

Za čebulni sirup potrebujemo čebulo, ki
jo narežemo na manjše koščke, s katerimi
prekrijemo dno steklenega kozarca. Nato
čebulo prekrijemo z enako debelo plastjo
sladkorja ali medu. Nalagamo po plasteh,
dokler kozarec ni poln. Pokrijemo in počakamo do naslednjega dne, ko ga lahko začnemo uporabljati.
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SKAVT PRAKTIK
LOVORJEVO OLJE
Sila preprosto za pripravo in zelo zdravilno lovorjevo olje krepi imunski sistem,
uravnava apetit, blaži bolečine v sklepih,
pomaga pri artritisu, pomirja živce in blaži
stres, spodbuja mentalno aktivnost, pospešuje procese znojenja in tako pomaga
pri čiščenju telesa. Nekateri verjamejo, da
lahko lovorjevo olje celo »zamenja« aspirin.
Tudi zato, ker zbija povišano telesno temperaturo, ureja prebavo in blaži bolečine v
primeru želodčnih in črevesnih razjed.

ZA PRIPRAVO POTREBUJEMO:

 30 gramov lovorjevih listov
 250 ml hladno stisnjenega kvalitetnega
olivnega olja

Suhe lovorjeve liste zdrobimo (sveže
narežemo) in jih prelijemo z oljem. Zmes
zlijemo v steklenico, jo dobro zapremo in
postavimo na temno in hladno mesto, kjer
jo pustimo stati 14 dni. Steklenico vsak dan
močno pretresemo. Po dveh tednih vsebino v steklenici precedimo skozi bombažno
gazo in že ga lahko začnemo uporabljati.
Hranimo v temnem prostoru. Vsak dan pojemo po eno žlico (če lahko na tešče, bo
učinek še večji). V primeru, da imamo bolečine v sklepih, kanemo nekaj kapljic olja na
boleče mesto in vtremo v kožo. Uporabimo
ga lahko tudi za čiščenje aken, ker kožo vlaži in ji daje elastičnost.

MAGIČNI »ZVAREK« ZA
KREPITEV IMUNSKEGA
SISTEMA
Glavna sestavina »čudežnega sirupa« je
hren, ki ima izredne učinke na imunski sistem, saj je bogat z vitamini, magnezijem,
kalijem in železom. Hren je prav tako kot
ingver odličen pospeševalec presnove in
čistilec krvi. Cimet je odličen antioksidant,
uravnava krvni sladkor in znižuje raven holesterola. Limona je velik vir vitamina C,
učinkuje proti infekcijam in krepi imunski
sistem. Med pomaga pri odpravljanju glavobola, uporablja se za celjenje ran, pomirja,
krepi metabolizem in stimulira prebavo. Vsi
trije, cimet, ingver in med pa so tudi naravni
antibiotiki in antiseptiki.

ZA PRIPRAVO POTREBUJEMO:







150 gramov hrena
3 limone
3 žlice medu
žličko cimeta
3 cm ingverja

Ingver in hren olupimo in naribamo. Iztisnemo vse tri limone in soku dodamo hren,
ingver in nato še preostale sestavine in vse
dobro premešamo. Sirup prelijemo v čisto
stekleničko. Hranimo ga lahko več tednov v
hladilniku. Pijemo ga dvakrat na dan,
eno žlico zjutraj na tešče in
eno žlico zvečer.

SKAVT PRAKTIK

ADVENTNI VENČEK
POTREBUJETE:

S

mo ravno v času adventa. Zakaj mu
ne bi namenili enega od srečanj in ga
popestrili z nekaj ustvarjalnosti? Kaj pa če
vam izdam, da skoraj vse sestavine za naš
adventni venček lahko dobimo v naravi?
Priprava tega venčka zahteva trdno voljo,
zagnanost in ustvarjalnost ter pravo mero
skavtskega duha.
Monika Golja, Iskriva taščica,
Breznica 1
Foto: Urh Nagode, Iznajdljivi volk,
Breznica 1

 vrbove veje
 mah, smrekove vejice in ostalo poljubno
zelenje
 žico ali vrvico
 4 okrogla polena poljubnih debelin
 žerjavico
 stenj
 stare sveče
 lonec za vosek
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SKAVT PRAKTIK
Najprej iz vrbovih vej spletete venec in
ga obdate z mahom. Pri tem si pomagajte
z vrvico ali žico tako, da jo navijete okrog
in okrog venca, da bo držala mah, obenem
pa vam bo omogočala prostor za zatikanje
vejic. Sledi torej dodajanje smrekovih vejic,
praproti ali česarkoli zelenega, kar najdete
okrog sebe. Naj vaša domišljija ne pozna
meja.

Na koncu venček še poljubno okrasite s
tistim, kar najdete v okolici. Popotniki in popotnice klana Nadevani hardiči iz Breznice
1 so za to uporabili brezovo lubje, lišaje in
plodove šipka (teh v tem času najverjetneje
ne boste našli, jih pa lahko nadomestite s
čim drugim).

Naslednji korak je, da izdelate svečke.
Najprej zakurite ogenj, saj boste potrebovali žerjavico. To lahko storite še preden se
lotite venčka, da ne boste potem po nepotrebnem čakali na žerjavico. Z razpihovanjem žerjavice izdolbite poleno do poljubne
globine, tako da dobite prazen prostor, kamor boste kasneje vlili vosek.

Stare sveče dajte v lonec, ki ga ne potrebujete več, in bo od zdaj naprej namenjen
le topljenju voska. Ker vam ogenj že tako ali
tako gori, ga izkoristite še za to. Zaenkrat
še nepopolnim svečkam na sredino postavite stenj in ga poskušajte pritrditi, zato da
bo na koncu tudi ostal na sredini (lahko si
pomagate z do polovice razcepljeno palčko,
kot je prikazano na fotografiji). Stopljeni vosek še vlijete in počakate da se posuši, potem pa svečke postavite v notranjost vašega venčka. Želim vam veliko lepih trenutkov,
preživetih ob svojem adventnem venčku.

NA PREPIHU

VZGOJA ZA HUDE ČASE
T

isočletja in tisočletja si človeštvo želi
in si prizadeva, da bi ne bilo hudih
časov. Tisočletja in tisočletja se bori za
preživetje, za sita in zdrava telesa, za pomirjene duše, za odsotnost vojne, za mirno
soseščino, za rast blaginje. Toda tisočletja
in tisočletja doživlja, da so njena prizadevanja za zdravje in mir prej ali slej ogrožena. Pride slaba letina, pride bolezen, pride
spor v soseščini, pridejo strašne vojne, z
drugimi besedami, hudi časi kar naenkrat
planejo izza vogala.

Branko Cestnik, Avantgardni orel,
Rakova steza 1

Ker nikoli ne vemo, če bo jutri še tako
lepo, kot je danes, smo vzgojo otrok in mladine vedno naravnavali tudi na to, da bodo
pripravljeni na morebitni nastop hudih časov. »Bodi pripravljen!« ni samo skavtsko
geslo, je tudi obče vzgojno geslo.

S tako imenovano milenijsko generacijo
(iz lat. mille, tisoč), se pravi, z rojenimi med
letoma 1980 in začetkom tretjega tisočletja, smo vzgojo za hude čase precej opustili.
Naše hiše so dobile hladilnike polne hrane,
padel je berlinski zid, bilo je konec hladne
vojne in grožnje z nuklearno apokalipso,
države so druga za drugo začele ukinjati
naborniško vojsko, prišel je internet in z
njim občutek vsepovezanosti in vsedosegljivosti. Zdelo se je, da hudih časov več ne
bo. Zdelo se je – kot je zapisal filozof Francis
Fukuyama – da je prišlo do »konca zgodovine«, tj. do konca velikih napetosti in velikih
nestabilnosti.
To je bil čas, ko smo v teoriji vzgoje začeli verjeti v permisivnost (iz lat. permissus,
dovoljenje): češ, otroku je treba dovoliti
tako rekoč vse, kar si zamisli in zaželi; češ,
močno je treba zmanjšati disciplino, kazen
pa po možnosti kar ukiniti; češ, le otrok, ki
ne bo omejevan od drugih ljudi, se bo do
konca razcvetel.
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NA PREPIHU
Vse to so bili računi brez krčmarja. Po letu 2000 smo se začeli bolj zavedati grožnje klimatskih sprememb,
leta 2001 je islamski terorizem udaril
v srce Zahoda, gospodarska kriza je
leta 2008 pokazala na krhkost finančnih sistemov, raka nismo odpravili, vojne in revščina iz Afrike nista
odšla, internet ni povečal človekovih
občutij sreče. Hudi časi so dali znake.
Še so tu. Še prežijo za vogalom. Smo
pripravljeni nanje?
Nihče si ne želi hudih časov in na
mestu je Boga prositi, da jih nikoli ne
bi bilo. Vendar moramo biti podobni
tistim devicam iz Matejevega evangelija, ki imajo dovolj olja za svoje
svetilke. Na hude čase moramo biti
enostavno pripravljeni. Kako doseči
to pripravljenost? Z ustrezno vzgojo.
Najprej je potrebno otroku privzgojiti trezen in realističen pogled
na svet. Svet je lep in dober, toda
v njem je v mnogih oblikah prisotno
zlo, s katerim se moramo znati soočiti, ne da bi mu podlegli. Nadalje
je potrebno vzgajati za zmernost.
Kdor zna v dobrih časih zmerno
živeti, bo hude čase veliko lažje
prestal. Kdor zna disciplinirati svojo
požrešnost, ko so hladilniki polni, bo
lažje preživel dneve, ko bodo hladilniki prazni.
Sledi ljubezen do dela. Generacija naših (pra)babic in (pra)dedkov je
rada svetovala: »Če boš rad delal,
ti ne bo hudo.« Pomislite na njih!
Preživeli so prvo svetovno vojno,
gospodarsko krizo l. 1929, drugo
svetovno vojno, pomanjkanje zaradi
komunističnega eksperimentiranja
s kmetijstvom. Doživeli so finančne
zlome, ko je denar čez noč postal
brez vrednosti. V živo so spoznali,
da »se denarja ne da jesti«. Kaj jih je
rešilo poleg skromnosti? Rešila jih je
izredna delavnost.
Še enkrat: »Bodi pripravljen!«
ni samo skavtsko geslo.

SKAVT PETER
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DRACARYS, jesenovanje PP, Volaka,
Poljanska dolina 1

FOTOSTRAN

FOTO: PETRA_RUPNIK

Vplivi
povečerjanega
bika, skala
posveta,
Dolenčice,
Poljanska
dolina 1

Vooo….ga!, začetek
skavtskega leta,
Fara, Postojna 1

FOTO: AKELA

FOTO: KLEMEN PREMRL

Bunker je zgrajen!, jesenovanje IV,
Besnica, Radovljica 1

Iskanje zaklada
v Skavtski jami,
jesenovanje stega Bomo
zmogli, Litija 1
FOTO: SAMO ŠKRABANJA

FOTO: KRIŠTOF FRELIH

Krona
za 17.
rojstni dan,
jesenovanje
PP, Bele
stene,
Ribnica 1

The Magnificent Seven, bivakiranje, Lindek,
Rakova Steza 1
FOTO: KATARINA TADINA

FOTO: NASTJA
BOJC

Pridni kot mravljice, pospravljanje
skladišča, Dolenja vas, Ribnica 1
Vedno je čas za turistično pašteto,
jesenovanje PP, Krstenica, Preddvor 1

FOTO: AGARA VUČEMILOVIČ

FOTO: KAREL KRIŽNAR

Nasmejmo Bergna in rešimo ugrabljene
Trole, BB tabor, Makole_, Slovenske
Konjice 1
FOTO: STANKO PLOHL

Dober lov
vsem, ki
spoštujejo
postavo
džungle!,
srečanje
VV, Žiri 1

Gradimo jez,
srečanje BB,
Postojna 1
FOTO: GLO

Hitro, hitro, SKVO vikend, Škofije 1

FOTO:
BOŽENA
DEMŠAR

FOTO: URŠKA TOSOLINI

Perspektiva kraje zastave skozi oči napadalcev,
začetek skavtskega leta, Železniki 1
FOTO: MATIC MEGUŠAR

Tako zgleda kuna, ko se
pripravlja na spanje, jesenovanje
IV, Klanec, Škofije 1
FOTO: URŠKA TOSOLINI

Vsi imajo pesmarico le jaz ne, jesenovanje IV,
Dražgoše, Železniki 1
FOTO: MIRJAM TOLAR

