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uvodnik in kazaloskavtinje in skavti

Pred nami je še zadnji 
sklop šolskega učenja in 
izpitov pred poletnimi 
počitnicami. Ne uči pa 
se samo iz knjig, ampak 
tudi iz dogodkov. Prepusti 
se kdaj pa kdaj toku časa 
in zadihaj, čeprav stvari 
ne gredo tako, kot bi si 

želel/a. Uživaj v trenutkih, ki so ti dani, in dihaj z 
naravo. Stopi vanjo in naredi nekaj zase. Naj te za-
vije v objem ona, z njo pa tudi naš Stvarnik, ki bo že 

poskrbel, da bo vse tako, kot mora biti ;).

Irena Mrak, Radovedni kenguru, Nova Gorica 1
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Najbrž že veste, da je Baden Powell začel svojo oporoko takole: »Če ste že gledali igro Peter Pan, 
se najbrž spomnite …« Naj jaz tokrat začnem: »Če ste že gledali film Kekec, mogoče kar vse tri, se 
najbrž spomnite …« 

Ko sem bil majhen, pred dolgimi leti, sem bil 
navdušen, če so ob kakšnih počitnicah na televiziji 
zavrteli Kekca. To je bilo še pred dobo DVD-play-
erjev in računalnikov, celo še pred dobo videoreko-
rderjev. Ko se zdaj spominjam nazaj, kaj me je tako 
pritegnilo, mislim, da je bila to enkratna narava 
naših gora, ki je bila prikazana. Smrekovi gozdovi, 
vrhovi in doline, skalovje, pa posnetek kakšnega je-
lena ali druge gozdne živali ... vse to je bilo za fanta 
iz predmestja tako skrivnostno, drugačno, čarobno. 
Bedančeva in Pehtina koča, pa jame ... Ko sem 
pozneje kot mladinec navdušeno osvajal te vrhove, 
hodil skozi alpske doline in smrekove gozdove, spal 
v planinskih kočah in plezal po skalovju, sem vedno 
znova ugotavljal, da ustvarjalci Kekca niso prav nič 
pretiravali, nasprotno, s kamero, orodjem, ki ga je 
človek ustvaril, lahko kljub vsem naporom zajameš 
samo majhen delček tistega, kar lahko vidi oko, za-
duha nos, sliši uho in otipa roka »v živo«.
Kako lepo je božje stvarstvo, ki mu mi rečemo nar-
ava. Seveda sem pozneje, ko sem postal skavt, tako 
lažje razumel, zakaj je Bi-Pi skavtom na srce položil 

»KAJ MI POJE PTIČICA, 
PTIČICA SINIČKA?«

tudi dolžnost varovati naravo. Ob vsej lepoti, ki jo 
je sam videl po Indiji, Afriki in Evropi, kjer je živel in 
služboval, in kasneje na svojih potovanjih kot sve-
tovni skavtski načelnik po vsem svetu ter ob svo-
jem prepričanju, da je Bog tisti, ki je vse to ust-
varil za nas, ljudi, je naravo razumel drugače kot 
današnji človek, ki vidi samo betonsko džunglo, v 
kateri živi. Mi, skavti, smo Bi-Pi-jevi nasledniki. Če bi 
lahko, bi nam danes povedal Kekčevo zgodbo, ki je 
zgodba o boju dobrega proti zlu ter o občudovanju 
in varovanju vsega, kar nam je podarjeno, torej 
narave in vseh živih bitij v njej.

Sandi Koren
Mogočni P. Balu

...da je Bog 
tisti, ki je vse 
to ustvaril za 
nas...
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aktualnoskavtinje in skavti

Kot gotovo že veste, 22. aprila praznujemo svetovni dan Zemlje. Zakaj potrebujemo svetovne dn-
eve, ste lahko že večkrat prebrali (tudi v okoljskem kotičku prejšnjega Skavtiča). Verjetno pa vsi še 
ne veste, da segajo začetki praznovanja dneva Zemlje v leto 1963, ko si je tedanji ameriški senator 
Gaylord Nelson prizadeval, da bi prišla okoljska vprašanja na dnevni red ameriške politike. Or-
ganiziral je predsedniško turnejo, na kateri naj bi opozorili na težave v okolju. Vendar je ustrezen 
odmev v javnosti dosegel šele prvi dan Zemlje, 22. aprila 1970, ko je na prireditvah sodelovalo 
okrog 20 milijonov Američanov.

Od takrat se dan Zemlje praznuje vsako leto, število 
sodelujočih posameznikov, organizacij in držav pa 
narašča. Sodelujoče organizacije se med seboj pov-
ezujejo v posebno omrežje Earth Day Network.

Ker je Zemlja zelo raznolik in zanimiv planet, se 
ob dnevu Zemlje navadno osredotočimo na ožje 
področje. Tako trop za okoljsko vzgojo (TOV) pred-
laga letos, ko je tudi mednarodno leto astronomije, 
predvsem različne nočne dejavnosti – od opazovanja 
in spoznavanja zvezd, raziskovanja nočnega neba, 
seznanjanja s pojmom svetlobno onesnaževanje in 
merjenja tega, obiskov observatorijev, javnih opa-
zovanj … pa do drugih dejavnosti, ki jih lahko izvaja-

MED ZVEZDAMI ALI DAN 
ZEMLJE 2009

mo v temi (opazovanje, poslušanje, tipanje, skrivanje, 
zasledovanje ...).

Zanimalo me je, kako dobro poznajo dan Zemlje drugi 
ljudje, zato sem povprašala nekaj mimoidočih … (Po 
naključju sta bila kar dva izmed anketiranih skavta.:)) 
Odgovori so bili sledeči:

• Nekaj v zvezi z ekologijo.
• Nimam pojma, slišala sem že, a mi zdajle prav nič 
ne pade na misel.
• Moj rojstni dan.
• Splošnega pomena. Da se zavedamo, da smo vsi 
na Zemlji enaki.
• Mi pri skavtih to praznujemo 22. aprila … A bo 
dovolj?:)
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PA JAZ?

Verjetno ne morem povedati ničesar novega (še 
neslišanega, neprebranega). Pa vendar, rada bi pou-
darila, da se moramo zavedati, da štejejo tudi drob-
na dejanja, da je prav vsak izmed nas odgovoren za 
svet, v katerem živi. Naj bo dan Zemlje priložnost (vse 
kaže, da jo potrebujemo), da ozavestimo naš odnos 
do okolja, se spomnimo enkratnosti našega planeta in 
(upam da brez mogoče) na tem področju celo kaj sto-
rimo (in to ne le 22. aprila, pač pa tudi dan za (ali pred) 
tem, teden, celo mesec, leto ali pa kar preostanek 
našega življenja:)).
Če pa se komu zdi, da se daje prevelik poudarek okolju 
in pozablja na človeka samega, naj vas spomnim, da je 
povezava veliko močnejša, kot se morda komu zdi na 
prvi pogled. Pravzaprav ne gre (le) za Zemljo, pač pa 
(tudi) za nas, za ohranjanje/dviganje kakovosti naših 
življenj oziroma načina življenja. Le kdo bi rad živel 
takole?!

KAKO PA VIDIJO 
TA DAN SKAVTSKI 
VODITELJI?

ZAKAJ DAN ZEMLJE?

Da se zavedamo, kaj izgubljamo. Kako 
pomembna je narava, kako smo povezani z njo. 
Kot skavti bi se morali posebno truditi, da jo 
ohranimo. Pa ne le tako, v besedah! Potrebno 
je, da začnemo delati – kot skupnost in/ali kot 
posamezniki. Pa naj gre za akcijo pobiranja 
smeti, vpeljevanja ločevanja odpadkov doma 
ali ureditev domačega vrtička. Ker najhuje se 
je zavedati težave in ničesar narediti v smeri 
njene razrešitve. Skavti smo tisti zagnani mladi 
v oranžnih srajcah, ki smo navajeni dejanj brez 
nepotrebne filozofije. Torej v akcijo! Bi-Pi

Ajda Flašker, 

Požrtvovalna veverica, Ljubljana 2 

MISLI, KI SE MI PORAJAJO OB BESEDNI 
ZVEZI “DAN ZEMLJE”?

• Dan Zemlje kot opomin človeštvu, da se nar-
avno okolje zaradi naših posegov vanj spreminja 
(za živa bitja – s tem tudi zame) na slabše. 
• Ali Zemlja res propada ali je to spreminjanje le 
del njenega odraščanja (staranja)?
• Se konča moja ljubezen do narave ob pogledu 
na odvrženo plastenko o poti?
• Kateri ljudje mečejo smeti v naravo – bi 
lahko glede na ponavljajoči se vzorec smeti ob 
poteh (pločevinke od piva, škatlice od cigaret, 
embalaža iz restavracij s hitro hrano, pollitrske 
plastenke …) s prstom pokazal na določeno 
skupino ljudi (neintelektualci), za katere so 
značilni ti odpadki?

Primož Novak, 

Iznajdljivi kolibri, Moravče 1

Čim bolj doživeto praznovanje dneva Zemlje vam želi 
trop za okoljsko vzgojo. Naj traja celo leto!:)

Marjeta Kos, Vihrava koala, Ljubljana 1, TOV



// Skavtič / april 2009 //

7

volčiči in volkuljiceskavtinje in skavti

SPOMLAD’ PRAV LUŠTNO JE,
KO VSE SE VESELI,

ZAČNO TE PTIČKE PET’, 
TO MENE VESELI.

SPOMLAD PA POJEJO DROBNE TE PTIČKE,
ŠTINGELCI, CAJZELJCI IN PA SINIČKE,

MED NJIMI PA POJE VESELO KUKU,
SAJ JE USTVARJEN’ TAKO.

(slovenska narodna)

POMLADANSKI DNEVI V NARAVI SO SUPER! NE 
VERJAMEŠ? LE STOPI VEN IN SI JIH OGLEJ! NAJ PADA 
DEŽ AL’ SIJE SONCE, VOLČIČ GRE NA VSE KONCE.:)
DOBER LOV!

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3, 

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje  1

HATI SE JE NEKEGA DEŽEVNEGA APRILSKEGA DNE SPREHAJAL PO DŽUNGLI. VESELO JE 
SKAKAL PO LUŽAH IN PUSTIL, DA GA JE HLADIL SPOMLADANSKI DEŽ. A KOT VESTE, SE 
TUDI SLONI LAHKO PREHLADIJO! TAKO JE HATI KAR NAENKRAT ZAČEL NA VELIKO SMRKATI 
IN KAŠLJATI. SEVEDA JE TUDI GLASNO KIHAL IN ZATO JE ZA NJEGOVO BOLEZEN KMALU IZ-
VEDELA VSA DŽUNGLA.

KO JE ČRNI PANTER BAGIRA SLIŠAL, DA JE HATI 
BOLAN, SE JE ODLOČIL, DA GA OBIŠČE. S SABO JE 
PRIPELJAL ČLOVEKA! A TO NI BIL KAKRŠENKOLI 
ČLOVEK. TO JE BIL ČLOVEK-ZDRAVNIK! NO, PA 
POGLEJMO, KDO JE ZDRAVNIK:
ZDRAVNIK JE ČLOVEK, KI SE POKLICNO UKVAR-
JA Z ZDRAVLJENJEM LJUDI IN JE ZA TO POSEBEJ 
USPOSOBLJEN. ZDRAVNIK MORA NUDITI PRVO 
POMOČ (BREZPLAČNO), ČE S TEM NE OGROŽA 
LASTNEGA IN TUJIH ŽIVLJENJ. ZDRAVNIK DELA 
V ZDRAVSTVENEM DOMU ALI BOLNIŠNICI. LJU-
DEM, KI POTREBUJEJO ZDRAVNIŠKO POMOČ, 
POMAGA (JIM OSKRBI RANO, NAPIŠE RECEPT 
ALI NAPOTNICO, JIM SVETUJE, KAKO NAJ ŽIVIJO, 
DA BODO ČIM DLJE ZDRAVI IN GIBČNI …). PRI 
SVOJEM DELU UPORABLJA NAJRAZLIČNEJŠE 
PRIPOMOČKE (STETOSKOP – ZA POSLUŠANJE 

HATI NA TRATI

SRCA, NAPRAVA ZA MERJENJE PRITISKA …).
DOLOČENA ZNANJA PRVE POMOČI, KOT JIH 
IMA ZDRAVNIK, MORAMO IMETI TUDI MI. ZAKAJ? 
ZATO DA V PRIMERU, ČE NEKDO POTREBUJE 
PRVO POMOČ, POMAGAMO IN MU MORDA 
REŠIMO ŽIVLJENJE. TAKO RAVNAJO ZDRAVNIKI 
IN VČASIH BI BILO DOBRO, DA BI TUDI MI POMA-
GALI DRUGIM IN NE SAMO MISLILI NASE. SAJ 
VESTE: VOLČIČ MISLI NA DRUGEGA KAKOR NA 
SAMEGA SEBE. KAJ NI TO LEPO, ČE SI PO POK-
LICU ZDRAVNIK IN DA LAHKO V SLUŽBI NAREDIŠ 
CELO VRSTO DOBRIH DEL?
NO, ZDRAVNIK JE HATIJA PREGLEDAL IN MU DAL 
PRIMERNA ZDRAVILA, KI JIH JE HATI PRIDNO JE-
MAL IN KMALU OZDRAVEL. TAKO JE ZDRAVNIK 
POZDRAVIL HATIJA.

Julija Remenik, Zanesljiva netopirka, Mozirje 1
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STARI VOLKOVI SE RADI SLADKAJO. NAPISALI SO SVOJ RECEPT ZA SLADICO, KI ZELO TEKNE V 
SPOMLADNIH DNEH (PA TUDI V DRUGIH LETNIH ČASIH :)). HITRO SE NAREDI, PA TUDI HITRO 
POJE.:)

PIŠKOLKO

SESTAVINE (ZA 2 ALI 3 OSEBE): ZAVITEK BEBI 
PIŠKOTOV (LAHKO TUDI ALBERT PIŠKOTOV), 2 
JABOLKI, 50 g TEMNE ČOKOLADE, 1 SLADKA SME-
TANA.

PIŠKOTE IN ČOKOLADO NA DROBNO NARIBAJ. 
NAJBOLJE BO, ČE TO STORIŠ NA MULTIPRAKTIK. 
JABOLKA OLUPI IN OČISTI, NARIBAJ ČIM BOLJ NA 
DROBNO IN DODAJ PIŠKOTOM IN ČOKOLADI. 
SMETANO STEPI IN JO 2–3 ŽLICE DODAJ ZMESI JA-
BOLK, PIŠKOTOV IN ČOKOLADE, DA DOBIŠ GOS-
TO KAŠO. VSE SKUPAJ POSTAVI V HLADILNIK ZA 
KAKŠNO URO, DA BO PRIJETNO HLADNO. ČE SE S 
SLADICO MUDI, JO DAJ V HLADILNO SKRINJO ZA 

KAJA NAGAJA

15 MINUT. 

PREDEN JO POSTREŽEŠ, KAŠO RAZPOREDI PO 
SKLEDICAH IN OKRASI S PREOSTALO SMETANO. 
ČE JABOLK NIMAŠ, LAHKO POSKUSIŠ TUDI S 
KAKŠNIM DRUGIM SADJEM. PRI TEM NAJ TI 
POMAGA TVOJA DOMIŠLJIJA. 

ČE TI USPE NAREDITI KAKŠNO SUPER NOVO SLADI-
CO, KI BI JO ŽELEL DELITI TUDI Z NAMI, NAM JO LE 
POŠLJI NA NASLOV DŽUNGELSKEGA RAČUNALNIKA 
skavtic@skavt.net ALI PA NA NASLOV SKAVTIČ, ULI-
CA JANEZA PAVLA II 13, 1000 LJUBLJANA.

PRIJETNO USTVARJANJE IN DOBER TEK!

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3

SPODNJO IGRO SE S ČILOM RADI IGRAJO MLADI VOLČIČI, DA SE ČIM HITREJE NAUČIJO IMENA 
KRAJEV V DŽUNGLI. PREIZKUSI JO S SVOJIM KRDELOM, NAMESTO IMEN MEST LAHKO POŠTAR 
UPORABI TUDI IMENA STAVB, KI SO V BLIŽINI VAŠEGA BRLOGA, NPR. ŠOLA, CERKEV, POŠTA, 
TRGOVINA … 

POŠTAR

SKUPINA SEDI V KROGU NA TLEH. VSAK IGRALEC 
DOBI IME NEKEGA MESTA. EN IGRALEC S ŠALOM 
STOJI V SREDINI. NA DVEH RAZLIČNIH MESTIH  
ZUNAJ KROGA JE NA TLEH S KREDO NARISAN 
POŠTNI NABIRALNIK. 

POŠTAR ZAKLIČE: »IMAM PISMO!« IGRALCI 
REČEJO: »OD KOD PRIHAJA?« POŠTAR POVE IME 
MESTA IN STEČE, LOVI GA IGRALEC, KATEREGA 
MESTO JE BILO KLICANO. POŠTAR HITRO DA 
SVOJE PISMO (ŠAL) V ENEGA OD NABIRALN-

ČIL BREZ KRIL

IKOV IN STEČE NAZAJ V ODPRTI PROSTOR V 
SREDINI KROGA. IGRALEC POBERE ŠAL IN Z NJIM 
POSKUŠA UDARITI POŠTARJA, PREDEN DOSEŽE 
PROSTOR V SREDINI. ČE MU TO USPE, SE POŠTAR 
POSTAVI V KROG K OSTALIM IGRALCEM, DRUGI 
IGRALEC PA POSTANE POŠTAR. 

KO IGRO OBVLADATE, LAHKO DODATE ŠE TO, 
DA POŠTAR RAZNAŠA 4 RAZLIČNE VRSTE POŠTE: 
KO PRINESE PISMO, IGRALCI HODIJO, PRI TEL-
EGRAMU TEČEJO, PRI PAKETU HODIJO PO VSEH 
ŠTIRIH IN PRI RAZGLEDNICI HOPSAJO. 

Bena Briški, Rahločutna puma, Ljubljana 3
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LETOS SMO ZIMOVALI V KOČI NAD ŠMIHELOM NAD MOZIRJEM.

KO SO NAS VODITELJI PRIPELJALI DO ŠMIHELA, 
SMO SEBE IN SVOJO PRTLJAGO SPRAVILI NA TRAK-
TOR S PRIKOLICO. NA PRVI TOČKI SMO SPOZNALI 
SVOJA ESKIMSKA IMENA IN IZVEDELI, DA MORAMO 
NAJTI LUČ MIRU. NATO SMO SE ODPRAVILI DO 
KOČE. V NJEJ NI BILO VODE NITI ELEKTRIKE. NA 
PEČI SMO POSUŠILI OBLEKE, POJEDLI VEČERJO IN 
PRESPALI MRZLO NOČ. 

ZJUTRAJ NAS JE ČAKAL DOBER ZAJTRK. SNEGA JE 
BILO ZELO VELIKO, ZATO SMO ZAČELI GRADITI 
IGLU OZIROMA OBZIDJE. PREMRAŽENI SMO SE 
POGRELI OB KOSILU. POPOLDNE SMO PRIPRAVI-
LI DVA OGNJA IN SE NAUČILI VOZEL ZASE IN ZA 
DRUGEGA, VOZEL MIRU PA SMO NAŠLI. NATO SMO 
DOČAKALI DOGODEK, KI SMO SE GA VSI NAJBOLJ 
VESELILI – SANKANJA Z VREČAMI. UGOTOVILI SMO, 
DA JE IZGINILA LEDENA SVEČA, KI SE JE ZAČELA 
TALITI, KO SMO BILI BLIZU LUČI MIRU. ČAKALA NAS 
JE ŠE POT GOZDNIH LJUDSTEV. NA KONCU POTI 
SMO NAŠLI LEDENO SVEČO. KO SMO PRISPELI 
NAZAJ, SMO PRIŽGALI OBA OGNJA. PO VEČERJI 
SMO MALO ZASPALI. NATO SO NAS VODITELJI 
ZBUDILI, SAJ JE BILA NA PODSTREŠJU LUČ MIRU. NA 

ZIMOVANJE VOLČIČEV IZ STEGA CELJE 2

KONCU SO NAS LE PUSTILI ZASPATI. 

PO ZAJTRKU SMO POSPRAVILI KOČO IN SE VKRCA-
LI NA TRAKTOR, KI NAS JE PRIPELJAL DO ŠMIHELA. 
TAM SO NAS ČAKALI AVTOMOBILI, S KATERIMI SMO 
SE ODPELJALI PROTI DOMU. 
TO ZIMOVANJE JE BILO RES SUPER. UGOTOVIL 
SEM, DA SE DA PREŽIVETI TUDI BREZ ELEKTRIKE IN 
VODE IZ PIPE. 

Urh Žnidar, Celje 2

IZ MOZIRJA PRIHAJAMO
IN NA TABOR SE ODPRAVLJAMO.
NA ZIMOVANJU FAJN JE BILO, 

SAJ RADI NA TABORE HODIMO,
RADI SE ZEZAMO,

SAJ VOLČIČI MOZIRSKI SMO.
TAM ZELO LEPO JE BILO,

ZATO ŠE KDAJ ODIDEMO NA TABORE V SLOVENIJO.
ZDAJ ŠE KONEC NAREDIMO,

FAJN SE IMEJTE IN ADIJO.

VOLČIČI IN VOLKULJICE MOZIRJE 1
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izvidniki in vodniceskavtinje in skavti

»Predstavljam si, da je med zemljo in nebeško lučjo ponoči, 
ko sonce zaide, razpeta velika odeja. V tej odeji pa so luknje, 
ki so jih napravili tisti, ki so živeli pred nami in dobro delali, 
in to so zvezde. Zvezde niso enako velike: nekatere so velike, 
druge manjše, bolj ali manj sijoče, odvisno od dobrih del, ki 
so jih naši predniki naredili. Pomembno pa je, da so nare-
dili svojo ‘luknjo v odejo’, preden so zapustili ta svet. Potru-
dite se, da napravite s svojim dobrim delom luknjo v odejo, 
medtem ko bivate na tej zemlji.«  

Tako pravi Bi-Pi. Pridružujejo se mu tudi Barbara & Andraž 
ter skavti iz čete Koroška 2. 
Vsi skupaj vam želimo, da bi vsakemu izmed vas uspelo s 
svojim življenjem narediti veliko luknjo v odeji.

Katarina Bevc, Odločna puma, Ljubljana 4

Ana Grahor, Ambiciozna človeška ribica, Ajdovščina–Šturje 1

Letošnje leto je razglašeno za mednarodno leto astronomije. Njegovo geslo je: Vesolje je nad tabo, 
odkrij ga! Ravno letos namreč poteka 400 let, odkar je italijanski naravoslovec Galileo Galilei za 
svoje delo prvi uporabil daljnogled. Z njim je opazil Venerine mene, odkril 4 največje Jupitrove 
lune in Rimsko cesto razločil v zvezde. Spoznanji, da Zemlja ni edino telo z Luno in da Jupitrove 
lune krožijo okoli planeta podobno, kot planeti krožijo okoli Sonca, sta ga prepričali o pravilnosti 
heliocentričnega sistema.  Da se je izognil smrti na grmadi in končal le v hišnem zaporu, je sicer 
moral to teorijo preklicati. A ji je ostal zvest, in še ko je zapuščal obravnavo pred inkvizicijo, si je 
mrmral: »Eppur si muove.« (»In vendar se vrti.«)

Johanes Kepler je prav tako leta 1609 objavil knjigo 
Nova astronomija, v kateri je opisal zakone o giban-
ju planetov. Do takrat so predvidevali, da se planeti 
gibljejo po krožnicah. Ko pa je ob tej predpostavki 
računal lege Marsa in jih primerjal z meritvami kolega 
Ticha Bracheja, so njegovi računi odstopali za 8 ko-
tnih minut (skoraj nič). Zaradi te »napake« ni mogel 
spati. Šele takrat, ko je predpostavil, da se Mars giblje 
po elipsi, so se njegovi rezultati do potankosti ujemali 
z meritvami. 

Letos se bo zgodilo:
• 22. julija bo svet doživel najdaljši sončni mrk 21. 
stoletja, trajal bo kar 6 minut in 39 sekund. Žal ne bo 
viden v Sloveniji, temveč le v ozkem pasu nad Indijo, 

VESOLJE – NESKONČNA KONČNOST
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Bangladešem in Kitajsko. 
• 12. avgusta bo meteorski roj Perzeidov (100 utrinkov 
na uro).
• Sredi oktobra bo na severni polobli v večernem 
mraku lepo viden Jupiter.
• 17. novembra bo meteorski roj Leonidov, 14. decem-
bra pa meteorski roj Geminidov.  

Na dan Zemlje – 22. april
 05:59 sonce vzide
 18:17 sonce zaide
 04:18 konec astronomskega mraka
 19:58 začetek astronomskega mraka
 04:07 luna vzide
 13:53 luna zaide

Kje smo doma?
V Sloveniji,
      v Evropi, 
               na Zemlji, 
                       v osončju,
                                v Orionovem kraku, 
                                           v galaksiji Mlečna cesta, 
                                v lokalni grupi galaksij Strelec, 
                      v gruči Virgo, 
         v Velikem atraktorju, 
v vesolju …

Ali veš?
• Čeprav je Merkur bližje Soncu, je Venera najbolj 
vroč planet v našem osončju. 
• Jupitrova Velika rdeča pega je pravzaprav najdlje 
trajajoča nevihta v sončnem sistemu. Traja že 300 let.
• En dan na Merkurju je dolg 2 Merkurjevi leti. Medtem 
ko Merkur 2-krat obkroži Sonce, se okrog svoje osi za-
vrti samo enkrat.
• Če bi avto vozil 100 km/h, bi razdaljo enega svetlob-
nega leta prepotoval v 11 milijonih let.
• Severnica, ki jo spremljata 2 zvezdni telesi, je edina 
zvezda, ki navidezno ohranja svoj položaj, medtem 
ko druge krožijo okrog nje. Zaradi precesije Zemljine 
vrtilne osi pa bo njeno mesto na najsevernejši strani 
neba okrog leta 14.000 prevzela Vega.
• Datumi mrkov se strogo ravnajo po 18-letnih ciklih, 
ki ji poznamo pod imenom saros. Ker se mrki pojavl-
jajo pogosteje kot enkrat na 18 let, je v teku vedno več 
sarosov hkrati.
• Katera nebesna telesa in pojave predstavljajo nasled-
nji izrazi:  analema, aurora borealis, kefeide, fokula?

DAJ SE NA ON
Na uradni strani mednarodnega leta astronomije 
http://www.astronomija2009.si/  lahko najdeš 
številne zanimive vaje in poskuse, ki jih lahko izvedeš 
sam ali pa na sestankih voda in izhodih čete.  Tule je 
nekaj idej:
• narediš si pripomočke za opazovanje neba (camera 
obscura, križna palica, astrolab);
• naučiš se meriti razdalje in premere planetov, zvezd 
in nebesnih pojavov;
• ustvariš planete, osončja, asteroide;
• spoznaš principe nekaterih nebesnih in fizikalnih po-
javov, kot so topla greda, črna luknja ;
• s kemijskim poskusom se naučiš, kakšni pogoji 
omogočajo življenje na nekem planetu ;
• priključiš se akciji in izmeriš svetlobno onesnaženost 
v svojem kraju;
• udeležiš se astronomskih opazovanj neba ali taborov, 
ki jih organizirajo astronomska društva.
Ko se boš čisto navdušen nad skrivnostmi vesolja 
poglobil v to zanimivo vedo, boš lahko usvojil veščino 
ASTRONOM. Saj veš, znanje vedno pride prav. 
Mogoče boš z njim našel pravo pot na izhodu voda. Ali 
pa se boš z njim na tabornem večeru ob ognju prikupil 
nasprotnemu spolu.

Ana Grahor, Ambiciozna človeška ribica, Ajdovščina–Šturje 1
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Predstavitev državnega vodstva se nadaljuje. Kako bi izvidniki in vodnice znali voditi svoje vode, 
če ne bi bili na super, najboljšem, najzabavnejšem taboru z imenom TZV ali Tečaj za vodnike? 
Da bo tudi letos tako, bosta poskrbela Barbara in Andraž.

Andraž Repanšek

Skavtsko ime: Veseli jelen
Ko zagori ogenj: pogledam, če sem bil to jaz :-)
Usvojil sem veščino: kuhar – izdelovalec tort
Ptički čivkajo, jaz pa žvižgam.
Moja menažka je: žlica
Ko sem na TZV-ju, upam, da hrana ne bo prismo-

jena.

TZV 
SE POČASI, A ZAGOTOVO PRIBLIŽUJE

Barbara Seničar

Skavtsko ime: Družabna srna
Naj skavtski duh: napolnjuje vsako sekundo mo-
jega življenja
Najljubša smreka: tista ta visoka v IV molitvi
Ko se sprehajam po gozdu, iščem srne in 
poslušam drevesa.
Ko sem bil vodnik/vodnica, sem dobila palico za 
hrenovko, brez da bi zanjo prosila.
Ko sem na TZV-ju, uživam kakovostni prosti čas. :)

Katarina Bevc, Odločna puma, Ljubljana  4
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NOVA ZASTAVICA 
Zastavica božični prt na sebi ima, 

iz lufta zdaj se nam poda, 
zastavca.

Puma črna na zastavci nalepljena,
Robiju je ogabna,

sama se spušča dov,
prav nič všeč ji ni naš kov.

Zastavca se nam prav lepa zdi,
a Robi takšnega mnenja ni.

Zato se odločili smo,
da po novo zastavco pojdemo.

 
Poglejte si pumin grdi krivi kov,
z njim lahk greš samo na cirkus 

show.
Kresničke imajo nek krompir,

če ga užališ, je Marjetka ko hudir.
Pri Zmajih je prej vse za vraga 

bvo,
a Geprad jim je zastavco porihto.

 
Mičo staro zastavco je najdo,

medveda dov je porezo.
Če ti pa kaj ne paše,

pa jdi v vod zlatih ribic, ko je za 

ČETA SE PREDSTAVI  
KOROŠKA 2

siromaše.
Če naša zastavca se ti grda zdi,

pol tvoja zihr še za v Janijev 
harem ni.

 Avtor: Gepardi

Nastopajo: vodi Pume, Kresničke in 

Zmaji, Zlate ribice (voditelji)

Voditelj Robi, Marjetka – podvodnica 

Kresničk, Mičo (Mitja) – vodnik Gepar-

dov, DA Jani

 
ČETA KOROŠKA 2
Poglejte Koroško 2,

kako se vam smehlja.
30 glav skup tiči

in nikamor se jim ne mudi.
Ko pa piščalke pisk čujejo,

stečejo, še šuhov si ne obujejo.
 

Robi pa Jani se nam smejita,
Nika pa misli, kk sta zabita.

 
Prve, da itak Kresničke so tam,

če pa ne bi bvo tk, bi bil čudn dan.
Pol pa Pume ponosno priko-

rakajo,
poravnajo vrsto in čakajo.

Gepardi pa povnega pridrvijo,
podrejo Zmaje, samo Glavana 

pustijo.
Vsi Zmaji pridejo do tja,

Palfinger pa zadnji pricaplja.
 

Ko da ni bvo že dojst greha,
skor pocrkamo od smeha.

Pa še za piko na i,
se naš Plohl oglasi.
Ko Robi zarobanti,

v ravni vrsti so vsi fanti. 
Plohl pa še vseeno da komentar,
da bi bvo trba zbrat za v Planico 

gnar.
 

Saj smo sami aktivisti,
za povrh pa optimisti.
Cajti nam ful bežijo,

zato rekle bomo adijo.
 Avtor: Pume

Nastopajoči: Glava (Matic) – vodnik 

Zmajev, Geparda Palfinger (Nejc) in  

Plohl (Žan)
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Dragi popotnik, draga popotnica?
Pomlad je že dobro zakorakala v naše kraje in s tem je 
tudi več priložnosti, da čim več časa preživiš v naravi. 
Sprehod v bližnji gozd ali hribe, ptičje petje ter ponovna 
rast marsikomu predstavljajo prostore in trenutke spros-
titve. Pa se zavedaš, kaj vse ti narava daje? In kaj ti njej 
daješ v zameno? Naj ti na vseh poteh, podvigih in nas-
ploh v vsakdanjem življenju v ušesih odzvanja: »Pusti svet 
boljši …« Srečno pot!

Teja Černe, Preudarna tigrica, Ljubljana 4

Tamara Stražar, Pojoča puma, Ljubljana 4

1. Razvrsti (poveži) narode glede na povprečno 
porabo vode.
Američani 
Haitijci
Palestinci 
Evropejci 

2. Kolikšen delež ljudi je leta 2005 v EU opravljal 
delo izključno doma?
A – 2 %
B – 7 %
C – 12 %
D – 15 %

3. Po klasifikaciji živali je vidra najbližja sorod-
nica katere od naštetih živali?
A – Delfina
B – Leva
C – Pingvina
D – Mroža

4. Baterije spadajo v isto skupino odpadkov kot 
zdravila.

DRŽI          NE DRŽI

EKOZNANJE - 
VEČ KOT ZNANJE

5. Po prvi fazi procesa kompostiranja nastane 
surovi kompost. Kako dolgo traja ta faza kom-
postiranja?
A – 2–3 dni
B – En teden
C – 2–5 tednov
D – 2–3 mesece

6. Energija vetra spada med obnovljive vire en-
ergije.

DRŽI          NE DRŽI

7. Čeprav ima globalno segrevanje negativen 
vpliv, bi rahlo segrevanje lokalno koristilo 
predvsem …
A – staroselcem v Avstraliji
B – domorodcem ob Amazonki
C – ribičem na japonskih otokih
D – kmetom v severni Evropi

8. Ena od slabosti neobnovljivih virov energije 
je ta, da jih bo slej ko prej zmanjkalo.

DRŽI          NE DRŽI

na drugem mestu
na tretjem mestu

največ
najmanj
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9. Topljenje ledu na Arktiki občutno dviguje gla-
dine oceanov.

DRŽI          NE DRŽI

10. Iz tetrapaka, v katerem je bilo mleko, izde-
lujejo posebne plošče, ki jih uporabijo pri 
izdelovanju …
A – vrvi
B – pohištva
C – keramike
D – čistilnih krp

11. Imisija pomeni količino škodljivih snovi, ki 
jih prejme neko okolje.

DRŽI          NE DRŽI

12. Z Beaufortovo lestvico merimo …
A – slanost morja
B – jakost vetra
C – glasnost zvoka
D – moč potresa

13. Kako je ime slovenski klimatologinji in No-
belovi nagrajenki dr. Kajfež Bogatajevi?
A – Zlatka
B – Marija
C – Lučka
D – Irena

14. Tudi z decibeli merimo neko vrsto 
onesnaževanja okolja, natančneje …
A – koncentracijo plinov
B – sevanje radioaktivnih snovi
C – bleščanje svetlobe
D – jakost zvoka

15. Veter je gibanje zraka zaradi razlik v zračnem 
tlaku na različnih delih površine Zemlje.

DRŽI          NE DRŽI

15. Drugi izraz za hidroenergijo je …
A – električna energija
B – toplotna energija
C – vodna energija
D – potencialna energija

16. Bibavica je drobna žuželka, podobna pika-
polonici.

DRŽI          NE DRŽI

17. Zaradi nevarnih čipov mobilnih telefonov 
ne moremo reciklirati.

DRŽI          NE DRŽI

18. Poveži porabo vode v povprečnem gospod-
injstvu (oseba/dan):
kuhanje 
sanitarije 
pranje 
zalivanje 

19. Znanstveniki ocenjujejo podnebje pretek-
losti tako, da izvrtajo luknje v led na tečajih in 
proučujejo predvsem …
A – peno, ki se ob tem ustvari
B – mehurčke v ledu
C – fosilne ostanke v ledu
D – temperaturo ledu

20. Najpomembnejša surovina za proizvodnjo 
celuloze je les.

DRŽI          NE DRŽI

21. Plastični materiali so v bistvu »olje v trdnem 
stanju«.

DRŽI          NE DRŽI

22. Približno koliko komunalnih odpadkov ust-
vari povprečen Slovenec v enem letu?
A – 200 kg
B – 400 kg
C – 100 kg
D – 300 kg

23. Kako običajno imenujemo klimatske spre-
membe na celotni Zemlji?
A – Generalne spremembe
B – Globalne spremembe
C – Globusne spremembe
D – Generične spremembe

24. Dotrajan radijski sprejemnik prištevamo 
med …
A – kosovne odpadke
B – elektronske odpadke

45 L
20 L

5 L
10 L
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C – komunalne odpadke
D – radioaktivne odpadke

25. Pojmom na levi poišči (poveži) ustrezen opis 
na desni.
recikliranje
deponiranje
kompostiranje
incineracija

Zakaj ločujemo odpadke?
Uh, da manj zasvinjamo naš planet. :)

Misliš, da smo ljudje dovolj ozaveščeni o varov-
anju narave?
Človek ima dovolj gradiva, če želi biti ozaveščen, če si 
zatiska oči in ušesa, pa nikoli ne bo dovolj.

Misliš, da se ljudje zavedamo odgovornosti pri 
problemu podnebnih sprememb?
Odvisno od človeka.

Kako se lahko kot posameznik bojujem proti 
podnebnim spremembam?
Se manjkrat odpeljem z avtom čez mesto. :)

Misliš, da smo skavtinje in skavti bolj ozaveščeni 
o varčevanju energije?
Kakor kdo. Malo kdo ve, da prižgan monitor porabi 
veliko energije.

Kaj razumeš pod pojmom učinek tople grede?
Uh, definicija je dolga. :) Na kratko: zaradi nje se toplo-
ta kopiči na planetu, namesto da bi se izsevala nazaj 
v vesolje.

Bi sestavil oziroma priredil kakšno pesem ne 
temo ekologije?
Uh, jaz nisem talent za take stvari. :)
Jure Tuta, Matematični medo, Tolmin1

Zakaj ločujemo odpadke?
Z ločenim zbiranjem odpadkov industriji zagotovimo 

JAZ SE ZAVEDAM. PA TI?
stalen vir dragocenih surovin in energije, odlagališča 
pa so manj obremenjena in tako lahko dlje časa nudi-
jo prostor odpadkom.

Misliš, da smo ljudje dovolj ozaveščeni o varov-
anju narave?
Mislim, da smo dovolj ozaveščeni o varovanju narave, 
a se za to največkrat ne zmenimo.

Misliš, da se ljudje zavedamo odgovornosti pri 
problemu podnebnih sprememb?
Iz leta v leto ljudje bolj opazimo spremembe podnebja 
in s tem raste tudi naša odgovornost do podnebnih 
sprememb, vendar pa mnogi prepozno ugotovijo, da 
bi lahko s svojim ravnanjem omilili prehitro sprem-
injanje podnebja.

Kako se lahko kot posameznik bojujem proti 
podnebnih spremembam?
Največkrat mislimo, da s svojimi dejanji ne moremo 
vplivati na spremembo okolja, saj naj bi to bilo kot ka-
plja v morje. A s tem lahko prav mi damo drugim zgled 
in spodbudo za pravilno ravnanje. Kot posamezniki 
se lahko bojujemo proti podnebnim spremembam z 
manjšo uporabo strupenih pršil, z manjšo uporabo 
avtomobila …

Misliš, da smo skavtinje in skavti bolj ozaveščeni 
o varčevanju energije?
Predvsem mislim, da smo vsi dovolj ozaveščeni o 
varčevanju energije, le da pri skavtih to tudi udejan-
jimo.
Dajana Fon, Pasrejčena glista, Tolmin 1

Pravilni odgovori bodo objavljeni v 
naslednji številki Skavtiča. Svoje odgo-
vore pa lahko do 15. maja 2009 pošlješ 
na naslov tamara.strazar@skavt.net. 
Najboljših pet čaka nagrada, zato le 
pogumno! :)

ponovna uporaba
priprava gnojila

sežiganje
odlaganje
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Nekega zelo toplega in že precej spomladanskega dne smo se zbrali znani in novi obrazi v vasici, 
kjer mimo prisopiha celo vlak, Veliki Gaber, ki je bila naslednjih nekaj dni središče smeha, novih 
prijateljstev, objemov, petja, akcije, nenavadno velikih volčičev in seveda učenja – odvila se je Mala 
šola življenja v džungli.

Prelevili smo se v volčiče in volkuljice ter na lastni 
koži občutili življenje v džungli in seveda spoznali 
njene številne prebivalce, ki so nas vseskozi vodili, se 
z nami igrali in nam občasno tudi nagajali.

Prebili smo se skozi pasti džungle, na skali posveta 
smo bili svečano sprejeti v krdelo, za zajtrk smo se 
borili z zvitimi Banderlogi, ugotovili, kaj se zgodi, ko 
pride strah v džunglo, in ob soju svečk spoznali Rdečo 
rožo. Trdo smo se urili, da smo lahko premagali zlob-
nega Širkana, potem pa smo se odpravili na lov po 
gručah. Poskušali smo pustiti čim manj sledi in se 
prebiti prek močvirja, bolje smo se spoznali in nasme-
jali do solz, pozneje pa nas je čakala težka naloga, saj 
smo poskušali obvarovati naše vasice pred Hatiji, ki 
so pred seboj teptali vse kar leze in gre. Ponoči nam 
niso pustili spati Rdeči psi, ki so neusmiljeno pobili 
družino Sivega brata, in ker volčič misli na drugega 
kakor na samega sebe, smo se neslišno splazili mimo 
spečih čebel in si priigrali dovolj cekinčkov, da smo 

MŠŽD 2009

z njihovo pomočjo razgnali Rdeče pse. Mavglija smo 
videli odrasti, zraven smo potočili solzice, saj se je 
končala tudi naša pot v krdelu.

Bilo je res krasno, posledice tega pa so: pol tone slik, 
himna, lepi spominčki, nove ideje in seveda želja po 
še več – se vidimo na Metodah VV!

Dober lov!
Optimistična orka, Komenda 1
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Vabimo te na izjemno noro (predvsem zaradi dobrega svoda :)) taborno šolo metoda IV 09. Možnost 
se boš imel/a izuriti v mnogih voditeljskih veščinah, ki naj bi jih znal vsak dober voditelj. 
Ko boš po izkušnji TŠ MIV osvojeno znanje uspešno predstavil/a, pa te čaka zelena rožica s pikico. 
Verjemi, se izplača! :)
Se vidimo med 27. julijem in 2. avgustom. Ne odlašaj, prijavi se zdaj na http://zskss.skavt.net. 

Da pa boš sploh vedel/a, kdo stoji za vsem tem, ti v tej številki predstavljam Matejo in Marka, ki sta 
v državnem vodstvu IV odgovorna za METODE.

MATEJA JAKŠE
Skavtsko ime: Reporterska želva

Najljubša marmelada: domača slivova (na 
palačinkah)

Bum bum bum: ... na usta vedno mi nasmeh nariše

Najljubša smreka: vsaka, ki me ne “umaže” s smolo

Najbolj me osreči: ko je toplo sonce, pa grem lahko 
na sprehod in ko ob brezskrbnem klepetanju poslušam 
ptičke; pa tudi vanilijev sladoled, sočna tortica, vroča 
čokolada ali pa zmaga pri Naseljencih otoka Catan ... 
vse to v družbi :)

Na metode nujno vzemi: bundo (udeleženci TŠ MIV 
08 vedo zakaj :))

METODE IV 
SO NAMENJENE TEBI :)

MARKO DRNOVŠEK
Skavtsko ime: Zanesljivi orel

Najljubši iglavec: jež :)

V kopalnici najraje prepevam: slovenske ljudske 
pesmi (Slovenec sem)

Na metode nujno vzemi: leseno poleno, da te ne 
bo zeblo

Najljubši čaj: planinski, ne prevroč

Najljubša smreka: visoka in ne predebela − za jam-
bor

Katarina Bevc, Odločna puma, Ljubljana  4
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Ali kdaj pomisliš, kako poteka pridelava krompirja, riža ali jabolk, ki jih zaužiješ? Ali pomisliš, 
koliko stvari zamujaš, ko se zjutraj usedeš v avto in brez razmišljanja oddrviš po opravkih? Ali 
pomisliš, da lahko namesto kupljene solate v trgovini na travniku nabereš regrat, saj je zunaj pom-
lad? Se še spomniš, da imamo štiri letne čase? Morda ti naslednje vrstice malce spodbudijo misli.

V hitrem tempu življenja, ki nas hitro posrka vase, kaj 
kmalu pozabimo na stik z naravo. Pozabimo, kaj vse 
nam daje in da smo od nje odvisni mnogo bolj, kot je 
videti na prvi pogled. Zjutraj vstaneš, si narediš kakav, 
poješ kruh z maslom in medom. Vse je samoumevno, 
čaka te na policah v trgovini oziroma doma v hladil-
niku. Pomisliš, da je bilo za to maslo potrebno mle-
ko, ki ga daje krava, ki je jedla travo? Da so čebelice 
med nabirale na cveticah, travi? Kakorkoli obrneš, na 
koncu oziroma bolje rečeno na začetku vse izhaja iz 
narave.

Živimo v blokih, stanovanjih čim bliže mesta,  da smo 
v čim krajšem času  v službi, šoli, da imamo pri roki 
vse, kar si v trenutku zaželimo. Še dobro, da je pov-
sod po tleh asfalt in tlakovci, da nam ni treba paziti, ali 
bomo stopil v blato. Ali ta priročnost v meni ne daje 
prostor lenobnosti?

Ne opazim, da so iz zemlje prilezle narcise in tulipani, 
dokler ne opozorijo nase s svojimi živobarvnimi cve-
tovi. Pozabljam, da si stvari v naravi znajo vzeti čas, da 
se prebudijo, zrastejo, dozorijo.

In ko si le utrgam čas, da obujem gojzarje in odidem 
v naravo, ali ji znam prisluhniti? Znam uživati v 
miru in tišini, ki mi ju ponuja? Se znam prepustiti 
tihemu občudovanju njenih lepot?

Kaj pa lahko naredim jaz, da sam/a stopim v stik z nar-
avo, jo približam popotnikom in popotnicam?

Srečanja naj se odvijajo zunaj, kolikor se le da. 
(Mogoče je to nekaterim samoumevno, vsem pa ne.) 
Čez teden smo omejeni na zaprte prostore, naj bo vsaj 
srečanje priložnost, da se približamo naravi. Če nas bo 
zeblo, se bomo naslednjič bolj toplo oblekli oziroma 
razmigali kosti v kakšni igri. Saj veste, da se iz izkušenj 

NARAVA … JO ZNAM VIDETI?

največ naučimo :). 
Prav zanimivo je opazovanje zvezd, pripovedovanje 
zgodb o nastanku ozvezdij in čakanje na prvi zvezdni 
utrinek.

Hrano pripravimo na ognju. Zanimivo je opazo-
vati, kako se lotevajo priprave ognja, če vedo, da je 
od tega odvisno, ali bomo siti ali lačni. Ko pri roki ni 
hladilnika (za vsak slučaj :) ), se bolj posvetijo celotni 
pripravi obroka. Prvič bomo morda lačni, drugič bo 
že bolje :).

Začimbe in čaje lahko preprosto kupimo v trgovini. 
Zakaj pa ne bi zelišč nabirali med našim potovan-
jem in imeli vedno sveže pri roki? Seveda se moramo 
najprej naučiti ločiti užitne od neužitnih :).

Če le imamo možnost, mleko, kruh in podobne stvari 
na naših taborih kupujmo od kmetov. Je pristno 
domače, v zadovoljstvo njim in nam.

In konec koncev … Lahko preprosto sedemo pod 
drevo, na skalo, se uležemo v travo … in prisluhnemo 
… kaj nam govori tišina … opazujemo … ptice … 
krošnje dreves … začutimo vetrič … in že v nasledn-
jem trenutku nas ugrizne rdečka, da ne pozabimo na 
stik z naravo in na vsa drobcena in neopazna bitja, ki 
pa so nam lahko v vsakdanjem življenju zgled vztra-
jnosti, povezanosti z naravo, moči, delavnosti in čuta 
drug do drugega … Kar pomislite na mravljišče …

 Verjamem, da imaš tudi ti neskončno veliko idej, 
zato le na plano z njimi. Uporabi jih tako na srečanjih, 
izhodih in taborih. In ko se srečamo, povej, katere so 
užitne rastline, kako dobro postaviš ogenj, kolikokrat 
ste bili lačni, koliko je zvezd na nebu in koliko rdečk je 
našlo pot do tebe :).

Anja Arbajter, Sončni polh, Šentjur 1
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ZBOKSSskavtinje in skavti

JAMBOREE 2008.
Prvo srečanje slovenskih skavtov je  bilo zelo uspešno  in  marsikdo je zanj daroval svoj prosti čas, 
svoje moči, svoje znanje … Treba je bilo iti iz samega sebe, zmotiti ritem svojih navad, omejiti svoje 
delovanje drugod, odreči se marsikateremu svojemu zadovoljstvu. Milan Anžič, Anton Lampret in 
Ivan Hrastnik so storili prav to in bili na Svetu ZBOKSS, ki je potekal v Cerknem 15. marca 2009, 
pohvaljeni za požrtvovalno delo na tem vseslovenskem skavtskem taboru.

MILAN ANŽIČ
Milanova boljša polovica Katja, načelnica ZBOKSS, 
ima največje zasluge, da se je vključil v trop za teh-
niko. Svojega moža zelo dobro pozna in vedela je, 
da bo lahko tudi na Jamboreeju zelo koristen, saj se 
spozna na različna področja tehnike. Na začetku je bil 
malo skeptičen in porajalo se mu je tisto najpogostejše 
vprašanje: »Zakaj pa ravno jaz?«

Takoj po prvem sestanku tropa za tehniko je bilo to 
vprašanje pozabljeno in od takrat dalje mu ni bilo 
niti malo žal svoje odločitve. Velika zagnanost tropa, 

 DELUJE? 
SEVEDA, ŠE VEDNO DELUJE

ideje, iskanje novih in še boljših rešitev, odločnost 
in sposobnost posameznikov so bile stvari, ki so ga 
izjemno pritegnile. Mladi skavti so ga sprejeli za svo-
jega ter sebi enakega in Milan je komaj čakal na prva 
dela na tabornem prostoru.

Za Jamboree si je rezerviral večino dopusta. Zdaj mu 
ni žal. S ponosom pove, da so bili to zanj nepozabni 
dnevi, čeprav bi na trenutke od utrujenosti tudi stoje 
zaspal.

Zanj najlepši trenutek Jamboreeja je bil takrat, ko 
so bili organizatorji, »modre rutke«, zbrani pred 
množico navdušenih skavtov, ki so z občudovanjem 
pozdravljali ves njihov trud. Ni bilo treba besed. Gov-
orile so oči.
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ANTON LAMPRET
Z ženo Kristino sta sebi in svojim otrokom ustvarila 
dom v mirnem, podeželskem okolju.
Kot otrok se ni zavedal lepot narave in čudovitega 
kraljestva miru, saj je vse to imel na dosegu roke. Že 
po prvem pravem srečanju z mestom je začel vse to 
bogastvo spoštovati in ceniti.

Otroci so mu približali skavtsko življenje. Obiski 
odprtih vrat na taborih, številne vrednote, ki jih je opa-
zil v družbi skavtov, prelepe skavtske maše, igre in vse 
lepote naše domovine so mu dale misliti, dokler ni v 
njem dozorel sklep, da … Po predstavitvi odraslega 
skavtstva in srečanjih z drugimi bratovščinami so leta 
2004 ustanovili bratovščino tudi v Grosupljem. Kot 
bratovščina so sodelovali pri tehničnih opravilih na 
pripravah za Jamboree. Sam se je ponudil za pomoč 
pri elektrifikaciji tabora. Zanjo je prejel pohvalo in 
z veseljem dodaja, da je zanj največje priznanje 
uspešno in dobro opravljeno delo.

Posebne in nepozabne občutke je v njem zbudila 
neverjetna požrtvovalnost skavtov iz tropa za teh-
niko in z njimi mu je bilo v čast in ponos delati. Kljub 
razliki v letih je z mladimi stkal pristna in zelo lepa 
prijateljstva. 

Tudi v bodoče si želi veliko skavtskih izzivov. Z Božjo 
pomočjo si bo prizadeval za krepitev sodelovanja z 
drugimi bratovščinami in tudi za še večjo osebnostno 
rast na vseh področjih skavtskega življenja.

IVAN HRASTNIK
Rodil se je v kmečki družini kot zadnji od šestih otrok. 
Izučil se je za mizarja in ta poklic še danes opravlja z 
velikim veseljem.
Po hudi preizkušnji, prometni nesreči, v kateri sta 
izgubila manj kot eno leto starega sina, sta začela z 
ženo Janico na življenje gledati z drugačnimi očmi.
Nečakinje in nečaki, skavti, so na njuni domačiji 
preživeli dvodnevni izhod. Po tej nepozabni 
dogodivščini je oba z ženo povezala ista misel, 
da bi tudi sama bolje spoznala skavtsko življenje. 
Somišljenike sta našla v bratovščinah Velenje in 
Šentjur. Po predstavitvi delovanja odraslih skavtov 
je tudi v Mozirju zelo kmalu prišlo do ustanovitve 
bratovščine.
Ivanovo skavtsko ime je Predana čebela in mu je 
pisano na kožo. O njem veliko pove, saj je zelo aktiv-
en v domači župniji, ne mara brezdelja in stalno išče 
nove izzive. Jamboree je bil kot naročen zanj. Ponudil 
je svojo pomoč in bil povabljen v trop za organizacijo 
Jamboreeja. 
Prvo srečanje skavtov iz cele Slovenije in zamejstva 
mu bo za vedno ostalo v najlepšem spominu. Toliko 
nasmejanih obrazov kljub dežju in blatu ni videl še 
nikoli. Zaključek velike igre … nikoli ne bo pozabil 
navdušene množice, ki je oblikovala kranjsko lilijo 
– simbol slovenskega skavtstva.
Pohvala mu veliko pomeni in mu je spodbuda za 
nadaljnje delo. Želi si še veliko novih izzivov, tudi 
skavtskih.

Dunja Kovačič, Plemeniti Čuk, BOKSS Nova Gorica 1
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Bine je črv, ki ga hudo muči, če kaj svinjamo. Jezen je, če priden volčič, iznajdljiv izvidnik ali pa 
vzdržljiv popotnik delajo nekaj, kar ne bi smeli … Zadnjič se je odpravil na potovanje, nam pa je 
pripovedoval, kaj vse je tam doživel. Pa poglejmo, kam je šel.

PODZEMNI BAZEN

Črv Bine je užival v nedeljskem ritju po zemlji. Bil je 
lep deževen dan, zemlja je bila vlažna in okusna. Med 
ritjem je zlezel na površje in zagledal veliko lužo. 

»Zakon, moj privatni bazen!« je zavriskal in veselo 
začofotal. Po dveh dneh se je odločil, da se gre spet 
malce okopat v svoj »bazen«, vendar ko je prišel na 
površje, luže ni bilo več. »Ej, kdo mi je sunil bazen!?!« 
je zavpil. 

Odločil se je, da najde tega barabina. Jezen je začel vr-
tati skozi zemljo navzdol. Nič ga ni moglo ustaviti. No, 
skoraj nič. Namreč kar naenkrat je zemlje zmanjkalo 
in Bine je skozi strop padel v jamo. Na njegovo srečo 
je padel točno v vodo. 

»A, tule je moj bazen!« je zavpil. 
»Kakšen bazen neki,« je zaslišal votel glas nad sabo, 
»to je jamska voda.« Bine je začel zbegano gledati 
naokrog. Kmalu je zagledal žival, ki se mu je počasi 

BINETOVA POTOVANJA

približevala. Bila je rdeče barve, imela je 6 nog, dve 
veliki tipalki in veliko rit.
»Kdo si pa ti?« je (»kao«) pogumno vprašal Bine.
»Ljudje mi pravijo Drobnovratnik,« se mu je pred-
stavila rdeča žival, »hrošč Drobnovratnik in tukaj bi-
vam. Kdo si pa ti?«
»Bine,« mu je odgovoril, »iskal sem svoj bazen in sem 
ga našel tule. A si mi ga ti vzel?«
»Kje pa,« je odvrnil Drobnovratnik, »tvoj bazen je šel 
skozi zemljo do te jame in tu je ostal kot del jamskih 
voda.«
»Torej imate v jamah svoj lastni bazen?« je ves vesel 
vprašal Bine.
»Hm, stvar ni tako enostavna,« mu je odvrnil Drob-
novratnik, »pridi z mano in ti bom razložil, za kaj se 
gre.«

Bine in Drobnovratik sta se počasi sprehodila do 
tekoče jamske vode. »Vidiš, to je naša jamska voda,« je 
začel razlagati Drobnovratnik, »še nekaj poletij nazaj 
je bila tule kristalno čista voda, iz katere si lahko pil in 
se v njej kopal. Žal pa na površju obstajajo neke živali, 
ki jih verjetno poznaš, saj prihajaš od tam. Imenujejo 
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se ljudje. Ti ljudje so izumili razne stroje in material, ki 
ga potem nemarno mečejo v vrtače. Žal se ne zaveda-
jo, da so vrtače z rovi direktno povezane s podzem-
nim svetom. Vsa svinjarija, ki jo voda ob nalivu spere 
v podzemlje, se nabere potem v takih jamah, kot so 
tu. Jaz in druge jamske živali se po večini hranimo s 
hranili, ki jih prinese voda po zidovih in kapnikih. To 
so odmrlo listje, rastline in tudi kake živali. No, zdaj je 
na Zemlji že toliko smeti, da hrana ni več okusna niti 
zdrava, saj ima velikokrat okus po železu, rji, olju, naf-
ti in podobnim umetnim snovem. In enako je v vodi. 
Ljudje v vrtače odlagajo razne smeti ali pa spuščajo 
noter delno prečiščeno vodo iz čistilnih naprav. To 
potem zastrupi tole našo podtalno jamsko vodo, kar 
posledično uničuje kapnike, živali, vodo ... Kar poglej 

v tisto smer. Kaj vidiš?«
»Vidim kup mehurčkov in neko peno,« je odvrnil 
Bine.
»To je umazanija, ki je prišla po ne vem katerem rovu 
v jamo,” je odgovoril Drobnovratnik, »ta voda je tako 
svinjska, da občudujem vse preživele žival, ki še živijo 
v njej. In ljudje se sploh ne zavedajo, da kar delajo na 
površju, se kaže pod zemljo.«
»Oh, kako neumno in kruto,« se je zgrozil Bine.
»Ampak resnično,« je odgovoril Drobnovratnik, »pridi, 
sprehodiva se dalje.«

… se nadaljuje …
Prvo avanturo je Bine prišepnil temu možakarju: 

Danijel Mrvoš, Nedoumljivi medved, Loška dolina 1

INTERVJU 
Z dr. MIROM VSEVEDNIčEM

Lep pozdrav dr. Miro. Veseli me, da ste se 
odzvali povabilu Skavtiča in nam lahko pov-
este nekaj stvari o dnevu zdravja, ki ga bomo 
praznovali 7. aprila in o zdravju samem, saj ste 
tudi zdravnik v posebni ambulanti v Begun-
jah na Gorenjskem. Kaj nam lahko poveste o 
tem?

Taprvu bi rad pozdravu vaše bralce in bralke in vam 
povedal par krepkh. Zakaj hudiča me morte obiskat 
glih, k me v križ ščipa! Banda! No, ampak vseen. S 
zdravjem je tkule, če ne boste pazil, vas lahku kar 
hitru zafrkne. Namreč vaše telu ma en tak poseben 
sistem, k se mu reče imunski sistem in ta je tist, k vi 
zanjga niti ne veste, razn k je bl slab pa vam mogoče 
kkšn čampl z nosa odleti. Takrat krehate k norci in 
veste, da ste bolni, no, takrat ta reč ne dela tok, kokr 
bi mogla. S dnevam zdravja ja pa tkule, da svetovna 
zdravstvena organizacija (SZO) vsaku letu razpiše za 
ta dan prov posebno temo. In lani je bla ta tema prov 
posebej povezana s  podnebnim spremembam.

Ja, toda zakaj s podnebnimi spremembami? Ali 
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lahko te vplivajo na naše zdravje?

Bandit barabinski! Ne morš po enu pa po enu 
vprašanje sprašvat! No, dobru. Bom povedu. Tok je s 
to rečjo, da se mormo zavedat, da čistu vsak od nas 
mal prspeva k temu, da je naš luft nad glavam tkule 
svinjski. Pol pa vse tule vdihavamo pa še ozračje 
se segreva, pol pa vsakič več bolnih hod k men na 
preglede. Groza, vam rečem, v bistvu sami sebe zas-
truplamo! Smo pa res ena banda! Z avti se podimo, 
parfume špricamo v luft, vi skavti pa se prot klopam 
špricate … Sej je prov tkule, da se. Sam vsak od nas 
brez izjem dela nejk, kar prspeva k tem rečem.

Torej hočete reči, da sami sebi kopljemo lukn-
jo, pa ne moremo nič pomagati?

Ja, sam kakšno lukno! Gromozansko, na konc bom 
nasrkov pa jest, k mam že tkule dost pacijentu! 
Sevede se da pomagat, n’kar ne gled tko črnu. Sam 
mi vsi mormo nejk na temu narest, to je pa težku, 
sam zdej se kar trudmo. Sam za tiste Kitajce, k jih je 
k gob po dežju, bo pa težku, ker groznu, ampak rejs 
groznu onesnažujejo.

Pa pustiva zdaj Kitajce … Kaj mislite o nas Slo-
vencih, smo mi kaj boljši od njih? Naša skavt-
ska mladina odrašča v zdravem okolju?

Uh … skavti pa skavtinje, tu je ena zdrava mladina! 
Lahku bi se reklu, da se trudte bit kar dobri v tem, 
da ste okolsku ozaveščeni. Sam vsake tolk pa vidm 
tud kkšnga skavtskega barabina, k se ne obnaša toku, 
kokr bi se mogu. Klele je pomembnu, da najprej 
skavtski voditelni nardite kej koristnga, ker če vi ne 
boste dobri, tud od svojih skavtov tega ne morste 
prčakovat. Drugač pa Slovenci nismo glih ekološki, 
smo kar eni veliki pujsi, če bi bli tkule veliki, kokr 
so Kitajci, ni dvakrat za rečt, da bi blo tud klele tku 
hudo. V majhni državci, kokr je Slovenija, se take 
stvari ne zamerkajo tok fajn. Sam vseen se vid, da za 
svoje okolje ne skrbimo prov fajn. 

Dr. Vsevednič, kaj vi mislite, da lahko skavti 
naredimo na tem področju, da bomo pripomo-
gli k temu, da bodo tudi drugi začeli razmišljati 

podobno kot mi in tudi oni začeli čutiti in de-
lati ekološko?

Ja, veš, tokule je ta stvar, kokr sm vidu na Jambo-
reeju, k ste ga mel, se znate kar pobrigat za takele 
stvari. Po moje, če boste mal začel delat na takih vel-
kih projektih, kokr je bil Jamboree, da vas bodo ludje 
vidl pa o vas govoril, lahku veliko dosežete, sam vaš 
cilj more bit zbolšat njihov »ekološki čut«. Če boste 
vi kej nardil glede tega, sem prepričan, da lahko svet 
nardite boljši.

Saj tudi naš ustanovitelj Baden Powell pravi, 
da pusti svet za spoznanje lepši, kot si ga pre-
jel.

Fajn ta možakr, fajn … A je on Amerikanc? Ga bi 
zihr poznov, če je hodu na kkšno medicinski šulo v 
Amerik, k jest sm tud.

Ne, dr. Vsevednič, on je Anglež in nemogoče, da 
bi ga osebno poznali, saj je minilo že kar nekaj 
let, odkar je umrl. Hvala vam za pogovor in lep 
pozdrav.

Intervjuval: Jaka Matičič, Pojoči jelen, Loška dolina 1, TOV

Dobili smo zmagovalca natečaja za strip 
na temo Zdravje! 

Toda zaradi nepredvidenih dogodkov 
strip v tej številki ni objavljen, bo pa v 
naslednji. Do takrat naj počaka tudi ime 
zmagovalca. Vse, kar vam lahko zaupam, 
je to, da je zmagovalec dekle. 

Do naslednjič lep pozdrav.

Jaka Matičič – Pojoči jelen, Loška dolina 1

NATEČAJ  ZA STRIP
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Sedaj bomo govorili o skavtstvu. Prosim, da pozorno prebereš pričujoči članek, lahko ti zelo ko-
risti:

Na vprašanje, kaj skavti počnemo, bi najverjetneje do-
bili odgovore tipa: igrate se, pomagate, družite se, dos-
ti ste v naravi, hodite k maši … Najpogostejši odgovor 
pa bi gotovo bil, da znamo (pre)živeti v naravi. Sicer 
takšno mnenje ni povsem iz trte izvito, prav točno pa 
spet ni, saj je resnica precej klavrna. Če smo namreč 
včasih veljali za strokovnjake ali vsaj poznavalce 
veščin iz življenja in preživetja v naravi, se je naš nivo 
znanja precej znižal, namesto dvignil. Sicer ne rabimo 
poslušati drugih, kdo naj bi bili ter kaj naj bi počeli in 
podobno, vendar je tukaj en problem – imajo prav! 
Mnogo mladih se igra, poje, druži, se zadržuje v naravi 
in sodeluje pri maši, zelo malo pa jih v in z naravo tudi 
živi. To je naša posebnost, kakovost in konec koncev 
tudi odločitev, ki nas združuje.

Da bi se vrnili h koreninam, k tistemu pristnemu 
skavtstvu, moramo torej spet bolj zaživeti z naravo. 
Seveda pa to ni tako preprosto. Dokler sije sonce in 
je toplo, nam narava odgovarja, ob poslabšanju raz-
mer pa se počutimo precej slabše ali celo stisnemo 
rep med noge. Pri reševanju takih in še kakšnih težav 
vam lahko pomaga Skavtska šola življenja v nar-
avi (ŽvN). 

Ta »nova« šola ti nudi znanja iz življenja v naravi. Tam 
sicer ne boš izvedel, kako ujeti in odreti medveda, 
kako preplezati strme stene, kako spati pri –40 ali kako 
lahko samo z nožem preživiš tri mesece v divjini, boš 
pa pridobil znanja, kako čim udobneje živeti po 
skavtsko v naravi, kako brez težav zakuriti ogenj, 
postaviti bivak, speči zajca in še mnogo skavtskih 
znanj, ki te naredijo takega, kot moraš biti – SKAVTA.

S pomočjo izkušenih predavateljev bomo tretje leto 
zapored izvedli ŽvN, ki je namenjen vsem skavtom 
nad 16 let, pa naj si popotnica ali popotnik, voditeljica 
ali voditelj. Približali ti bomo bivakiranje, orientacijo, 
vozle in vezave, kuhanje v naravi, užitne rastline, kur-
jenje, prvo pomoč in še kaj. Gre za I. stopnjo, ki bo 
letos potekala od 31. julija do 5. avgusta pri skavt-

SKAVTSKA ŠOLA ŽIVLJENJA V NARAVI

skem domu v Kočevskem rogu. Gre predvsem za 
praktično izobraževanje, kjer se šolskih klopi ni treba 
bati.

Letos bo prvič izvedena tudi II. stopnja ŽvN, ki je v 
prvi vrsti namenjena tistim, ki so že opravili I. stopnjo. 
Odvijala se bo od 18. do 23. avgusta, v Kočevskem 
rogu seveda. 

Skavtsko šolo življenja v naravi pripravlja trop, ses-
tavljen iz izkušenih skavtov, s svojim znanjem pa 
nam pomagajo tudi zunanji sodelavci, vsi v želji, da 
bi skavti obdržali svojo ljubezen do narave in življenja 
v njej ter krepili svoja znanja iz skavtskih veščin. ŽvN 
je vključena v reden sistem usposabljanj v našem 
Združenju, naš cilj pa je, da v prihodnosti to usposa-
bljanje opravi vsak skavt. 

V bližnji prihodnosti boste o Skavtski šoli življenja v 
naravi še veliko slišali, upamo pa, da se je boste tudi 
udeležili. Informacije bodo pravočasno podane, za 
vsa vprašanja pa smo dosegljivi na filip.janzekovic@
skavt.net (I. stopnja) in marko.puskaric@gmail.
com (II. stopnja). 

Trop za ŽvN

DATUMI TABORNIH ŠOL
Pripravnik 1
Pripravnik 2
Pripravnik 3
TŠ MVV 
TŠ MIV 
TŠ MPP
TŠ PPP

..............................................julij
.............................10. - 14.8.2009
..................................september
..............................4.8. - 9.8.2009
............................27.7. - 2.8.2009
..........................17.7. - 23.7.2009
..................................september

Prijavnice za posamezne šole so na zskss.skavt.
net (Taborne šole).
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1. petek TŠ Trener
praznik dela

2. sobota TŠ Trener

3. nedelja TŠ Trener

4. ponedeljek

5. torek mednarodni dan babic

6. sreda

7. četrtek

8. petek -dražba rabljenih koles v KRANJU: 
barvanje koles v središču Kranja
(organizirajo Kranj 1 in Klub 
študentov Kranj)
-obljube stega Bovec 1
-mednarodni dan Redčega križa

9. sobota -dražba rabljenih koles v KRANJU: 
barvanje koles v središču Kranja
(organizirajo Kranj 1 in Klub 
študentov Kranj)
-obljube stega Bovec 1
- dan Evrope: dan zmage nad 
fašizmom
- Divja jaga
- Mrest

10. nedelja

11. ponedeljek

12. torek

13. sreda

14. četrtek

15. petek mednarodni dan družine

MAJ

4. četrtek - mednarodni dan otrok, žrtev 
vojne
- dan krvodajalcev

5. petek

6. sobota

7. nedelja sveta Trojica

8. ponedeljek svetovni dan gasilcev

9. torek

10. sreda

11. četrtek sveto Rešnje telo

....

25. četrtek dan državnosti
- Skavtska oddaja na radiu 
Ognjišče

JUNIJ

16. sobota

17. nedelja

18. ponedeljek

19. torek

20. sreda

21. četrtek Vnebohod

22. petek dan študentov

23. sobota - Berkmandlc 2009 v Idriji
-srecanje štirih pomurskih 
stegov

24. nedelja

25. ponedeljek

26. torek

27. sreda

28. četrtek - delavnica Užitne rastline 
(nabiranje in priprava); kraj: 
skavtski dom v Kočevskem 
rogu, vodi Dario Cortes)
- svetovni dan Sonca
- Skavtska oddaja na radiu 
Ognjišče

29. petek

30. sobota

31. nedelja - binkošti
- svetovni dan boja proti 
kajenju
- svetovni dan športa

22. sreda svetovni dan Zemlje

23. četrtek svetovni dan knjige in avtorskih 
pravic

24. petek

25. sobota Fuzbalada 2009 v Trstu

26. nedelja Fuzbalada 2009 v Trstu

27. ponedeljek dan upora proti okupatorju

28. torek

29. sreda TŠ Trener

30. četrtek TŠ Trener
Skavtska oddaja na radiu 
Ognjišče

APRIL
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SVET ZDRUŽENJA ali NI VSE V 
DENARJU

Osrednja tema tokratnega sveta je bil rebalans 
proračuna za leto 2009, s katerim je izvršni odbor 
želel namensko porazdeliti nekaj lanskih prihodkov, 
predvsem na račun Jamboreeja, čeprav projekt še ni 
povsem zaključen. V tem kontekstu je bil izpostav-
ljen interni razpis ZSKSS, ki naj bi tekom letošnjega 
leta med na razpisu izbrane projekte stegov razdelil 
4.500 evrov. Ob tem se je vnela “razprava dneva”, 

ZMAJKOTREK
Posebnost Zmajkotreka je v tem, da je prilago-
jen različnim starostnim skupinam. Volčiči in 
volkuljice so se tako letos pogumno podali na 
reševanje Zmajkota, prijaznega zmajčka, ki ga je 
ugrabil trapasti coprnik Otmar. Izvidniki in vod-
nice sicer niso zajadrali v pravljične vode, so pa zato 
veslali po Ljubljanici, se preizkusili na kolesarskem 
poligonu in se odločno spopadli s kompasom ter 
zemljevidom in bolj ali manj uspešno odkrivali skrite 
točke. Popotniki, popotnice, bivši skavti in 
tudi nekaj članov BOKSS so se najprej pomerili 
v orientaciji kar s kolesom, nato pa še v hitrostnem 
veslanju in klasični orientaciji ... (več na skavtic.
skavt.net/zmajkotrek).

Grajski zmaji, Ljubljana 2

ki je odprla  nekaj zanimiv vprašanj: Ali lahko pro-
gramsko šibke stege reši sofinanciranje njihovega 
programa, torej denar? Ali tudi v ZSKSS vse bolj 
podpiramo projekte in vse manj celostni program? 
Ali imajo regije premalo denarja za svoje delovanje? 
... (Več na skavtic.skavt.net/svet_zdruzenja)

Sabina Rupnik Suhadolnik, Optimistična muha

Popravek iz februarske številke Skavtiča

Pri članku Oprimkanje 2009 je prišlo do napake. 
Zmagovalci v starostni skupini PP so bile Žabice iz 
stega Celje 1 in Celje 2 (mešana skupina). Za 
napako se opravičujemo.

VEČ FOTOGRAFIJ NA
skavtic.skavt.net/dogodkanje

WWW.SKAVT.NET

SLOVENSKI SKAVTSKI 
SPLETNI DOM
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Zadnjič sem razmišljala o tem, kako bi lahko pripravila pojedino v naravi na tak način, da bi se čim 
bolje povezala z naravo. Prišla sem na idejo, da bi bilo včasih prav zanimivo, če bi si vse kuharske 
pripomočke naredila kar sama – iz materialov, ki jih najdeš v naravi. Za pomoč sem se obrnila na 
priročnik za preživetje v naravi in izbrskala nekaj zanimivih in dokaj preprostih namigov.  Res, da 
to ne bo ravno kitajska kuhinja, ampak važen je namen. Kdo pa pravi, da preprosto ni zabavno.

Za vse tiste manj zahtevne kuharje sta najbolj 
priporočljivi dve metodi kuhanja, in sicer kuhanje na 
vročih kamnih ter kuhanje v blatu.

KUHANJE NA VROČIH KAMNIH
Kuhanje na vročih kamnih je predvsem priporočljivo 
pri pripravi jedi, ki jih je lahko speči. Postopek je pre-
prost. Zakuriš ogenj in ga pustiš goreti vsaj pol ure. 
Nato razporedi žerjavico tako, da bo oddajala dovolj 
toplote za gretje kamnov. Vanjo položi srednje velike 
gladke kamne, za katere je priporočljivo, da so čim 
tanjši. Hrano nato položite na vroče kamne in ravnajte 
z njo tako, kot da bi jo pekli na vroči ponvi. Ta metoda 
kuhanja je najbolj uspešna pri pripravi rib, pečenju 
jajc ali peke tankih rezin mesa.

KUHANJE V BLATU
Ta metoda je uporabna predvsem za pripravo mesa, ki 
ga ovijemo v svežo travo tako, da je popolnoma prekrit 
z njo. V okolici poiščite rastline, ki jih lahko uporabimo 
namesto vrvi in travo čvrsto pritrdite na meso ter s tem 
preprečite, da bo v paketek vdrla kakršnakoli umazan-
ija. Paketek prekrite z zemljo tako, da bo vsaj 3 centi-
metre pod njo ter nad njim zakurite manjši ogenj. 
Če se lotite na tak način pripravljati ribe, bo kuha tra-
jala vsaj eno uro. Za  pripravo na primer zajca pa kar 
dobre štiri ure. 

Če pa ste se tega projekta lotili kot profesionalci in 
ste se odločili, da si v naravi izdelate pravcato malo 
kuhinjo, boste v vse skupaj morali vložiti veliko več 
truda in domišljije. 

POSODE
Približek posodi je najlažje izdelati iz kosa lesa ali lub-
ja. Pri izdelavi le-te pride do izraza vaša domišljija in 
iznajdljivost, saj je treba izdelati posodo, ki bo držala 
hrano ali vodo, ki jo boste uporabljali pri kuhi. Posodo 

PIKNIK V NARAVI

nato namestite nad žerjavico ali rahel ogenj in pazite, 
da se ne vžge. Kuho lahko pospešite z dodajanjem 
vročih kamnov, ki jih segrejete v ognju, in jih dodate 
neposredno v posodo. Kamne menjate, ko se ohlad-
ijo.
Najpreprostejše je, če zgradimo sistem povezanih 
palic, ki držijo posodo nad ognjem. Eden izmed teh 
sistemov je prikazan na sliki (bambusova palica).

JEDILNI PRIBOR
Če se odločite izdelati pribor sami, je zelo pomem-
bno, da pazite, iz katerega lesa ga izrezljate. Predvsem 
je pametno, da se lotite obdelave lesa, ki ne vsebuje 
veliko smole, saj se boste tako izognili neprijetnemu 
priokusu, ki ga ta povzroči. Najpriporočljivejša nes-
molnata drevesa so hrast, breza in druga drevesa s 
tršim lesom. 

OGNJIŠČE
Ognjišče zgradite glede na vašo kuharsko zahtevnost. 
Če ste se vsega lotili kot pravi profesionalci, je edino 
prav, da posebno skrb posvetite tudi ognju. 

Maja Vojska, Cerkno 1



30

MEDO // Skavtič / april 2009 //// Skavtič / april 2009 //

Si že bil kdaj v tujini? Zagotovo. Morda si kdaj opazil tudi kakšno skupino skavtov. Si pa tudi že 
slišal, da so skavti po celem svetu in ne samo pri nas. Nosijo različne barve krojev, vse od roza, mo-
dre, oranžne … Ne samo s prstom po zemljevidu, tudi s Skavtičem se bomo podali na krajši potep 
okoli sveta … Predstavila vam bom nekatere brate skavte iz tujine. Torej pojdimo!

V ...
… deželo tam spodaj …
... AVSTRALIJO ...

... tam imajo skavte razdeljene na 5 starostnih 
skupin, in sicer: kengurujčke, volčiče, izvidnike, 
avanturiste in popotnike. Voditelj lahko postaneš z na-
jmanj 18 leti, ko pa si avanturist, lahko greš na služenje 
h kangurujčkom ali volčičem.
... tam imajo enotno uniformo: temno modro srajco 
(vendar se glede na skupino ločijo po barvah na ra-
menih: kengurujčki imajo rdečo, volčiči in volkuljice 
rumeno, izvidniki in vodnice zeleno, avanturisti rjavo, 
popotniki in popotnice rdečo in voditelji, ki je nimajo 
obarvane – celotna srajca je temno modra).
... tam obstajajo tudi posebne skupine za skavte s 
posebnimi potrebami. Prav tako obstajajo tudi različne 

POTOVANJE K BRATOM IN 
SESTRAM PO SVETU

verske skupine skavtov (muslimanske, judovske). Im-
ajo pa tudi posebno obliko oziroma skupino skavtov, 
to so »osamljeni skavti«. Ker je Avstralija takoooo 
velika in niso vse skupine (stegi) v bližini, da bi lahko 
hodili na srečanja, si skozi vse leto dopisujejo prek 
interneta oziroma se pogovarjajo po telefonu. Vse 
love, veščine, projekte ... izpeljejo doma, nato pa jih 
posnamejo in poslikajo ter pošljejo svojim voditeljem. 
Dvakrat na leto pa se vendarle vsi skupaj dobijo na 
taboru, kjer se tudi dejansko in v živo spoznajo.
... tam imajo tudi nekaj zanimivih običajev, pred-
vsem pri popotnikih in popotnicah. Celoten njihov 
program sloni na podlagi starih angleških vitezov. 
Tako je prvo leto popotnik/popotnica oproda, nato 
pripravnik in po nekaj treningih skavtskih veščin 
(vozlanje, bivakiranje, pohod, prva pomoč, služenje, 
izdelava nečesa koristnega za druge ali za skavtstvo) 
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jih krstijo v viteze. Tako postanejo polni člani popot-
nikov in popotnic. Obstajajo posebni obredi za ta 
sprejem, vendar so skrivnost in jih tako ne morem 
deliti z vami.
.... ko pa popotnik/popotnica vitez doseže 26 let, 
so ‘’brcnjeni’’ iz PP in tako imenovanega mladinskega 
skavtstva. Sledi »ceremonija«, v kateri spet izrečejo 
skavtsko obljubo, vendar tokrat kot odrasli in ne 
otroci. Nato si pripovedujejo zgodbe iz otroških/skavt-
skih dni. Po navadi so to zabavne zgodbe, včasih celo 
take, ki spravljajo v zadrego. Proti koncu se človek, ki 
odhaja, poslovi od vsakega tako, da mu da roko, drugi 
pa ga brcnejo v ta zadnjo kot simbol, da so ‘’brcnjeni’’ 
ven.
... tudi tam imajo internet. Za več informacij ali ogled 
je na voljo tudi njihova spletna stran http://www.
scouts.com.au.
In da ne bomo odšli samo tako daleč, pojdimo še v 
zelooo zahodno državo Evrope. Kaj mislite katero 
državo imam v mislih? Gremo na ...

... PORTUGALSKO...

... tam imajo 3 skavtske organizacije. Prva, ustanov-
ljena že leta 1913 in s 13.000 člani, je AEP (Associação 
de Escoteiros de Portugal). Obstaja tudi AGP (Asso-
ciação de Guias de Portugal), kar v prevodu pomeni 
(žensko) skavtsko združenje Portugalske. Ustanov-
ljena je bila okrog leta 1930, vendar danes izgublja na 
pomenu in nekako izginja.
... največja pa je CNE (Corpo Nacional de Escutas), t. 
i. Nacionalna skupina skavtov, ustanovljena l. 1923 in 

ima 70.000 članov. Tej bomo namenili več besed. Da 
pa je to največja organizacija, je najverjetneje zato, 
ker je katoliška. Močno je povezana s katoliško cerkv-
ijo. Portugalska je namreč že iz zgodovine gledano 
zelo katoliška država.
 ... razdeljeni so na 4 starostne skupine. In sicer na 
volčiče in volkuljice, izvidnike in vodnice, pionirje in 
mornarke, popotnike in popotnice ter voditelje, ki jim 
pravijo dirigenti.
... v  CNE imajo poenotene rutke glede na star-
ostno skupino. Volčiči in volkuljice imajo rumeno 
z belo črto, izvidniki in vodnice zeleno z belo črto, 
pionirji in mornarke modro z belo črto, popotniki in 
popotnice rdečo z belo črto, voditelji pa temno zeleno 
rutko.
… Portugalci so bili organizatorji prvega Roverwaya 
leta 2003.

Torej, bi še kam potovali? Spoznali še kakšne brate ali 
sestre skavte? Ne preostane vam drugega kot pot pod 
noge in nahrbtnik na rame, fotoaparat okrog vratu, 
posloviti se od mame in ata in gremo. Kam? Kamor 
vas pot ponese oz. skavti povabijo. Morda že z nami 
na Švedsko na svetovni jamboree leta 2011.

Tina Berglez, Marljiva listica, Maribor 2
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»Nismo podedovali Zemlje od naših prednikov, temveč smo si jo sposodili od naših sinov.« 
(Lakota)

Kako lahko mi, skavtinje in skavti, živimo v svoji polnosti šesti skavtski zakon – Skavtinja/skavt 
spoštuje naravo in vidi v njej Božje delo?

Na tedenskih sestankih in v prostem času moramo 
izvajati sprostilne dejavnosti na prostem. Nar-
avni prostor okoli nas čaka, da ga začnemo odkrivati. 
Mnogo laže je prepoznati vrednost nečesa, kar smo 
preizkusili osebno. Dajmo torej prednost dejavnos-
tim na prostem, na travniku ali v gozdu. Skavtski stil 
življenja mora nujno vključevati trajnostni pristop do 
naravnega okolja pa tudi do kraja, kjer živimo. Mnogo 
ljudi si vsako leto želi preživeti nekaj dni v naravi, kjer 
je lahko človek osebno tudi koristen in sooblikovalec 
svojega življenja. Tudi v skupnosti voditeljev se mo-
ramo vedno bolj angažirati za vzgojo mladih v duhu 
ustvarjanja povezav z naravo oziroma s teritorijem. 
Uspešen in sodoben skavtski steg je tisti, ki vzgaja 
mlade k aktivnemu in zavestnemu življenju v luči tra-
jnostne bodočnosti okolja, v katerem vse državljanke 
in državljani živimo.
Podal bom nekaj konkretnih nasvetov in izhodišč za 
doseganje teh plemenitih ciljev, ki si jih lahko zastavi 
prav vsaka skupnost voditeljev, upoštevajoč seveda 
specifike in značilnosti posameznega teritorija, kjer 
steg deluje. Na različnih nivojih lahko v krdelih, četah 
ali v klanih poglobimo pojem okoljske učinkovitosti 
in ekološkega odtisa, ki ju človek in človekova de-
javnost puščata za seboj na določenem ozemlju. V 
bistvu ekološki odtis meri količino površine kopnega 
in morja, ki so biološko produktivne in ki so potrebne 
za proizvodnjo tistih dobrin, ki jih posamezen človek, 
populacija ljudi ali človeška dejavnost dejansko pora-
bi. Ekološki odtis meri količino teritorija, ki je potreben 
za absorpcijo odpadkov, ki jih človek ustvarja. V teku 
je proces, ki zagotavlja sprotno izboljševanje metod-
ologije za izračun ekološkega odtisa na državni ravni. 
Tovrsten proces podpirajo različne organizacije in us-
tanove, kot je Global Footprint Network. Gre za neke 
vrste računalo ekološkega odtisa, ki uporablja stand-
ardne in ažurirane metode računstva. Stanje v zvezi z 

TRAJNOSTNI RAZVOJ NAŠEGA PLANETA JE 
ODVISEN OD VSAKEGA IZMED NAS ...

ekološkim odtisom v Sloveniji in v Italiji se v glavnih 
obrisih ne razlikuje v znatni meri, tako da lahko izob-
likujemo skupni imenovalec in ta je, da se ekološki od-
tis dveh držav povprečno iz leta v leto dejansko veča, 
namesto da bi se zmanjševal, kot bi bilo zaželjeno. 
Dela in skrbi za doseganje okoljske učinkovitosti torej 
prav res ne primanjkuje, tako da je prispevek slov-
enskega skavtskega gibanja pri nas na Tržaškem in 
Goriškem ali v celi Sloveniji še kako dobrodošel pri 
iskanju najrazličnejših strategij za doseganje takšne 
oblike kulturnega in ekonomsko-tehnološkega razvo-
ja, ki želi veliko doprinesti teritoriju ter zapustiti svet v 
boljšem stanju, kot smo ga prejeli od naših prednikov. 
Pomembna etapa pri našem delu je določitev more-
bitnih onesnaževalcev v okolju, npr. prek ugotav-
ljanja bioindikatorskih vrst v opazovanih ekosistemih. 
Bioindikatoriji so namreč živi označevalci ekološkega 
stanja obravnavanih ekosistemov. S pridobljenimi po-
datki in informacijami se lahko z načrtovanjem lotimo 
nadaljnjega dela. Npr. lahko se osredotočimo na prob-
lematiko onesnaževanja tudi prek navad, ki jih ljudje 
hote ali nehote ohranjamo ...
Skratka, okoljski učinkovitosti se lahko približujemo 
le, če bo naše življenje in delovanje prijazno in v 
skladu z zakonitostmi naravnih ekosistemov, v katerih 
živimo.

Franc Biancuzzi, Zamišljeni nosorog, Trst 3-4 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Še naprej tako pridno odgovarjajte in nas razveseljujte s pravilnimi odgovori (zaenkrat še nismo preje-
li napačnega:)).  Mineštrski »klub« se lepo povečuje, in kar je še posebej navdušujoče – sodelujete vsi od 
najmlajših do najstarejših!  To je pravi duh! Se beremo:), zdaj pa hitro reši križanko, odgovore spet najdeš po 
celem Skavtiču, rešitev pa hitro pošlji na resitev.skavtic@skavt.net.  Tokratna izžrebanka pa je Andreja Kete 
(Ajdovščina-Šturje1). 

SKAVTIČ
april2009
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