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INTRO

No pa imamo tu okroglo bajsasto
desetko. Hkrati s počitnicami je
prišla še ena nova številka tegale
našega malega časopisa. Sem ravno
ugotovila, da je ta prejšnja izšla ob
koncu enih počitnic, nova pa ob
začetku drugih, pa se mi kulsko zdi.
Tako malo, da ni dolgčas.

In kaj vam tokrat ponujamo? Rubrike,
ki jih že poznate, ostajajo (kar mi je
seveda v veliko veselje, saj vem, da
ni lahko najti časa za ustvarjanje; no,
pa se nekateri le potrudimo, da lahko
ostali kaj preberete), potem pa so tu
še drugi zanimivi prispevki, od katerih
morda najbolj izstopa ekskluzivno
oglašanje z druge celine. Ali vas že
kaj firbec matra? Le hitro brat!
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PISMA BRALCEV
Javna pohvala in zahvala!
Zazvoni mobitel. Na zaslonu piše Tajda. Kaj hudiča bi pa rada? Saj sva šele
pred nekaj urami prišla z morja. Oglasi se Tomaž in ko odloži samo debelo
gleda in se zadere, da se strese cela bajta. “Ej Matevž a veš, da so bili najini
na ČIČ-u.” V Sadinji vasi nimamo zdravnika ravno pri roki, zato sem se raje
usedel na posteljo in se prijel za srce. Kaj hudiča se je pa zgodilo? Ko je bil
utrip zopet normalen, sem poklical Lipeta in on mi je prijazno razložil vso
zadevo.
Ne zgodi se ravno pogosto, da nekdo drug poskrbi za tvoj vod.Zato se
vsem, ki ste pri tem podvigu sodelovali, zahvaljujeva, še posebej pa Gašperju
Pajorju (resnično se je v tem fantu nekaj spremenilo). Posebna pohvala pa gre
tudi petčlanski ekipi Strelcev, ki so dokazali da so sposobni preživeti tudi
brez svoji dveh vodnikov.Le tako naprej!
Matevž in Tomaž

Lep posdraf fsem. Mislm, vi ste res sijajni ko fse obfladate. Sfaka fam čast!
Fi ste nenormalno sanimifi, prijetno motifirani volk!
She se bom oglasiu, do takrat pa prejmte prisrčne posdrafe
Bolhćeta
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SESTANKI

Ker se je novo taborniško leto že pošteno začelo in ker se pridni
taborniki že zbiramo na vsakotedenskih sestankih, se nam zdi prav, da
objavimo urnik naših srečanj.

Roparji bodo svojo taborniško pot pričeli z novim vodnikom Gašperjem
G. v četrtek od 15h do 16h.

Kradlivci bodo uganjali norčije s Petro S. ob petkih od 14h do 15h.

Volkov se bo vsak petek od 15h do 16h bal Gašper P.
Ovcke in bikce bo krotila pastirica Špela vsako sredo od 16h do 17h.
Gamse zdaj še s Tajske lovi Lipe, kmalu pa se bodo srečevali ob torkih med
13. in 14. uro.
S Kobrami (vanje so se prelevile nekdaj nežne male zajčice) se bo vsak
torek od 14h do 15h borila Petra Š.

Strelce vodita Matevž in Tomaž, videvajo pa se ob četrtkih med 14. in
15. uro.

Popotnice, popotniki in grce imamo sestanke ob četrtkih ob
19:30, rodova uprava pa sestankuje vsak ponedeljek ob isti uri. Seveda
smo tudi na ta dan dobrodošli vsi nemoteči nečlani uprave.
Uredništvo
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Ko mi je pisec sledečega prispevka povedal, da namerava nekaj napisati za
novo številko Erteteja, sem pričakovala vse kaj drugega, kot pa potem dobila.
In presenečenje je bilo vsekakor nadvse prijetno, zato se ga želim tule pohvaliti
in mu sporočiti, da naj le še kdaj kaj napiše.
Neža

PRAVLJICA
Kljub temu, da je bilo še zelo zgodaj, se je Ertetejčku piskanje
budilke zdelo kot najlepša pesem.
Ponoči ga je namreč mučila huda mora. Sanjal je namreč, da je v
rodu, v katerem je dela že itak trikrat preveč, nekomu padla na pamet genijalna
zamisel, da bi izdajali rodovo glasilo. Ertetejček naj bi bil njegov odgovorni
urednik, saj ima on itak največ časa od vseh, poleg vsega, pa ima doma še
primerno opremo.
Nato si nekaj časa od same groze sploh ni upal hoditi na taborniške
sestanke, ker se je bal, da bi ga res lahko doletelo kaj groznega, kljub temu
pa je sanje ščasoma le pozabil.
Ko se je nekoč zopet zgodaj zbudil, pa se
je kar naenkrat spomnil teh svojih sanj.
Pomislil je na to, da mogoče vseeno ne bi
bilo slabo imeti rodovega glasila in da bo on
zares poskrbel za njegov izid. Nato se je
obrnil na drugo stran in spal dalje.
Čez nekaj mesecev so se na taborniškem
sestanku pogovarjali o rodovem glasilu.
Ertetejček se je javil, da bo on poskrbel za
njegovo izhajanje. Najbrž sploh ni treba
poudarjati, da mu je bilo potem tega dejanja
še kako žal, vendar pa rešitve ni bilo več,
moral se je lotiti dela.
Verjetno bi bilo povsem odveč govoriti, da
je šlo od tu naprej vse narobe. Lenim
tabornikom se ni dalo pisati člankov, zato je
moral Ertetejček praktično vse napisati sam,
še večji problem pa so mu povzročili visoki
stroški.
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Z velikimi težavami je le izšlo nekaj številk
revije, ki pa je ni bral skoraj nihče in Ertetejček
je bil že popolnoma obupan.
Ko se je nekoč sprehajal po cesti je videl
Supermana, Spidermana in Zorra. Pomislil je, da
se mu je že popolnoma zmešalo. Ko je mimo
njega prišel duh iz Aladinove svetilke.Ta ga je
vprašal, zakaj se ni našemil. Ertetejček je
prebledel. Od vseh skrbi je pozabil na pustni
torek.
Duh ga je pogledal in rekel. Vidim, da
imaš hude skrbi. Zaželi si željo. Ertetejček, mu
je povedal za svoje težave z revijo in mu rekel,
da si želi, da bi lahko nemoteno izdajali kvalitetno
revijo. Duh se je obrnil proti njemu in mu rekel:
“Ti si prvi, ki se ni pritožil, ker mu nudim eno
samo željo, vsi ostali so zahtevali po tri. Tvoja
skromnost, naj se ti tisočkrat povrne.” Nato je odšel. Ertetejčku je bilo sicer
žal, da gre le za maškaro in ne za pravega duha, vendar pa je imel sam pri
sebi občutek, kot da bi res videl duha.
Še isti dan mu je urednik neke večje knjižne hiše, ki mu je v roke
slučajno prišel izvod revije obljubil sponzorstvo, na taborniškem sestanku
pa ga je čakal kup člankov
za novo številko revije. Revija
je izšla v rekordno kratkem
času, nad njo pa so bili vsi
navdušeni.
In kakšen je nauk te
zgodbe se boste verjetno
vprašali. Revija je zaživela
tudi zato, ker je Ertetejček
verjel v duha, vendar pa mu
brez pomoči drugih to prav
gotovo ne bi uspelo. Zato tudi
sami napišite kak članek,
kajti le tako je lahko revija
še boljša, Ertetejček pa
zadovoljen.
Vicko
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RTT V AKCIJI
ČIČ 2000
Začelo se je pri fiziki, ko je na mojo klop prispel listek s sporočilcem:
A GREŠ NA ČIČ? TO SUBOTO! DEJ PUVEJ ŠE TAJDI!!! MITJA
Takoj sem vedela za kaj gre. Gre namreč za dvodnevno tekmovanje,
katerega se udeležijo skupine in najboljša seveda zmaga. Tako sm torej
povedala za čič tudi Tajdi. Takoj je bila »za«, saj sva se čič-a obe udeležoli
že lansko leto. Meli smo se prou fajn! Na letošnji čič naj bi se odprevila ista
zasedba ( jaz, Tajda, Mitja, Grega in Jurij (op.u. Dejči bi se spet jezil in
rekel:” Tajda, Mitja, Grega, Jurij in jaz)). Ugotovili pa smo da Matevža in
Tomaža (naša vodnika, ki potrpežljivo prenašata naše vragolije) ni v Ljubljani
ampak uživata na morju in dobivata zavidljivo barvo. Tako se je torej pojavil
manjši problem. Kdo nas bo spravil na čič??? Problemček se je hitro razblinil
ko se je kot naš spremljevalec javil moj brat (Gašper-zmaj).
Bil je ČETRTEK, ko je zazvonil telefon. Bil je Grega, ki me je
spraševal o tekmovanju. Mojega brata namreč ni bilo doma, zato je moral
odgovore poiskati pri meni. Ko me je poklical že tretjič, mi je povedal da je
Mitja zbolel in da iščemo novega člana ekipe. Poklical je Petra in Petro a
nihče ni mogel ali se ni hotel udeležiti čič-a. A končno smo dobili v ekipo
Mateja (Jurijevega brata). Zasedba je bila torej popolna!
Končno pa je bil tu PETEK in seveda dan odhoda.
Do odhoda pa se je vleklo še 5 dolgih in mučilnih šolskih
ur. Po šoli sem hitro spakirala vse potrebne stvari in vzela
celo lekarno neoanginov, ker je moje grlo (turšica za bajlo
bi me popravila-žrelo!) štrajkalo! Ampak tut to sem
preživela. Kmalu je prišla Tajda (seveda točna kot švicarska
ura) in nestrpno čakala čas odhoda. Ko se je tudi to zgodilo
in je naš beli passat odpeljal se je Tajda usedla na moj
mobitel, ki je bil dolgo pogrešan in sem mislila, da so mi
ga ukradli. Izkazalo pa se je da je ubogi
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revež dolgo sameval v avtu preden ga je Tajda odkrila (na grob način).
Pripeljali smo se na železniško postajo (jaz, Tajda, Gašper in moja
mami (op.u. ...in spet)). Poskakali smo iz avta in na postaji so vsi že čakali.
S Tajdo nisva mogli mimo Mc Donalds-a brez da bi kaj kupili. Tako je poskrbela
da sm se v desetih minutah zredila za 10 kg. Ko sva končali z kosilom smo
že bili na vlaku, ki je peljal proti Borovnici. Sedeli oz. stali smo pri vratih in
vsakič, ko so se odprla sem morala paziti da nisem padla ven. Po 20 minutah
smo prispeli v Borovnico.
Od železniške postaje smo se napotili proti šoli, kjer naj bi prespali.
S pomočjo drugih tabornikov (sledenje) smo prišli do šole. Utaborili smo se
v veliki in mnogo orodni telovadnici. Vsi smo se zapodili v ta orodja in priznati
moramo da se je na njih najbolje znašel
Jurij. Odkrili smo vrvi za plezanje in jih
poimenovali kar »tarzan« , ker smo se na
njih guncali. Zabavno je bilo do takrat ko je
Tajdo skočila name (med guganjem) in mi
je skoraj vso kožo iz rok posnelo!!! Drugič
pa pazi Tajda!!! Seveda sva tarzansko
nesrečo kmalu pozabili.
Ob 6h smo imeli vrisovanje v karto,
kar nam ni šlo najbolje. Prijazni taborniki
so nam seveda pomagali a še vedno nismo
dojeli kaj za boga hočejo od nas!? Glave so se nam zbistrile ko nam je prišel
na pomoč Gašper. Tako smo lahko sami poiskali še 2 točki. Jupi! Naslednja
naloga je bil topo test pri katerem smo morali poznati topografske znake.
Šlo nam je …tko no… Tam smo tudi dobili našitke ČIČ 2000.
Lačni kot volki pa smo prišli na večerjo, ki je bila pred šolo. Meni se
je hrana zdela kar uredu. Jedli smo makarone z omako, ki so bili proti gresu
z vodo (lansko letni meni) prava specialiteta. Po večerji smo imeli morzejevo
abecedo s svetilkami. Pričakovanja so bila velika (Jurij in Matej namreč
obvladata morzeja) dosežki pa slabi. Dosegli smo 0 točk. Pa se nismo nič
sekirali, ker smo se mel mi dobr in nismo računal na zmago. Prišli smo si
izpopolnjevat znanje in se zabavat.
Ko smo z tekmovanjem za enkrat končali smo odšli nazaj v
telovadnico in s Tajdo sva klepetali z drugimi taborniki in tabornicami. Gašper
se je lotil igranja košarke in navijali smo zanj in ga občudovali pri vseh
doseženih koših. Kmalu smo se buljenja v koš naveličali in se odpravili
raziskovat šolo. Ko smo odkrili vse skrite kotičke šole smo se počasi (zelo
počasi) odpravili spat. Preden smo se odpravili spat smo se šli še flašo
resnice in gledali smo nogomet v telovadnici, ki je bil moten z ugaševanjem
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luči (popolna tema-glavni vir svetlobe so laserji). Lumpe so kmalu
razkinkali a so se pojavili spet drugi ne ljubitelji svetlobe. Tako so se lučji
mrki nekajkrat ponovili.
Končno smo se odpravili v spalne vreče in Tajda je vsrtajala na tem,
da se moramo iti bube. To je igra v spalnih vrečah pri kateri se valimo in
delamo prevale eden čez drugega. Poškodbe so seveda možne. Igre se
zaradi bolečega grla nisem udeležila, bila pa sem deležna nekaj udarcev v
hrbet, ker so bili nekateri nepazljivi. Ko sem že upala da se je Tajda umirila
me je začela živcerat (kar ona najbolš zna) in tako sm jo parkrat udarla in
kar naenkrat (po zadnjem udarcu) ni bilo slišat nič več. Z Gregatom sva se
spraševala kaj je z njo, saj po navadi vedno zadnja zaspi. Kmalu smo
zaspali še drugi. Nevem koliko je bila ura, vem samo to, da je blo pozno. Ali
pa zgodaj zjutraj!?
Skrbi da sem Tajdo ponoči preveč brcnila so odplavale saj se je
končno zbudila. Gašper ki je spal na tribuni mi je za dobro jutro svetil v oči
z laserjem, ki ga je zvečer nekomu zaplenil. Prva sem bila na nogah, ker
imam rahel spanec in so me zbudile ekipe, ki so se pripravljale za štart. Ko
so budili nas sem imela že skoraj vse spakirano, drugi pa so se šele prebujali.
Ko smo imeli že vsi vse zrihtano smo odšli na zajtrk (viki krema & kruh).
Potem pa smo imeli štart, a smo zaradi dolgega zajtrka štartali 10 min
prepozno.
Vsi zaspani smo se odpravili na lov na točke. Na začetku smo šli v
napačno smer, ker je pametni Jurij ubogal svoj čut za sever, ki se je očitno
pokvaril. Spomnila sem se da bi bilo pametno pogledati na kompas in tako
sva z Gregatom ugotovila kje je sever. Le s težavo sva ostale tri zaspane
kozličke priklicala nazaj in jim dopovedala da so šli v napačo smer. Ko smo
odšli po pravi poti je Jurij, kot da že nismo
zapravili dovolj časa izgubil obroček za
rutko, ki je bilo ročno delo in tako ga je
odšel iskat nazaj. Mi pa smo ga počakali
kot pravi taborniki in se nismo obremenjvali
s tem, da sta v tem času mimo nas prišli
že dve ekipi, ki sta štartali kasneje. Jurij
se je vrnil z nekam žalostnim obrazom,
ker ni našel obročka za rutko, ki je bil še
posebaj vreden zaradi že omenjene ročne
izdelave.
Končno smo nadeljevali pot po
pravi poti in po nekaj ovinkih in vzponih
prišli do KT1. To je bil za nas velik uspeh
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in smo pot nadaljevali z večjo mero pustolovske krvi v pustolovski
žilici. Neka druga skupina nam je malce pomagala in skupaj smo prišli do
KT2. Do druge kontrolne točke nas je vodila strma, spolzka, blatna in na
sploh zahtevna proga. To smo preživeli in odšli iskat KT3. Tudi pot do te
točke ni bila lahka, a smo jo vseeno našli. Tam smo morali narediti skico in
opis poti.
Midve s Tajdo sva se lotili opisa poti ampak me ni dosti poslušala,
zato je sama nekaj spackala in če bi s pomočjo tega opisa prehodil to našo
progo, ne bi niti slučajno prišel na to mesto kot smo bili mi. Tudi s skico je
bilo podobno. Po končani nalogi smo morali hitro nadaljevati pot, saj je
sledila hitrostna etapa. Na začetku smo hitro odšli naprej a smo se po
nekaj hitrih korakih ustavili, ker smo šli spet v napačno smer. Šli smo mimo
krav oziroma bikov, ker smo kasneje ugotovili da smo v njihovi ogradi (njihovem
placu za pašo).
Odšli smo torej nazaj na tretjo točko in povprašali ta glavnega na tej
točki in pogruntali, da ima še manj pojma kot mi. To je bila sicer hitrostna
etapa pa smo se vseeno odločili za kratko pavzo (piknik na robu gozda). Bili
smo lačni in vsak se je lotil svojega sendviča. Pri obedovanju pa so nas
zmotile veliiiiiiiiike glave, ki so se nam v
rahlem teku približevale. Ugotovili smo da
te glave pripadajo bikom in da smo se
zopet znašli na njihovem placu. Hitro smo
spokali stvari in se pomaknili bolj v gozd,
da se bikci ne bi zagledali v naše sendviče.
Tam smo seveda nadeljevali z malico.
Ugotovila sem, da mi je med
preseljevanjem iz rok padla slastna čokolada, ki je bila tako slastna, da sva
se z Jurijem odpravila nazaj po čokolado in se tako približala bikom a so bili
na srečo preveč zaposleni z grizljanjem travice, da naju niso grdo gledali.
Okusno čokolado sva seveda dobila in tudi pojedla. Pripovedovali smo si
vice in čas je hitro mineval.
Odločili smo se, da bomo pot nadeljevali in odšli spet tretjič do KT3
(seveda mimo bikov, ki so nas začudeno gledali a se niso vznemirjali).
Kontrolorje smo zasačili pri spanju in jih seveda zbudili. Vsa zmedena sta
mežikala v sonce in se spraševala če se že vračamo, mi pa smo jim povedali
da smo si privoščili malico. Kar naenkrat pa se je prikazala ena velika glava
pa ne od bika ampak od Gašperja. Prišel nas je kontrolirat, če ne počnemo
kakšnih neumnosti. Njegove skrbi so bile odveč. Nagnal nas je na četrto
točko… … in smo šli. Nismo je našli mi, pač pa je ona našla nas. Klicalo
nas je vso srečno dekle, ker je komaj čakalo da pridemo, saj smo bili mi
zadnja skupina. Sledili smo njenemu glasu in prišli do KT4. Tam pa smo
reševali list o ŽVN (življenje v naravi). Opravili smo tudi to in hitro odšli naprej.
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Hiteli smo nazaj v šolo in se odločili, da bomo na poti
pobrali še zadnjo KT8 in tako zaključili orijentacijo. Priti smo
morali najprej do ceste, nato pa še do železnice. Po razburljivi
hoji oziroma dričanju po riti smo hončno zagledali nekaj svetlega
skozi krošnje dreves in bila je cesta!!! Vsi veseli smo kar tekli po
zelo strmemu terenu a smo se hitro ustavili, saj nas je do ceste
ločilo tri metre globine, ki smo jo le s težavo premagali. Napotili
smo se proti KT8 in zagledali železnico. Bili smo blizu doma,
mudilo se nam je ampak Tajda je še kar naprej vztrajala, da
pojdimo še na KT7. Njena trma pa ni in ni odnehala.
Končno sem na zvezo dobila Gašperja (brez mobitela res ne gre!)
,ki nam rekel naj hitro pridemo, ker smo že pozni. Tajda se je le s težavo
ločila od svoje misli na KT7. Nameravali smo še na KT8 a je nismo posebno
iskali, zato smo z velikimi koraki odkorakali domov. Vsi izmučeni smo prišli
do šole, ki smo jo skoraj zgrešili. Preoblekli smo se v čista oblačila in
pokosili ribo in krompir.
Do odhoda vlaka je bilo še kar nekaj časa, zato so nas organizatorji
(Zmajev Rod) anketirali o letošnjemu čič-u. Vsem se je zdel super. Po anketi
smo odšli v trgovino, saj smo imeli še nekaj denarja. Trgovino smo
našli in se med seboj nekajkrat zgrešili. V trgovino namreč nismo
smeli skupaj.??. Tako smo šli v dveh skupinah, a se nikakor nismo
srečali. Ko se končno smo, smo si privoščili sladoled (toma). Niso
imeli kaj preveč izbire, zato si zapomnite, da v trgovini Pri Sokolu v
Borovnici ne kupujte sladoleda tisti, ki bi radi kupili kaj drugega kot toma.
Zadovoljni, da smo lahko odšli v trgovino smo se vrnili nazaj v šolo in
tam dobili še malico, nato pa na železniško postajo, kjer so razglasili
rezultate. Mi smo bili 5. od sedmih. Jupi dupi da!!!!! Bolši kot lansko leto! Usi
hepi, čeprav brez nagrade smo se zbasali na vlak, ki je bil 200% zaseden.
Na postaji so nas čakale mamice in atkoti in nas vse umazane zvlekli domov
in v banjo. Mi smo se mel zlo fajn in bomo šli še, drugi pa lahko organizirate
tut svoje ekipe pa se mate tut drugi fajn.
Vseh 2.081 besed in 11.394 znakov je napisala Ajda
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SAVADIKAP,
ali po naše: “Pozdravljeni!”
Če naju je slučajno
kdo pogrešil tele dni in se
vprašal, kje primojdunaj, sta
pa Dumy in Lipe, lahko
odgovor razbere iz naslova.
Odpravila sva se raziskovat
skoraj 9000 km oddaljeno
deželo, kjer se kljub jeseni
temperature gibljejo med 25
in 30 stopinjami celzija.
Sonce pripeka z vso močjo,
v zraku je sopara, dan je
dolg skoraj 12 ur, skratka
mnogo prijetneje, kot pa v
mrzli Ljubljani. Sem in tja
pade kakšna desetminutna
plohica, pa še ta le razvedri
dan.
In kaj je tukaj še drugačno? Rastlinje na primer - ste kdaj gledali
kakšen film, ki se je dogajal v džungli (recimo Rambo)? Tri metrski palmovi
listi bananovca tukaj niso nobena redkost, tudi papapaje na drevesih naju ne
presenečajo vec. In živali - videla sva že gekone, napadle so naju pijavke,
velikanski metulji letajo po mestu, tudi pajki so večji kot pri nas. Zaradi
obilice dežja (predvsem poleti) so nastali mnogi slapovi in široke reke. Tudi
doživela sva ze cel kup stvari - s splavom, narejenim iz bambusa sva se
spustila po brzicah, jahala sva slone, se spuščala po slapovih, si utirala pot
skozi džunglo....
Toliko zaenkrat, da se vam malce pocedijo sline, kaj več pa ob diasih,
ko se vrneva nazaj v Slovenijo....
Lipe in Dumy
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Ne čepite doma, v hribe!!

NA KROFIČKO (2083m)
Ja, poletje se je nezadržno isteklo,
zagrnila nas je jesen v vsej svoji krasoti. Močne
sončne žarke so zamenjali tisti redki, ki se le
s težavo nekje do polovice dopoldneva prebijejo
skozi jutranjo meglo, voda v rekah, jezerih in
morju nas ne vabi več na kopanje, kratke
majice in hlačke so zamenjala toplejša
oblačila. A vse to še ni razlog, da bi cele dneve
preždeli doma. Toplo se oblecimo pa na travnik,
v jesenski gozd ali v hribe. Kamorkoli se
odpravimo nam bo lepo.
In še ideja za prijeten nezahteven
jesenski izlet. Logarska dolina res ne leži ravno
pred našim nosom, zato pa skriva neverjetne
lepote. Spoznali jih bomo šele, če se bomo
podali v ta konec naše domovine. Igla, številni žveplovi izviri, slap Rinka,
Potočka zijalka, Robanov kot, prelepi dostopi do Kamniških in Savinjskih
Alp - to in še več nas čaka tam. Dolina je ozka, z vseh strani obdana z
visokimi pobočji Ojstrice, Lučke Babe, Planjave, Brane, Rink, s severa pa jo
obdajajo nekoliko nižje Mrzla gora, Savinjek, Koran ...
Krofička
res ni med najbolj znanimi, a nas bo zagotovo očarala. Nanjo se podamo po
poti na nekoliko mogočnejšo in bolj znano Ojstrico, ki ji sledimo vse do
planiske koče na 1208m. Tu se naša pot odcepi v levo in nas vodi skozi
prelepi macesnov gozd. Seveda je med njimi tudi kralj, najdebelejši macesen
v Sloveniji, ki bi ga le s težavo objeli. Pot nas vodi na greben Puklovca in ko
prebijemo gozdno mejo, nam ostane še nekaj netežavnih metrov po skalah
in šodru in že smo na vrhu. Ob lepem vremenu nam bo trud s čudovitim
razgledom gotovo poplačan. Seveda se na vrhu prileže obvezna malica. Z
vrha sestopimo najlažje po isti poti, lahko pa sledimo tudi številnim gamsovim
stezicam. Največ jih vodi na jug v Robanov kot. A previdno!!
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OBVESTILCA
Tokrat imamo za vas dve sporočili. Prvo je na naše veliko veselje spet
povezano s pridnostjo nekaterih naših starejših tabornikov. Nekaj se jih je
namreč zbralo in odšlo na bajto, tam pa so polagali na novo kupljen in sveže
dišeč ladijski pod. Ko bo položen čez celo podtrešje, bo tam urejen spalni
prostor, v pritličju pa bo nastalo več prostora za dnevne aktivnosti v slabem
vremenu. Pridneži so po abecednem vrstnem redu: Dejči, Dumy, Gašper,
Japelj, Kranjc, Lojze, Lovro, Matevž, Neža, Pajor, Špela, Tomaž, Vid. Le
tako naprej!

Lipe pa pošilja pozdrave vsen nadebudnim gamsom in se jim
opravičuje, ker trenutno ne opravlja vodniškega dela, tako kot se spodobi.
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MAJHNE
SKRIVNOSTI
VELIKIH TABORNIŠKIH MOJSTROV

V jesensko obarvani naravi ni težko opaziti rdečih plodov šipka, Rosa
spp., ki ga večina od vas že pozna. Da pa ne bomo kuhali vedno hrane, vam
tokrat predstavljava osvežilno pijačo, ki jo lahko pripravite iz šipka kar doma.

Potrebujete:1 kg šipkovih plodov
3 l vode
50 dag sladkorja

Plodove operemo, narežemo in jih damo v 2 litra vrele vode. Zavremo
in odstavimo za 15 min. Maso, ki pri tem nastane, precedimo skozi gosto
tkanino in pazimo, da šipkove dlačice ne pridejo skozi. Ostanek, ki ni šel
skozi tkanino, damo ponovno v posodo in prelijemo s preostalim litrom vrele
vode ter pustim ostati 10 minut. Ponovno precedimo po istem postopku kot
prej. Oba dela tekočine, ki smo jo iztisnili skozi tkanino združimo in na
majhnem ognju kuhamo toliko časa, da ostane v posodi približno en liter
tekočine. Dodamo sladkor in kuhamo še 5 minut. Še vroč sirup nalijemo v
steklenice, do približno 3 cm pod robom in steklenice zapremo s kronskimi
zamaški. Sirup, razredčen z vodo, je osvežilna pijača, nerazredčen sirup pa
preliv za sladice.
PA NA ZDRAVJE!
Petra & Matevž
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PO
VODNI K
ONJ
POV
KONJ
zivi bager
Mogočni nilski ali povodni
konj zraste do 4.5m v dolžino
in do 1.5m v višino. Stari samci
tehtajo 2000 do 3000 kg in
zdržijo pod vodo do 6 minut.
Močvirja, reke, mlake in plitva
jezera so njihov svet, kjer se
lahko prijetno sprehajajo po
dnu, ne da bi se morali kdove
kako naprezati. Meje svojega
ozemlja samci označujejo
samci na zelo svojevrsten
način; kakor s propelerjem
vrtinčijo z repom naokrog svoje blato.Znotraj tako označenega ozemlja nima
tekmec kaj iskati.
Pri svatovanju se samci spopadejo tudi z mogočnimi podočniki: kakor
pri svinjah -z njimi so namreč v bližnjem sorodstvu -zrastejo spodnji čekani
v orjaške čekane, ki so lahko dolgi do 70 cm in tehtajo do 4 kg! Povodni
konji so rastlinojedci. Dnevno pospravijo do 30 kg sveže zelene krme, ki je
ne prežvekujejo. Parijo se v vodi. V vodi pride na svet mladič in v vodi ga mati
tudi doji. Brejost traja 8
mesecev, mladič je ob
rojstvu težak okoli 30 kg in zelo
navezan na mater. Samica ga
skoraj nikoli ne zapusti in ga
pogumno brani pred vsiljivci.
Pogosto se matere z mladiči
zberejo v velike črede (do 150
živali). Pravo družinsko življenje
pa je med povodnimi konji
redko.
Matevž
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TRŠATA
POROTA
Dragi porotniki!
Zelo sem vesel, ker sem tabornik in dobivam Ertete na dom. Ta časopis
je res fajn. Tudi vaša rubrika je zelo zanimiva, saj s svojimi nasveti pomagate
večim tabornikom, ne samo tistemu, ki piše.
Nisem mislil, da bom tudi jaz naletel na tako težavo, da ne bom videl
izhoda. Šola se je namreč že dobro začela, meni pa ni prav nič všeč. Zanima
me, kaj bi se glede tega dalo urediti. Raje bi hodil v taborniško šolo. Ali kaj
takega obstaja? Potem bi bil pa po poklicu vodnik. Pri tabornikih je meni
vedno zelo všeč, še posebej takrat, kadar delamo veščine in se učimo novih
in koristnih reči. Šola se mi ne zdi tako koristna kot taborništvo.
Hvala za odgovor in lep pozdrav vsem!

Enkrat tabornik, vedno tabornik. Ali pa, kot bi rekel moj profesor:
“Taborništvo ni hobi, je način življenja.”
Vsak dan namreč spoznavaš nove stvari, se družiš s prijatelji, počneš
stvari, ki te zanimajo in veselijo, delaš veščine, za katere dobiš našitek za
na taborniško srajco ali pa le sam pri sebi veš, da si naredil nekaj koristnega.
In prav zaradi tega ostaja večina zvesta taborniškim vrednotam celo življenje.
Toda, tudi tista “prava” šola je pomembna in je nikakor ne smeš
zanemariti. V njej nabiraš druga znanja, ki jih boš potreboval v vsakdanjem
življenju, pa tudi pri tabornikih. V šoli spoznavaš prijatelje, s katerimi se
družite na vodovih sestankih in
izletih. Če pa še ne hodijo k
tabornikom, jim predstavi lepote
življenja v naravi, na sestankih in
izletih vas bo več, pa še lepše vam
bo.
Vrabec
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Dragi šolomrznez!
Taborništvo je res zelo simpatična in koristna zadeva, vendar pa je
šola osnova za vse. Pri tabornikih se ti lahko osnovno znanje le se poveča,
da pa bi hodil le in samo v taborniško šolo pa ni dovolj. Pozanimala sem se
in službo resda lahko dobiš tudi pri tabornikih, vendar so ta mesta ZELO
omejena in ni pravega zagotovila, da jo boš dobil. Zato je zelo koristno, če
imaš še kakšno drugo področje odprto, kjer lahko dobiš službo, vsekakor
pa je lahko povezana s taborništvom, torej naravo.
Še naprej uživaj pri tabornikih!
Katja, 14.let

Star kitajski pregovor pravi “Bolje brada na obrazu, kot britvica na
nepravem mestu!”. Pa vendar. Grizley Adams (bradač, ki je imel napol
udomačenega grizlija in je živel bogu za hrbtom) sicer ni bil šolan tabornik
ali poklicni taborniški vodnik, živel pa je približno tako. Brez plače, brez
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, brez žene (punce pač ne padajo
na tako hude čudake). No, v resnici so mimo hise našega Adamsa kmalu
potegnili 8 pasovno avtocesto in 50 metrov od njegove latrine naredili
pocivališce za tovornakarje. Lahko si misliš, kako hitro je bilo konec idile...
Torej, če povzamem: Stari, Laško je pa še zmeri zakon! Opala,... V bistvu je
bistvo tole: v taborništvu ni peneza, to ni noben hud biznis, vodniki niso
plačani, beseda ni konj, ne prešuštvuj,...
Zdaj pa hitro nazaj k matematični domači nalogi, kajti le kdor se bo
učil, bo kaj znal in le kdor bo kaj znal, bo lahko koristil domovini ;)
Dr. Su-Njen
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TABOSKOP
Povsod priznani strokovnjak, ki mu ne gre
oporekati (Petra Slana!), sporoča: “Taboskop
zase preberi vsaj trikrat. Če ga pa še vedno ne
boš razumel, ga preberi ponovno, potem ga boš
zagotovo razumel.”

OVEN(21.3.-21.4.)
Najdite pikapolonico in sreča vam
bo spet naklonjena. Malo pobrskajte
po predalih in boste morda našli kaj
iz mladosti. To vam bo obudilo
prijetne spomine. Pazite na cesto.
Nesreča nikoli ne počiva.

BIK(22.4.-20.5.)
Ne uporabljajte preveč laka za lase.
To velja tudi za fante. Lasje radi
preveč izpadajo, posebej zdaj na
zimo. Jejte le hrano, ki bo ustrezala
vašemu načinu življenja. Ponoči
izklopite mobitel, ker vam krajša
spanec.

DVOJCKA(21.5.-21.6.)
Cena nafte raste, podobno kot vaš
pritisk. Pravijo, da se pazniki v
živalskem ne smejo sprehajatiokoli
brez lopate. Dajte razviti film v
fotoaparatu, saj se boste s tem
nekomu prikupili. Pojejte tri hruške!
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RAK(22.6.-22.7.)
Ej, ti raki so pa face. Kljub obilici
romantike ki jo premorejo, okolica
brez njih ne more živeti. Poskrbite
za svoje lego kocke! Razstavite jih
in obrišite prah z njih. Zložite
nogavice, saj imate v sobi nered!

LEV(23.7-28.8.)
Teta iz Amerike se še kar naprej
obotavlja in nikakor noče razvezati
svoje malhe s cekini. Pridno lupite
čebulo in krompir in doma boste
uglašeni kot že dolgo ne. Preverite
vsa okna, saj prihaja zima.

DEVICA(29.8-23.9.)
Virusi se vas še niso naveličali, torej
uporabite vsa razpoložljiva sredstva
za neusmiljen boj. Skuhajte si čaj,
pojejte zvrhano žlico medu in se
odpravite na potovanje. Obisk v savni
bo pravo doživetje, zato ne oklevajte.

TEHTNICA(24.9.-23.10.)
Če ste na bojni nogi se prestopite
na miroljubno. Vsak bambusov člen
predstavlja eno celico. Oni že vejo
kaj pomeni varčevati. Vleklo vas bo v
samotne kotičke, vendar to samo
zaradi vaše skopušnosti.

ŠKORPIJON(24.10.-22.11.)
Počasi se polni, počasi. Soka vam
je že zmanjkalo. Poguma pa ne.
Pustite svojo domačo žival pri miru,
ker je itak bolana. Raje se pridružite
balonarskemu klubu. Tam vam ne bo
dolgčas.

to je pa vendar nemogoče. Vendar
vam povem, da je to čisto preprosto.
Kupite gnojilo!

VODNAR(21.1-19.2)
Pridete domov vsi utrujeni in slabe
volje. To nikakor ni prav do vaše
mame. Raje jo lepo objemite,
zaplešite z njo angleški valček in na
koncu ji pritisnite vroč poljubček na
lice. Boste videli, takoj bo bolje.

RIBI(20.2.-20.3.)
Iz vašega dimnika se pa prijetno kadi.
Pripravili ste si zadosti drv za zimo.
Zeblo vas ne bo. Niste pa poskrbeli
za ozimnico in ptičke na vrtu. Hitro
pojdite v trgovino in postavite ptičkom
hišico.

STRELEC(23.11.-21.12.)
Ja, ja, težave bodo minile in ravno
tako vaša bledoličnost in slaba volja.
Nihče drug vas ne bo razveselil.To
boste morali storiti sami. Kupite si
ananas! Toda ne najcenejšega v
konzervi. Odpravite se raje na
tržnico.

KOZOROG(22.12.-20.1.)
Pojdite malo na vrt. Fuksije azaleje
in marjetice so že čisto boge in vas
neznansko pogrešajo. Postavite se
v njihovo kožo. Rekli boste-ah, saj
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ALI VEŠ...
Ali veš, da bo v soboto, 4.novembra, v Ljubljani
potekala fotoorientacija. Vsi Ljubljančani, ki
mislite, da poznate svoje mesto do potankosti,
vljudno vabljeni.
Ali veš, da številne preskušene vrste vrtnic izhajajo
iz divjih šipkov?
Ali veš, da v rodu pogrešamo kar štiri člane.
Naša najglavnejša in najljubša starešina
Andreja se skupaj z blagajničarko v odstopu,
Piko, potepa po Sulawesiju, manj glavni
načelnik Dumy pa se v tem trenutku skupaj z
Lipetom, bodočim blagajnikom (ki pa ga
trenutno bolj ali manj uspešno nadomešča
urednica Neža), potika po čarobnih džunglah
Tajske, potapljata se v kristalno čistem morju
in raziskujeta skrivnosti tajske masaže? Ostali
člani RTT-ja jim zelo zavidajo, o masaži na
Sulawesiju pa prikrajšane bralke pričakujejo
podrobnejše poročilo (fanta sta namreč o tej
tajski radosti imela veliko povedati že pred
odhodom).
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Ali veš, da najdaljši deževnik na svetu doseže 60m v dolžino njegov obseg
pa meri 20mm? To čudo narave se imenuje Microchateus rappi.
Ali veš, da si je naš izbirčni načelnik
Dumy končno našel svojo izbranko? Že
kar nekaj časa se namreč giblje z
deklico, ki menda ni iz Ljubljane. Vsi ki
bi jo radi videli, si oglejte najbližji sejem,
saj tam prebije veliko časa.
Ali veš, da se otoku Sulawesi reče tudi Celebes? To, da se je Tajska včasih
imenovala Siam, pa verjetno ve prav vsak.
Ali veš, da so vodnicici kober, Petri, med spanjem
postrigli lase? Morda je bil kriv njen zlobni brat,
ki je mislil, da je, tako kot pri Samsonu, vsa njena
moč v laseh. (Morda pa je videla svojo fotko na
rodovih spletnih straneh in si je hotela biti
podobna...)

To je bil današnji Ali veš... Upam, da si upošteval nasvet iz prejšnje številke
in bolj pogosto zahajaš k tabornikom. Če je to res, danes pravzaprav nisi
izvedel kaj dosti novega...
Vaš Vedko Vsevedko
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ERTETE IZPOLNJUJE
ZELJE
Naš vedno prijazni, ustrežljivi in ljubeznivi Matevž nam je sporočil
skrito željo bralca Dejčija. Le temu se namreč zdi, da bi lahko več pisali o
vsakodnevnih živalih, o katerih pa žal premalo vemo. Za primer je menda
navedel deževnike. Matevž, ki vedno misli na vse, pa se je takoj lotil dela in
prispevek o deževnikih je objavljen že v tej številki Erteteja. Dejči, upamo,
da si prijetno presenečen!
Uredništvo

Deževniki so kolobarniki. Že ime nam pove, da
imajo telo razdeljeno na kolobarje. V vsakem
kolobarju se življensko pomembni »organi«
ponavljajo. To pa ne pomeni da, če deževnika
razrežemo na sto delov, preživi vseh sto delov in dobimo sto novih deževnikov.
Če deževnika dobro pogledaš boš na enem koncu opazil kratko odebeljen
del. Temu strokovnjaki pravijo sedlo. Ta del je pomemben pri razmnoževanju
in tako preživi le del deževnika, ki ima sedlo.
Deževniki so nočne živali, ki rijejo po zemlji in prihajajo na površino
samo ob močnem deževju ali kadar ti skačeš po zemlji. Babice bi rekle, da
so zelo radovedne živali, vendar je njihovo početje povsem razumljivo. Ko ti
skačeš po zemlji se njihovi rovi sesedejo in nimajo dotoka zraka. Podobno
je ob dežju, voda jim zalije rove in spet nimajo zraka. Hranijo se z odmrlimi
rastlinskimi in živalskimi ostanki, ter s prstjo, s čimer omogočajo boljše
prezračevanje in vlaženje tal. Pomembne pri tem so glistine. Različne vrste
deževnikov se močno razlikujejo tudi po velikosti.
Matevž
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POKUŠINA
ERTETESMARICE
Pa se še enkrat spomnimo malo na tabor in na tiste, ki se boste med
počitnicami greli v toplicah.

Nikol se nisn kaj preveč sekiral
kaj bo jutri al pa dan potem
šola šla je kolko tolko vredi
dnar pa tudi ni bil glih problem.
Našo sn si v Sotelskem kurirji
fino službo za poletne dni
bil sn bademajster na bazeni
čuval deco, da se ne ftopi.

Bla je to ljubezen v toplicah
stara klop je škripala C-mol
rekla si mi, da me maš ful rada
jes pa tebi, da te mam še bolj.

Pojdi z menoj v toplice
boma lepa boma fit
jes bom dobo močne roke
ti pa malo manjšo rit.

Pojdi z menoj v toplice...

Prišla si s svojo staro mamo
revma jo je trgala v kosteh
vsak dan si se hodla z njo namakat
z menoj pa pocartat se v nočeh.

Teden dni dopusta hitro mine
socialna pa kaj več ne da
prej ko si se ftegnila navezat
si pospravla kufre in si šla
Jes še zmeraj čvajim ob bazeni
čakam, da poletje gre v jesen
včasih se nasmehnem, ko s terase
se začuje zlajdrani refren.
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RAZVEDRILO
Razvedrilčani smo bili zopet
zelo veseli vseh pravilnih rešitev,
ki so pristale v ertete zbiralniku,
pa smo morali vendarle izžrebati
le eno. Roka strokovne komisije
je iz množice pravilnih odgovorov
(tovornjak, deževnica in dežnik)
potegnila ime Vida Vidica, ki
prejme super nagrado “magnet
za na hladilnik” in sicer, kot
postaja navada, v ponedeljek ob 19:30 v taborniški. Upamo, da bo tokrat pri
izročitvi prisoten tudi kak član uredništva.
Da pa ne bomo
dolgovezili preidimo raje k
tokratnim nalogam. Rešite
križanko, rebuse in
miselno
nalogo,
pogrutavščine spravite na
papir, se podpišite in ga
vrzite v ertete zbiralnik.
Srečnega izžrebanca/ko
čaka privlačna nagrada
(morda potovanje na konec sveta?).
Seveda pa ne smemo pozabiti na Kobre, ki so pripravile prispevke za
tokratno razvedrilo. Najlepša hvala!
Uredništvo
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