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INTRO
Zimskega spanja in lenarjenja
je konec, prišla je pomlad, vse brsti,
cveti mi pa smo spet polni energije.
To energijo radi porabljamo v koristne
namene, zato smo se odločili, da
bomo kot taborniki še bolj aktivni.
Poleg tega, da se udeležujemo vseh
mogočih in nemogočih akcij
(spomine in vtise z le-teh lahko
preberete na straneh, ki sledijo), pa
smo po malce daljšem premoru spet
pripravili novo številko Erteteja, ki jo
pravkar bereš. Nekako se mi zdi,
da se ponavadi nikomur ne ljubi brati
uvodnikov, zato ni ravno fajn da imam
prav to nalogo. Pa še ne vem kaj
naj napišem. Če se začnem
zahvaljevati bodo vsi, ki ne bi bili
omenjeni, užaljeni, če pišem o
nečem tretjem, pa zdolgočaseni.
Fora je pač v tem, da smo
bili vsi, ki smo pisali članke za tole

številko pridni, kakorkoli se obrne,
zato bomo lepo pozabili na tiste, ki
jih je bilo treba posebej priganjati.
Recimo, da je (poleg mene seveda
:) ) največ naredil Gašper in je s tem
tudi postal moj pomočnik, ki ga je
treba tule pred vsemi pohvaliti.
Pohvaljen, Pajor! Vsi ostali bodite
še naprej pridni, tisti, ki pa niste še
ničesar napisali za objavo v Erteteju,
pa si tega želite, boste s svojimi
prispevki (v bistvu ni nujno da je
članek, lahko je slikca al pa fotka al
pa šala al pa strip al pa kej petega)
več kot dobrodošli. A zdaj neham?
Lepo berite in se fino imejte!
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RTT V AKCIJI
NOT 2000
Kar nekaj časa je minilo odkar smo se popotniki odpravili na kakšno
orientacijsko tekmovanje. Kot nov začetek na naši tekmovalni poti pa smo
si izbrali nočno orientacijo NOT 2000- No, v resnici smo si preposto rekli, da
bi bilo fino, če bi spet občutili tiste... no pač občutke, ki jih občutiš na
taborniških tekmovanjih.
Vsako taborniško tekmovanje je nekaj posebnega in NOT pri tem ni
nobena izjema. Njegova unikatnost je predvsem v tem, da se orientacija
oziroma hoja po terenu
dogaja ponoči, kar pomeni, RTT na NOT-u
da je okrog nas tema. In
ker se veliko hodi tudi po EKIPA 104 - JAKIJI (popotniki)
gozdu je tam teme okrog Neža, Ivana, Lipe, Tomaž., Gašper
uvrstitev
14. mesto
nas še več. Tako smo se
število ekip v kategoriji
32
torej po temi in gozdu
dosežene točke
967
prebijali od ene do druge
točke zmagovalne ekipe
1708
kontrolne točke in ko se
nam je zdelo, da bi morala
biti kontrolna točka že EKIPA 316 - FRIKI SMO TOTALNI (grče)
blizu, smo začeli temo Oja, Dumy, Žiga, Mladen, Miško
mesto
16. mesto
prebadati z žarki svojih
število ekip v kategoriji
24
svetilk in upali, da se nam
dosežene točke
1297
bodo od nekje pobliskali
točke zmagovalne ekipe
2096
odsevniki, s katerimi so
bile opremljene kontrolne
točke.
Pa se to na žalost ne zgodi vedno in potem je treba prisluhniti in
nekaj deset metrov stran utegneš ujeti govorjenje in rogoviljenje kakšne druge
ekipe. V upanju, da je njim uspelo najti presneto dobro skrito kontrolno
točko se napotimo k njim, vendar smo kmalu vrženi na realna tla, ko
zagledamo dve ekipi čebljajočih najstnic, ki so prav tako in prav toliko
izgubljene kot mi. Pa vendar se z združenimi močmi kontrola najde
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hitreje in potem nadaljujemo spet vsak po svoje. Precej bolj
zoprno je iskati tiste kontrolne točke, kjer ti ni treba prisluhniti,
da bi našel druge ekipe, saj jih vidiš kamorkoli se obrneš. To
pač pomeni da vse iščejo in nobena še ni našla. Je že tako,
da je ponoči vsaka krava črna in vsaka vrtača sumljivo podobna
tisti, ki je vrisana na karti.
Po neprespani noči, za uro in pol prekoračenem predvidenem času in
z rahlo utrujenimi nogami smo končno prišli na cilj in kljub temu, da so nam
s prestavljanjem ure na poletni čas ukradli še eno uro tega že tako kratkega
ostanka noči, smo spat odšli zaspani. Hm... no, pa zadovoljni in srečni, ker
smo prestali to nenavadno dogodivščino v temi.

PRVIČ NA NOT
Jaz še nikdar prej nisem bila na NOT-u, tako da si nisem znala
predstavljati kako to Nočno Orientacijsko Tekmovanje pravzaprav izgleda.
Letos smo se kar odločili, da gremo in prijavili dve ekipi- PP in grče.
V ekipi PP-jev smo bili Ivana, Petra Slana, Gašper, Lipe in jaz. Enkrat smo
se dogovorili in imeli pripravljalni sestanek, kjer
smo ponavljali topografske znake in vrisovali
na karte. Ugotovili smo, da se bomo morali
še malo doma učiti, ker nam ni šlo preveč
dobro. Seveda ni sledil noben drug sestanek,
ker se doma nikomur ni dalo učiti in smo se
vsi zgovarjali, da nimamo časa (če ga za
učenje ni, ga pa tudi za sestanek težko najdeš,
ne?).
Še preden smo se trikrat okrog osi obrnili, je bil NOT že tu. Dobili
smo se enkrat popoldan pred taborniško. Namesto Slane, ki je zbolela,
smo v ekipo sprejeli Tomaža. Po pet se nas je
zbasalo v dva avtomobila- v eno Škodo in eno
Toyoto. Odpravili smo se proti Vidmu. Tam je bilo
ze ogrooooomno drugih tabornikov s cele
Slovenije. Svoje armiče in spalke ter seveda
nahrbtnike smo odložili v telovadnici, nato pa se
uradno prijavili na tekmovanje. Dobili smo celo
vrečo sendvičev (njamnjam; samo škoda,
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da niso priložili še kakšne čokolade) in ledeni čaj. Sledil je zbor, kjer so
rekli, da bomo na koncu vsi dobili našitek in majico. juhuhu ! Potem se še ni
začelo, ker je bilo treba prej izžrebati štartne številke. Naša je bila 104, kar
je pomenilo, da bomo štartali kar zgodaj-malo pred osmo uro zvečer. (to je
ugodno, če imaš v ekipi zaspance).
In res: še preden smo se trikrat obrnili in znake ponovili, se je že
začel topografski test. Bilo je ze kar smešno, ker smo tako malo znali.
Ampak nismo bili slabe volje, saj nas je najtežji del šele cakal. Po vrisovanju
(ki smo ga rešili veliko slabše, kot pa je napovedoval Lipe) je šlo namreč
čisto in resnično za res. Vzeli smo kompase, naglavne baterije in nahrbtnike
z vso morebiti potrebno opremo in se odpravili iskat nesrečne kontrolne
točke.
Všeč mi je bilo, da je toliko tabornikov, da ves čas srecuješ druge
ekipe in večina jih je pripravljena pomagati ali pa skupaj poiskati točko, ki se
vsem skriva (nekateri so seveda izjeme in hocejo biti najboljši in nič ne
povejo in samo tečejo mimo-fujtajfl). Najbolj je smešno, ko se na kupu
zbere toliko ekip, da skoraj hodijo ena po drugi, pa kontrolne točke še zmeraj
ne najdejo. Tako je za nas ostala za zmeraj skrita 4. KT. Pa ji tega nismo
preveč zamerili.
Prehodili smo 9,7km, časovnica je bila 223min, mi pa smo hodili
nekaj več kot 6ur. V telovadnici smo se najedli sendvičev in čokolade, ter
nameravali počakati našo ekipo grč, ampak smo prej omagali (oni so se
vrnili ob 6h zjutraj). Drugo jutro smo odšli na razglasitev rezultatov, čeprav
smo že vedeli, da nismo zmagali ne mi ne grče, ampak želeli smo pač tiste
majice. Na koncu jih pa sploh dobili nismo. Bedno. Kljub temu, da nam niso
dali majic smo se imeli zelo fino in smo rekli, da gremo drugo leto spet, še
prej pa jeseni na ROT.

VIZITKA NOT-a
organizator
tip tekmovanja
kraj in datum
kategorije
skupno št.
tekmovalcev
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Rod močvirski tulipan
nočna orientacija
Videm pri Dobrepolju, 25. in 26. 3. 2000
P, P, Grče, Grčoline, Korenine
okrog 500

MNOGOBOJ
V nedeljo, 19.3.2000, smo se s
taborniki odpravili na mnogoboj. Na
mnogoboju smo se imeli full cool, saj
je bilo veliko zanimivih dogodkov. Ko
smo začeli, smo nekaj časa iskali 1.
kontrolno točko. Pa je nismo našli, zato
smo se odpravili na start, da bi začeli
znova. Eden od vodnikov nas je odpeljal
na prvo kontrolno točko. Na prvi
kontrolni točki smo opravili test o prvi
pomoči, na drugi kontrolni točki smo
morali nekaj izmeriti, na tretji smo
odkrivali bombe, na četrti delali vozle
in na peti smo morali napisati nekaj o dvoživkah. Ko smo prišli na cilj, nas je
skupina A že čakala, saj smo zaostajali eno uro in pol, ampak to še ni vse.
Morali smo narisati skico terena in streljali smo z lokom.
To je bil naš mnogoboj in lahko vam je žal, da niste šli.
Bor, Gamsi
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RODOV MNOGOBOJ 2000
Jaz še nikdar prej nisem bila na rodovem mnogoboju, tako da sem se
tega dne kar veselila. Sem PP in zato nisem mogla tekmovati, saj je pri
našem mnogoboju tako, da ga organizirajo PP-ji in grče, tekmujejo pa ta
mali (MČ-ki in GG-ji). Priprave niso bile težke, saj smo si naloge razdelili.
Midva z Dejčijem sva bila na kontrolni točki 1 in tekmovalci so pri nama
opravljali test iz prve pomoci. Vsakemu sva na roko odtisnila rdec kriz, da
se je vedelo, da so res vsi bili na kontroli. Ko so vsi tekmovalci odšli, sva
počakala na kontrolorja s KT2 (Žiga in Miško sta bila namrec le malo naprej,
pri razvalini nekega gradu in tam so morale ekipe meriti neke razdalje), da
smo skupaj odšli pogledat kako je na KT3, kjer je bila naloga opraviti minsko
polje. Na KT4 (vozli) in KT5 (test o dvoživkah) se nam ni ljubilo in smo raje
počakali kar na cilju, kjer so tekmovalci risali skico terena, postavili stolp,
streljali z lokom in postavljali šotor. Čisto na koncu je sledila razglasitev
rezultatov (zmagala je ekipa Čupavi), potem pa smo odpujsali domov.

IVKOV MEMORIAL
Bilo je v soboto prvega aprila. Pred taborniško
sobo smo se zbrali ob osmih in se odpravili do Name,
kjer smo šli na avtobus. Peljali smo se cel dan in
izstopili v Šentvidu. Šli smo čez cesto in prišli so
zapuščene šole, ki naj bi bila osnovna in srednja šola.
Imeli so porušeno igrišče in progo za tek, ki je bila
posuta z lesom. Najbolj se spomnim nogometa. Prvi
naši nasprotniki so bili večji od nas, a smo jih za šelo
nabili. Potem so nastopili finale. Igrali smo proti
tamalim. Pred tekmo pa se je ravno ulilo. Igrišče je bilo mokro in spolzko.
Tamali so nam dal en bedn gol, ki smo ga skoraj izenačili če ne bi Jurij nabil
mimo gola. Hodili smo tudi z A-jem. Prvo poizkušnjo smo bili več kot počasni.
Ko pa sem jaz prijel vrvice paje bilo veliko hitrej. Imeli smo tudi velikanske
probleme, kajti Matevž in Tomaž sta petnajstkrat zamenjala našo številko.
Tudi vozlje smo vozljali in smo bili dokaj dobri. Imeli smo še poligon a nanj
nismo šli kajti je deževalo. Notri v zapuščeni
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šoli smo bili firbci zato smo si jo šli ogledat. V njej smo se skoraj izgubili.
Imeli so veliko dvorano z grafiti in klavirjem v kotu. Ugotovili smo tudi da ima
en razred eno malo večjo omarico. Bedno, a ne. Zmotili smo tudi seminar,
ko smo si ogledovali akvarije. Ko smo se vračali k vhodu se je nek kmet
zadrl fantje. Vsi so pospešili le jaz in Matija ga nisva slišala in sva se
začudila. Ko je to ponovil smo bili vsi takoj pred vhodom. Vsi smo morali v
jedilnico. Tam smo imeli flašarsko zabavo. Vsem smo šli na živce a nam je
bilo všeč. En kmet pa je skoraj izgubil živce. Bil je čist rdeč. Temu je naredila
konec neka tabornica. Nato so podelili nagrade. Bili smo 2. Ampak smo
dobili le bedno diplomo. Nato smo šli domov. Na avtobusni smo čakali kakšne
pol ure, ki prav zanalašč ni imela strehe. Domov smo prišli prav zmatrani.
Konec.
Grega Pompe, Strelci

FINO JE BILO NA IVKOVEM MEMORIALU
Letošnji Ivkov memorial se je dogajal na igrišču osnovne šole in
gimnazije Šentvid, kjer je potekalo malo morje taborniških in športnih
aktivnosti za tabornike skoraj vseh starosti. Kljub temu, da je ivkov memorial tekmovanje in da je tekmovalni duh še kako prisoten, je vzdušje nekako
ne preveč napeto. Vsaj
dokler ne opraviš vseh
RTT na IVKOVEM MEMORIALU
panog in čakaš, kako so
bodo odrezali drugi... No
EKIPA 212 - ČUPAVI (MČ starejši)
tekmovali smo v različnih
Matej, Iva, Gašper, Matic, Jurij (?)
disciplinah od šaljivega
uvrstitev
3. mesto
testa
in
šaljivega
število ekip v kategoriji
17
tekmovanja,
preko
EKIPA 303 - STAJLIŠ (gozdovniki)
“klasično taborniškega”
Peter, Mitja, Tajda, Grega,…. (?)
vozljanja vozljev in hoje z
uvrstitev
2. mesto
A-jem, do čisto športnih
število ekip v kategoriji
4
košarke in nogometa.
Manjkalo ni niti postavljanje
EKIPA 403 - NORCI (popotniki)
šotora, pa lov na skriti
Tomaž, Matevž, Gašper, Špela, Katarina
zaklad in med dvema
uvrstitev
2. mesto
ognjema. Skratka, bilo je
število ekip v kategoriji
3
fino, le vreme je na prvega
aprila
opozorilo
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nase in suhemu jutru navkljub se je popoldan začel z močnim dežjem. Pa
še nekaj besed o naših uvrstitvah; dosegli smo dve drugi in eno tretje mesto,
pa še v skupni razvrstitvi rodov smo se uvrstili na prijetno drugo mesto! Hvala
vsem ki ste prišli in nam pomagali k tej lepi uvrstitvi.

TO NI PRVOAPRILSKA ŠALA
V soboto na 1. aprila smo se ob 8. Uri zbrali pred taborniško sobo.
Potem smo se z avtobusom odpeljali do OŠ Štentvid. Tam so nas vodniki
porazdelili v 2 oz. 3 ekipe.
Eno smo sestavljali mi, kot MČ-ki (Iva, Gašper, Matic, Jurij in
Matej), drugo GG-ji in kot tretja ekipa so bili naši vodniki (Gašper, Matevž,
Tomaž, Špela, Kitty)
Mi smo zelo dobro odigrali med 2 ognjema. Reševali smo še šaljivi
test, šaljivo tekmovali, preiskali šolo od gor do dol. Zanimiv je bil lov na
zaklad, katerega smo »lovili« kar po pokopališču. Ves dan nas je
spremljal dež in ko je najbolj deževalo smo mi MČ-ki mogli postavljat
šotor.
Cel rod se je dobro odrezal, saj smo se vs ekipe uvrstile med prve
tri Vodniki so bili 2., prav tako tudi GG-ji, mi pa smo pristali na 3. mestu.
Preživeli smo lepo soboto in gotovo še pridemo na memorial drugo
leto.
Matic, Iva, Gašper, Ovčke in Bikci
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ČIŠČENJE GRADU
Nekega prijetnega aprilskega dne se je zbralo sedem tabornikov, da
bi opravili nehvaležno nalogo – očistili ljubljanski grad. Nataknili smo si
kirurške rokavice, ter se opremili z vrečami za smeti, velikimi, da bi vanjo
pospravili marsikaterega MČ-ka. Razvrstili smo se v falango in »udarili«.
Kaj kmalu se je izkazalo, da naša naloga sploh ni nezanimiva – skakali
smo sem ter tja in odkrivali take in drugačne odpadke. Poleg čevljev, s
laterimi bi lahko obuli cel vod, smo našli še torbice, hlače, obešalnik za
perilo, ogrodje dežnika, lavor, cel kup steklenic, našteval bi lahko še in
še. Najbolj me je razžalostilo, da smo na gradu, praktično v središču
Ljubljane, našli celo smetišče – sredi gozda, med trnovimi vejami, se je
skrival cel kup vreč z smetmi. Kot vse drugo, smo tudi to odnesli do naše
taborniške sobice, kjer smo vreče, menda jih je bilo več kot vseh nas, pod
budnimi očesi prijaznih poljanskih stanovalcev, vrgli v zato urejen prostor –
v smetnjake.
Da bi bilo potrebnih čim manj takih akcij, pa poskrbimo skupaj, ter
ne mečimo smeti na tla, ampak v koš!
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PRIŠLI, POČISTILI IN SE NAJEDLI
Bilo je lepo sobotno dopoldne in sedem tabornikov se nas je skupaj
gospodom tajnikom krajevne skupnosti podalo na pustolovsko čiščenje
poljanske strani Grajskega hriba. Kljub majhni udeležbi smo pobrali za več
kot 4 polne, črne, težke in na koncu neprijetno smrdeče vreče najrazličneših
smeti.
Našli smo od najrazličnejših steklenic in papirčkov do pošvedranih
čevljev in celo nekaj torbic in denarnic, ki so bile očitno spretno izmaknjene
lastnikom je bilo vmes. Po precej uspešnem čiščenju oziroma pobiranju
smeti smo dobili malico, da smo si nadomestili porabljene kalorije.
Bilo je prav prijetno, vendar je bila udeležba močno preskromna, glede
na to, da večina naših tabornikov stanuje na Poljanah in jim nebi smelo biti
vseeno, da je Grajski hrib izgledal tako posmeteno, še posebej če imamo
možnost, da ga z združenimi močmi počistimo. Upam, da nas bo naslednjič
veliko več.
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Lipe kot skozigrmesmetovlek
poziranje za akvarel
“Mladenič z ribežnom”

papirčki, steklenice,...
dejte mi raj en pralni stroj

pogovor o načrtu za izdelavo
strategije o odsmetovanju
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OBVESTILCA
Pozor, pozor !!
Radi bi vas ponovno opozorili
na dejstvo, da taborniki vsako leto
plačamo svojemu rodu članarino.
Tudi letošnje leto ni izjema. Vsem,
ki članarine še niste plačali in bi radi
šli na naš super nepozabno zabavni
tabor, svetujemo, da to čimprej
storite, saj je plačana članarina prvi
pogoj za udeležitev tabora. Če se
ne moreš spomniti, ali si pogoj že
opravil ali ne, ti bo v pomočseznam,
ki visi na oglasni deski v taborniški
sobi in na kateri so napisani vsi, ki
so članarino že plačali.
Uprava RTT

Drage bralke in bralci !
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Tole je posebno sporočilo
uredništva. Ker verjamemo, da vam
je naše glasilo všeč in si želite
sodelovati pri njegovem nastajanju,
vas obveščamo, da bomo vsakogar
veseli. Če bi radi kaj napisali ali
narisali za objavo (ali pa že imate
gradivo doma) ga prinesite v
poseben nabiralnik v taborniško, če
pa želite okusiti delo uredništva
stopite v stik z Nežo ali Gašperjem.
Starost in spol sploh nista važna (od
MČ do grč) !!!
Veseli bomo tudi vseh
kritik, predlogov in sploh
kakršnegakoli odziva!
Uredništvo

MAJHNE
SKRIVNOSTI
VELIKIH TABORNIŠKIH MOJSTROV
V tej rubriki, vam ponujava recepte, ki jih lahko pripravite doma, na
piknikih ali bivakiranjih v naravi.
Tokrat vam predstavljamo travniško penušo ali po latinsko Cardamine
Pratensis (latinsko ime ti bo pomagalo najti pravo cvetico v knjigah, kjer si
lahko pogledaš tudi kako izgleda, ali pa vprašaš koga, ki se na rožice spozna).
Rožica zraste na travnikih že zgodaj spomladi, tako da ti na preizkus recepta
ne bo potrebno dolgo čakati. Spoznaš jo po majhnih roza cvetovih s štirimi
pelodnimi listki. V prvih nekaj dneh jo lahko uporabiš kot darilo mami, za
okras doma, ko pa začne izgubljati svojo svežino pa jo namesto v smeti vrzi
v lonec. To pa narediš takole:
Najprej si pripraviš
- nekaj cvetov travniške penuše
- 3-4 žlice moke
- 1 jajce
- priblizno 5 žlic olja in
- ponev za cvretje
Dolge zelene peclje skrajšaj toliko, da ostane nekaj cvetov na kratkem
stebelcu, pomočiš najprej v moko, potem pa še v razžvrkljano jajce (podobno
kot pri pariških zrezkih). Ko to narediš pri vseh cvetovih, jih spečeš v olju.
Lahko jih uporabiš kot samostojno jed (naprimer s sladkorjem), ali pa kot
prilogo naravno pečenemu zrezku.
DOBER TEK!
tvoja kuharja Petra & Matevž
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V tej rubriki bomo v vsaki številki skušali opisati eno od skupin živali, ki jih
imamo tako rekoč okoli sebe, pa o njih vemo bolj malo.
Dvoživke so vretenčarji, kar pomeni, da imajo
hrbtenico. Veliko ljudi misli, da so dvoživke vse živali, ki živijo
malo na kopnem in malo v vodi, vendar je to velika zmota! Po
tej logiki bi bile dvoživke tudi želve in krokodili, kar pa seveda
ne drži.
Dvoživke prvi del svojega življenja preživijo v vodi, nato
pa nekate vrste zapustijo vodo in se k njej vračajo le še v času
parjenja, druge pa ostanejo v ali pri vodi vse življenje. Kot vemo
se dvoživke razvijejo iz jajčec v želatinastem ovoju – mresta
(slika). Iz mresta se razvijejo paglavci, ki počasi dobivajo zadnje
noge, rep jim začne krneti, hkrati pa jim zrastejo še prednje noge. Ko so že
tako razviti prilezejo paglavci na kopno – in že je pred nami mlada žaba,
močerad, krastača…
Amfibije (strokovno ime za dvoživke) delimo v tri
skupine: brezrepe dvoživke (žebe, krastače), repate
dvoživke (močearadi, pupki, človeška ribica) in sleporile
– ti ne živijo pri nas (in sij zato tudi ne bomo podrobno
ogledali).
Pa si poglejmo brezrepe dvoživke. Sem spadajo prave žabe –
npr. debeloglavka (je dovolj velika, da se njeni kraki uporabljajo kot kuharska
specialiteta), sekulja (zelo pogosta žaba rjave barve, slika zgoraj) in zelena
žaba (sekuljina bljižnja sorodnica, prav tako je zelo razširjena), regice –
npr. zelena rega (majhna žabica, ki večino
življenja preživi na drevju) in plavček (zelo
zanimiva žabica modre barve, ki pri nas živi
le v prekmurju), krastače (krstače so precej
podbne vsem ostalim žabam, le da se ne
zadžujejo toliko ob vodi, ampak živijo bolj na
travnikih in v gozdovih.
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Krastače imajo tudi bolj bradavičasto kožo, ki pomaga preprečevati izgubo
vlage, v primerjavi z žabami pa tudi slabše skačejo in imajo bolj razvite
strupne žleze v koži.) – npr. navadna krastača (je zelo razširjena in ima
varovalno rjavo barvo) in zelena krastača (je podobna navadni krastači, le da
je umazano bele barve z zelenimi lisami), urhi (precej so podobni krastačam,
le da so manjši) – npr. gorski urh (razširjen po vsej Sloveniji, ima varovalno
temno barvo, trebuh pa ima opozorilno rumeno-črne barve) in nižinski urh
(zelo podoben svojemu gorskemu sorodniku, le da ima trebuh rdeče-črn,
razširjen v Pomurju).
Druga skupina dvoživk so, kot sem že
omenil, repate dvoživke. Sem sodijo
močeradi - pri nas živita navadni močerad
(vsem znan po svoji rumeno-črni kožni barvi) in
gorski močerad (je črne barve in živi v gorskem
svetu), pupki (se sicer razvijejo v odraslo žival,
vendar so večino življenja v vodi) – npr. veliki
pupek (največji pupek, dolg kakšnih 15 cm, po trebuhu je rumene barve, po
hrbtu pa je črn, samec ima na hrbtu lep greben glej sliko zgoraj), navadni pupek (dolg približno
5 cm, je rjave barve in pegast po vsem telesu, po
trebuhu rahlo oranžen - slika desno) in kraljevski
pupek (malenkost večji od navadnega pupka, po
hrbtu je marmorno temno moder, po trebuhu pa živo oranžno-rdeč) in
človeška ribica, ki je posebnost, saj živi le v kraških jamah na področju od
Slovenije do Bosne. Človeška ribica je vse življenje na stopnji ličinke in se
ne razvije v odraslo (kopensko) žival. Ker živi v jami je brez pigmenta (barve)
v koži in je zato prosojno bele barve, zaradi teme pa ima tudi zakrnele oči.

Gašper
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TRŠATA
POROTA
Draga porota!
Zadnjič, ko smo bili na taborjenju, sem skakal okoli šotora, čeprav
vem, da se tega ne sme delati. Ker nisem skakal dovolj visoko in prožno,
sem se zlapletel v trakce in tri od njih tudi strgal. Ko so na zboru spraševali
kdo je kriv, si nisem upal javiti. Bog ve, kakšno kazen bi dobil. Od takrat
pa ponoči ne morem zatisniti očesa , ker se bojim, da me bodo odkrili. To
bi bila zame najhujša stvar v življenju, saj se imam pri tabornikih zelo dobro
in se tudi zmeraj odlično zabavam.
Lepo vas prosim, svetujte mi kaj naj storim!
Pripetljajček je seveda
vreden graje. A pri tabornikih stvari
rešujemo po svoje in če ti je zares
žal (saj veš, travica bi zaigrala) ...
Zato pa stopi do najbolj oboževane
osebe na taboru, saj veš, do
gospodarja, ker je prav on tisti, ki
bo tvoje strgane štrikce popravljal.
Menda ne misliš, da jih bo pustil
strgane in bi potem ob dežju
nesrečnemu lastniku šotora
zamakalo. Ker ti je zares žal boš
pri popravilu rade volje pomagal.
Tako se boš naučil ob podobnih
problemih sam popraviti šotor.
Gospodarju pa se boš oddolžil s
škatlo piškotov, ki pa jih boste
kasneje itak skupaj pojedli.
Vrabec
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Dragi skakalec okrog šotorov!
Tudi sama sem že bila v taki
situaciji, pa je bila resnica najboljša
rešitev. Saj veš-kdor prizna, se mu
pol oprosti. Sploh pa taborniki ne
grizemo, “ta stari” pa tudi še niso
nikogar pojedli. Moj predlog je torej,
da se zaupaš vodniku-saj je tvoj
prijatelj, ne?
Katja, 14 let
Skakajoči Trgač !
Star kitajski pregovor pravi:
“Kdor skače in trga štrikce, bo imel
slabo letino riža, kdor pa za povrh
tega še ne prizna na zboru, bo moral
paziti na svojega sitnega mlajšega

brata !” Torej je edina možnost, da
se ogneš obema katastrofama kot
na dlani;
Kitajske CHOP-LU palčke,
s katerimi lahko ješ skoraj vse jedi
več kot trikrat, nekatere juhe pa kar
do osemkrat dalj časa kot z
navadnim priborom. Izdelane so iz
trpežnega takoimenovanega lesa in
jih lahko pereš v pomivalnem stroju
ali pa ne. Telefonsko številko, na
kateri lahko naročiš CHOP-LU

palčke dobiš v uredništvu ertete-ja.
Če jih naročiš kmalu, damo na njih
pet procentov popusta.
Torej, priskrbi si CHOP-LU
palčke in z njimi jesti vsaj 3x na
teden po 5 minut, kadar pa jih ne
uporabljaš, pa jih nosi v zadnjem
žepu tvojih kavbojk in upaj na dobro
letino riža.
Dr. Su Njen

ilustracija: Damir, Gamsi
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POKUŠINA
ERTETESMARICE

če ste izgubili smisel, si zapojte tole pesmico

bit

(Zmelkoow)

ADAGAGFAG
C

zadeli smo filozofijo u čelo
D#

G#

F

slalom u ravnini z zarjavelimi kolesi

G

a

našli smo bit okroglo in debelo

G

se je skrivala na otoku, sredi oceana
D#

G#

F

a

D

G

o bit ti nesrečna, zakaj si se skrila
F

F

zadeli smo filozofijo u čelo
D#

G

G#

F

D#

G

D#

G#

F

da bomo srečni in zdravi od glave do pet

G

D#

F

G

C

vseeno se ni zmedla in je še enkrat ponovila
G#

F

G

modri nasvet in plava navodila:

C

G

z možgani na off in čiwawo na straži
D

visenje u mreži med dvemi drevesi
C

G#

in da sta zadi s tipom enga prej pokadila
D#

D

smisel življenja je ležanje na plaži
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G

kasneje je priznala, da je že nekaj spila

kaj je smisel in namen, kako je treba živet

G

F

C

C

a

G#

s sladoledom u roki, vsa nasmejana

G#

G

G

se je skrivala na otoku, sredi oceana

in povej enkrat za vselej naglas

a

F

C

G#

o bit, usmili se nas
C#

G#

našli smo bit okroglo in debelo

smisla in bistva si srčno želijo
C

G

C

C

ljudje levo desno brezglavo hitijo
G#

C

piknik z mravljico in luknjo v sandalu.

G

ko te ni blo je svet zmeda prekrila.
D#

G

sanjanje parnika na modrem ogledalu

C

G#

C

pihanje v sonce in lomljenje korakov

G

s sladoledom u roki, vsa nasmejana
D#

D

smisel življenja je jahanje oblakov

C

G

a
D
smisel življenja je ležanje na plaži
G

C

G

z možgani na off in čiwawo na straži ... 3x

VSE, KAR STE OD NEKDAJ ŽELELI
VEDETI O TABORNIKIH, PA SI NISTE
UPALI VPRAŠATI...
Na šoli obstaja veliko razlčnih
krožkov, dejavnosti in najbrž se kdaj
zgodi, da ne veste dobro, za katero
stvar bi se odločili. Šport je koristen
za telo in vaš otrok ne presedi celega
dneva za knjigami, pred TV ali
računalnikom. Tudi jeziki so koristni
in še manj težav je potem pri pouku.
In kje smo taborniki? Nismo
še en krožek v okviru šole. Smo del veliko večjega gibanja, ki je po svetu
mnogo bolj znano kot skavtstvo. Začetki gibanja segajo že v zgodnja leta
20. stoletja, ko sta dva ljubitelja narave in otrok ustanovila prvi taborniškim
sorodni organizaciji. Ernest Thompson Seton je l. 1902 v Ameriki ustanovil
gozdovniško organizacijo, anglež Robert Baden-Powell pa leta 1907 skavtsko
organizacijo.
Današnja ZTS (Zveza tabornikov Slovenije) je članica WOSM-a
(svetovnega skavtskega gibanja), ki združuje prek 25 milijonov članov po
vsem svetu. Tako naš rod Tršati Tur
predstavlja delček tega gibanja, ki se
trudi dati mlademu človeku čimveč
znanja in izkušenj za kasnejše življenje.
Vrli učenjaki so to označili kot
neformalna vzgoja. To pomeni, da na
drugačen način, kot je to organizirano v šoli, na mnogo bolj neformalen
način izvajamo program. Pomembno je delo v majhni skupini (vod 5-10 članov),
izvajanje stopnjevanega programa - mlajši preko igre, starejši preko uporabnih
spretnosti (orientacija, bivakiranje, življenje v naravi,...) spoznavajo težave in
prijetne trenutke druženja.
Preko prisege in zakonov jim poskušamo predstaviti nek idealen
vrednotni sistem, kjer poudarjamo in razvijamo pozitivne lastnosti, kot so
poštenje, zvestoba, pogum, spoštovanje,...
Najboljši prostor, kjer se vsega tega lahko naučimo je narava. Zato se
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čimvečkrat odpravimo na izlete izven Ljubljane, na tabor, zimovanje,
tekmovanja. To so zelo prijetna doživetja, ki še dolgo ostanejo v spominu.
Res je, da vse skupaj ni vedno idealno, dodelano do podrobnosti in res je
tudi, da včasih zmanjka volje, znanja, motivacije za še boljšo organiziranost.
Tu vsi delujemo prostovoljno in vsak po svojih močeh prispevamo k delovanju
organizacije. A verjemite , da je delo včasih tako zabavno, da se niti ne
zavedamo, da delamo, se učimo in niti ne vemo, da se učimo in kar je
najbolje, da učenje ne pomeni sedenja v šolskih klopeh, pomeni le izziv, ki
ga je treba premagati.
In za konec le še pozdrav, ki o nas pove več ali manj vse:
Z NARAVO K BOLjŠEMU ČLOVEKU !
Andreja Osvald, starešina RTT
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da boste vedeli kako se je začelo

rod od začetka do konca

Na nedavni taborniški akciji je vodnik iz nekega ljubljanskega rodu
vprašal dva Medvedka iz našega rodu iz katerega rodu prihajata, ta dva pa
sta se v zadregi samo spogledala in obmolčala. To me je spodbodlo k pisanju
tehle vrstic, saj mora vsak član taborniškega rodu vedeti kam spada, prav
tako pa morda tudi njegovi starši.
Že dolgo je kar je izšla zadnja številka našega glasila, in že mnogo
vode je preteklo pod savskim mostom kar stoji naš rod, zato ne bi bilo
napak, da malce obnovimo zgodbo našega rodu od prvih začetkov pa do
danes.
Za ogrevanje ostanimo še malce v bližnji preteklosti in si poglejmo
kako je z našim rodom danes. Pred XXX leti smo se odločili, da si nadenemo
bolj “taborniško” ime ROD TRŠATI TUR (na kratko RTT) po knjižnem junaku
iz knjige Bobri, poglavarju najstarejšega kolišča na ljubljanskem barju,
Tršatem Turu. Trenutno ima rod 100 bolj ali manj aktivnih članov, pri čemer je
letos zavel svež veter celo v vrstah Popotnikov oz. Popotnic in Grč, vračajo
pa se tudi nekateri, ki so si privoščili malce “dopusta”.
Kdo je kdo in kje je kaj v našem rodu pa je narisano na sliki:

Naslednjič pa začnemo na začetku.
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