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UVODNIK

"Slika pove več kot tisoč besed."
Neža in Nuša
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Na zimovanju smo se imeli lepo. Delali 
smo različne stvari, to so lov na lisico, se 
kepali, sankali, ustvarjali, delali trdnjavo, šli 
na pohod in se imeli super. Na zimovanju 
mi je bilo všeč, ko smo iskali lisico. Hrana 
je bila zelo dobra. Kuharja sta zelo dobro 
spekla šmorn. Sankali smo se zelo hitro in 
včasih smo se tudi zaleteli. Sobe so bile 
udobne. Spala sem s svojimi sošolci. Videli 
smo stopinje od zajčka. Videli smo tudi 
živali, to sta srna in netopir. Vodniki so bili 
zelo zabavni, najbolj pa Liam. Rada bi šla 
še enkrat.                                      Luna (Zmaji)

ZIMOVANJE AKCIJE

Na zimovanju je bilo lepo. Zelo je bilo 
hudooo! Najbolj je bilo, ko smo šli lov na 
lisico, ker smo se lahko kepali. Hrana je bila 
zelo dobra! Kuharja sta bila zelo dobra. Is-
kali smo sledi od živali, pa še zelo veliko 
drugega! Sankali smo se po hribu. Zelo sem 
bila hitra. V sobi smo se igrali! Spala sem 
zelo dobro. Videla sem sledi od zajčka in 
še veliko drugih sledi. Vodniki so bili zelo 
dobri. Šla bi še kdaj na zimovanje.

Patricija (Zmaji)

Na zimovanju smo se imeli lepo. Na zi-
movanju mi je bilo najbolj všeč, ko smo de-
lali obzidje. Hrana je bila dobra. Iskali smo 
sledi, se sankali, delali obzidje, se kepali in 
se šli lov na lisico. V sobah smo se imeli zelo 
lepo, spala sem v redu. Videli smo stopinje 
od zajca, od kune in spet od zajca. Vodniki 
so bili prijazni. Liam nam je pripovedoval 
pravljice.

Blaž (Orke)
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Na zimovanju je bilo zelo zabavno. Zanimi-
vo je bilo, ko smo šli lov na lisico. Naredili 
smo trdnjave in se kepali. Najbolj mi je bilo 
všeč, ko smo šli lov na lisico. Hrana pa je 
bila zelo dobra, všeč mi je bil šmorn. Da 
ne pozabim! Sankali smo se, inskali sledi 
in delali maske. Na sankanju sem bil zelo 
hiter, to je zelo zabavno. V sobah smo se 
igrali in risali. Hitro sem zaspal, Liam nam je 
povedal pravljico. Videli smo stopinje zajca, 
srne in kune. Vodniki so zelo zabavni in pri-
jazni. Želim si, da bi se to ponovilo. 

Erik (Zmaji)

Na zimovanju smo se imeli zelo lepo. Prvi 
dan smo si naredili trdnjavo in snežake in 
se začeli kepati. Na koncu kepanja smo 

AKCIJE

se sladkali s krofi. Na zimovanju mi je bilo 
najbolj všeč, ko smo se sankali in ustvarjali, 
pozabil sem na lov na lisico. Hrana mi je 
bila dobra, jedli smo kruh z nutello, pašteto 
in zelenjavnim namazom. Za kosilo smo 
imeli zrezke, makarone in tako naprej. Na 
zimovanju smo se sankali, ustvarjali, hodili, 
iskali sledi, lovili lisico in tako naprej. Zelo 
všeč mi je bilo tudi sankanje, bil sem zelo 
hiter pa tudi pozo nisem slailo. V sobah sem 
zelo dobro spal. Spal sem z Erikom, Mašo, 
Patricijo, Majo in Luno. Videl sem stopinje 
od zajca, kune in veverice. Vodniki so bili 
super, Liam se je zelo hecal, drugi so bili 
zelo prijazni. Jaz bi šel še enkrat oziroma 
večkrat na zimovanje.

Sima (Zmaji)
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Na zimovanju sem se imela zelo lepo. 
Delali smo maske, svetilke, se sankali, ke-
pali in imeli lov na lisico. Vse mi je bilo zelo 
všeč, a najbolj, ko smo imeli lov na lisico. 
Hrana je bila dobra. Najbolj mi je bil všeč 
šmorn. Sobe so bile lepe. Dobro sem spala. 
Videli smo stopinje od zajca, srne in kune. 
Vodniki so bili prijazni in zabavni. Rada bi 
šla še enkrat na zimovanje.

Maša (Zmaji)

AKCIJE

Na zimovanju smo se imeli lepo. Na zi-
movanju mi je bilo najbolj všeč, ko smo de-
lali obzidje. Hrana je bila dobra. Iskali smo 
sledi, se sankali, delali obzidje, se kepali in 
se šli lov na lisico. V sobah smo se imeli zelo 
lepo, spala sem v redu. Videli smo stopinje 
od zajca, od kune in spet od zajca. Vodniki 
so bili prijazni. Liam nam je pripovedoval 
pravljice.

Maja (Zmaji)
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AKCIJE

 Zmaji na nočnem pohodu z lučkami.

 Takole smo iskali sledi v snegu.    Pamž se je zelo zabaval.
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GLAS SVOBODNE JELOVICE AKCIJE

Kmalu po novoletnih počitnicah nas je 
razveselil sneg in s tem so na vrsto prišle 
številne snežne radosti. Neustrašna ekipa 
pravih tabornikov, ki se ne boji mraza, 
vetra in snega se je odpravila na orient-
acijsko tekmovanje v zasneženo okolico 
Smlednika. Po mnenju nekaterih večno 
zaspanih študentov smo se zbrali precej 
prezgodaj, vendar se je izkazalo, da smo 
v Smlednik prispeli ravno pravi čas. Prijav-
ljenih je bilo veliko ekip, zato je vse teklo po 
strogem urniku. Kot je običajno (najbrž bo 
potrebno zamenjati selektorja), smo imeli 
štart in ostale preizkušnje bolj proti koncu, 
zato smo izvedli v prazni telovadnici hiter 
trening topografskih znakov. Ker nas je bilo 
v ekipi šest, smo morali nekoga žrtvovati. 
Odločili smo se za tamalega Matevža, ki je s 
tem dokazal, da ima res veliko srce (kaj dru-
gega mu pa preostane med samimi resnimi 
grčami). Topo test smo odpisali brez večjih 
težav. Pri vrisovanju kontrolnih točk na 
karto smo imeli nekaj težav, saj je bil selek-
tor z mislimi vedno en korak pred nami. 

Uspelo nam je uskladiti tok misli, risanja 
in računanja in tako nam je uspelo doseči 
nadpovprečen rezultat. Po vrisovanju smo 
se odpravili na progo. Hoja po gazi se je 
hitro izkazala za neučinkovito, zato smo 
morali napeti vse svoje notranje občutke in 
priklicati pomoč iz neba (tudi to se da, ja) 
da smo uspeli najti kontrolne točke. Nekaj 
se jih je dobesedno pogreznilo v zemljo. 
Tudi ranjenec je očitno že ozdravel, saj 
ga nikakor nismo uspeli najti. Časovnica 
proge je bila načrtovana za pomladanski 
lahen tek in ne za resno počasno zimsko 
gazenje. Če smo hoteli zadostiti pogoju 
dvojne časovnice, smo morali spustiti nekaj 
kontrolnih točk. Oster mraz nas je rezal v 
obraz, čas je neusmiljeno tekel, daleč stran 
pa je na nas čakal topel golaž. Pravočasno 
smo prispeli na cilj, si sezuli težke gojzarje 
in se pogreli s pasuljem. Posedli smo se 
na stopnice in počakali na neuradne rezul-
tate. Rahlo utrujeni smo se odločili, da se 
odpravimo proti domu.
Za nami je bil res super zimski dan!       Matevž
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AMBULANTNI VOZEL

SPRETEN TABORNIK

Uporaba: improvizirana nosila
Jurij

KAVBOJSKI VOZEL
Uporaba:
- »skrajševanje« klinov
- pritrjevanje pomožne vrvice,

PODALJŠEVALNI VOZEL
Uporabljamo ga za povezovanje dveh 
koncev vrvi ali pomožnih vrvic enakih ali 
različnih premerov.
Uporaba:
- povezovanje pomožne vrvice v neskončno 
zanko
- spust ob vrvi (izjemoma)…

VOZLI

ERTETESMARICATAM OB OGNJU NAŠEM

 A   E    E7
 Tam ob ognju našem si sežemo v roke, 
       A
 Plamen neugašen nam je srce. 
  A7  D 
 Vedno te bom ljubil, dih gozda, šum voda,  
 A   E 
 Tu je moj dom in vedno bom, tukaj rad 
E7 A
ostal doma. 

 
Kakor lepe sanje spomin bo na te dni,
 Ko se spomnim nanje, srce vzdrhti.
 Saj mladost je naša, kot lepa majska noc,
 Vsak dan bo lep spomin krasan, vedno lep 
in vedno vroc. 

Radovan Gobec
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TRAČI"NA POLNO"

Lep pozdrav!  
V teh mrzlih dneh so si tudi naši člani 
privoščili zimski spanec, zato bo tudi ru-
brika s trači tokrat nekoliko krajša. Vseeno 
se je na zimovanju, mzt-žuru in drugih akci-
jah pripetila marsikatera zanimiva situacija, 
ki pozornim očem uredništva ni ušla.
Đoniju dogaja ''na polno''. Vpisal se je v 
lokostrelski klub Amor in treninge vzel 
izredno resno. Poleg tega dela v knjižnici, 
študira, bere, žura, bere, piše zgodbice, 
bere in si vsako številko Ertete-ja prisluži 
črno piko.
Liam je spet samski. Jeeeej! In Pamž je iz 

neznanega razloga spet zamenjal telefon-
sko številko. Neuradno smo izvedeli, da 
ga je dnevno s klici nadlegovala neznana 
mladenka (Sara), zato se je na koncu odločil 
za skrajni ukrep.
Grega je postal SOSed, Katja odvetnica 
(skoraj), Špeli pa se obeta nova služba.
No, ko smo ravno pri novih službah naj 
omenim Sašo, ki bo odslej raziskovala in 
skrbela za boljši jutri slovenskih gozdov na 
Gozdarskem inštitutu. 
Spet zamujam s člankom, tako da bom raje 
zaključil z blodnjami. Lep pozdrav do nasle
dnjič.                                                      Tin

MMM...ČOKOLADNE BANANE

•4 zrele banane
ČOKOLADNI PRELIV
•100 g temne čokolade
•6 žličk mleka
•4 žličke sladkorja
•1/4 margarine
•mleti lešniki/čokoladne mrvice
•vanilijev sladoled

Postopek: V posodi pripravimo čokoladni 
preliv iz navedenih sestavin. Banane 
prerežemo na polovico, če so velike pa še 
na manjše kose, položimo jih na krožnik in 
vsako posebej prelijemo s prelivom (hkrati 

lahko še dekoriramo). Posujemo z mletimi 
lešniki/čokoladnimi mrvicami in dodamo 
dve kepici vanilijevega sladoleda. Če želimo, 
da se preliv hitreje strdi, krožnik postavimo 
v hladilnik.            Pamž 
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JANEZ INTERVJU

Najbolj prepoznaven član druščine RTT, raz-
kriva…

Taborniško ime, z Đ-jem?
Ne! Johny
Vod?
Več jih je bilo…
Koliko?
Ja, najprej so bili Klopi in potem Strelci.
Star si…?
23 let
Od tega pri tabornikih?
18
Respect! 
Ja, hvala
Športnik?
Da
Samo po duši?
Tudi po srcu. Treniram lokostrelstvo.
V klubu? 
Da
Vzornik?
Ja, dobro vprašanje. Več jih je…
Npr.?
Ljudje. Po katerih se skušam zgledovat
Starši?
Bolj zgodovinske osebnosti
Hobiji?
Lokostrelstvo, taborništvo – način življenja, 
veliko berem, pišem zgodbice…
Knjižni molj?
Bolj strasten bralec
Najljubši rod? Zanka?
Niti ne, preprosto vprašanje…
Ja, več jih je. 

Aha (?), no hvala za tvoj čas.
Hvala tebi, še kdaj…
Lep dan še naprej. 
Enako
Lep pozdrav,

Magnus Berglund
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NETOPIRJI KVIZ

1. Kam spadajo netopirji?
a) plazilci
b) sesalci
c) ptiči
d) žuželke
 
2. Kako je z vidom?
a) so slepi
b) vidijo odlično
c) vidijo slabo
d) ponoči vidijo, podnevi     pa ne
 
3. Koliko vrst netopirjev poznamo?
a) 1100
b) 500
c) 60
d) 2000
 
4. Kateri odgovor ni vrsta netopirja?
a) mali podkovnjak
b) nočni ščinkavec
c) veliki podkovnjak
d) gladkonosi netopir
 
5. Česa netopirji ne jedo?
a) žuželk
b) krvi
c) rastlin
d) manjših sesalcev
 
6. Kako se imenujejo netopirjeva krila?
a) prhuti
b) peruti
c) ročna krila
d) mrežasta krila

 7. Kaj počnejo netopirji pozimi?
a) njihovo obnašanje se ne spremeni
b) postanejo bolj aktivni
c) otrpnejo
d) umrejo
 
8. S pomočjo česa se netopirji orientirajo 
po prostoru?
a) s pomočjo vida
b) s pomočjo sluha
c) s pomočjo tipa
d) s pomočjo ultrazvočnih signalov

Odgovori: 1.b, 2.c, 3.a, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.d
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NOV ČLAN - TEŽAVA?! KOTIČEK MODROSLAVA

V: Najprej moram povedati, da mi je Vaš 
kotiček izredno všeč in ga zelo rada prebi-
ram. Vendar pa to ni razlog mojega pisanja. 
Imam en zelo velik problem in sem že čisto 
obupana. K tabornikom hodim že tretje 
leto in mi je zelo všeč. Moj vodnik je res 
super in nas veliko nauči. Je tudi zelo pri-
jazen, tako da se imamo nasploh zelo fino. 
Vendar pa se bojim, da se bo to končalo. 
Pred kratkim je začel k tabornikom hoditi 
tudi moj poredni sošolec. Ves čas samo 
nagaja in moti sestanke. Ko hočemo de-
lati kakšno stvar, nam tega ne pusti in je 
nasploh zelo nesramen. Zato od sestankov 
ne odnesemo toliko, kot bi lahko. Kaj naj 
naredim, da se bo to spremenilo ?

Čebelica

O: Sicer sem že malo star in senilen in sem 
že marsikaj pozabil, vendar je bilo podobnih 
primerov že toliko, da se tudi jaz spomnim 
kakšnega. V svoji karieri sem imel opraviti že 
z ničkoliko podobnimi barabini in na koncu 
smo vse ugnali v kozji rog. Več kot očitno 
je, da hoče fant vzbujati pozornost, morda 
ima tudi sam kakšen problem in je ubral 
napačen način reševanja, skratka razlogov 
je lahko veliko. Rešitev problema pa je jasna 
in enostavna. Fantu je treba jasno povedati, 

da njegovega obnašanja ne odobravate in 
da se ne boste več tako radi družili z njim, 
če se bo še naprej tako obnašal. Če bo s svo-
jim obnašanjem še nadaljeval se naslednjič 
enostavno delajte, kot da ga ni med vami. 
Ko bo videl, da je ostal sam, se bo hitro 
spremenil. Če pa niti to ne bo pomagalo, naj 
se najprej z njim pogovori vodnik, potem 
pa se lahko pogovorite tudi skupaj, če res 
ne gre drugače pa naj se vodnik pogovori 
še z njegovimi starši. Potem bo pa fant že 
spoznal, da je globoko zabredel in da se 
bo potrebno spremeniti, sestanki pa bodo 
spet bolj umirjeni in veseli.   

Modroslav

Fantje znajo biti zelo živahni.

TABORNIŠKI ZAKONI

3. Tabornik je prijazen.
4. Tabornik je pripravljen 
pomagati.
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METULJI ŽIVALICE

Metulji so drugi največji red žuželk 
na svetu. Vanj uvrščamo preko 160 000 
različnih vrst dnevnih in nočnih metuljev 
(vešč). Svoje znanstveno ime Lepidoptera 
so dobili iz grških besed za »luskast« in 
»krilo«. Njihova značilnost so torej krilca, 
poraščena z drobnimi luskami, kar jih jasno 
ločuje od ostalih žuželk.
Z luskami je pokrito tudi njihovo telo, ki 
se deli na tri dele: glavo, oprsje in zadek. 
Večji del glave zavzemajo sestavljene 
oči, ki jih tvori nekaj tisoč ocelov. Z njimi 
vidijo mrežasto sliko v modrih barvah in 
ultravijolični ter polarizirani svetlobi. Poleg 
tega pa ima večina metuljev tudi par očesc. 
Na glavi najdemo tudi tipalnice, ki se med 
različnimi vrstami zelo razlikujejo po obliki 
in velikosti, in pa sesalo, s katerim metulji 
sesajo cvetni nektar. Iz tričlenskega oprsja 
izhajajo 3 pari nožic in pa 2 para kril. Ta se 
med seboj lahko povezujeta na različne 
načine, ali pa ostaneta ločena. Barvo kril jim 
daje pigment lusk in pa njihova struktura, 
ki vpliva na lom svetlobe in daje intenzivne 
mavrične barve.
Samice metuljev ležejo jajčeca, iz katerih se 
razvijejo ličinke – gosenice. Te so večinoma 
rastlinojede in povzročajo precejšne škode 
v poljedelstvu. Nekatere pa so mesojede in 
se prehranjujejo z mravljami ali manjšimi 
gosenicami. Imajo valjasto, členjeno telo s 
3 pari pravih nog in mnogimi panožicami – 
mesnatimi izrastki telesa. Po večih levitvah 
so dovolj razvite, da se zabubijo v kokon, 
iz katerega prileze odrasel metulj.              Kity

Metuljček cekinček, ti potepinček, kje si pa bil?
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Za prvi članek v rubriki Legende RTT 
sem se odločil predstaviti mogoče največjo 
od legend, našega Lojzeta Golobiča. 
Dvainsedemdesetega leta se je dvana-
jstletni pokovec s Poljan pridružil taborn-
ikom novega odreda Tone Tomšič. Dolgo-
letni vodnik, kasneje pa taborni ekonom 
in gospodar. V moj spomin se je vtisnil kot 
nek večno mlad nabrit mulc, na katerega 
moraš biti vedno pozoren, da ti kakšne ne 
ušpiči. Je pa Lojze poštenjak in spoštuje, 
če je komu zagodel, da mu ta vrne 'milo 
za žajfo'. Kadar je bilo potrebno je Lojze 

LOJZE LEGENDE RTT

vedno priskočil na pomoč, tako ali drugače, 
ob tem pa vsakič postregel še z dobro 
mero mastnih vicev in zgodbic o starih ka-
meradih, da so urice težkega nakladanja 
taborne opreme minile kot bi mignil.  S 
sinom Gašperjem sta taborila z nami dolga 
leta, nazadnje okoli leta 2000. Še vedno 
pa se vidimo na vsakoletnem srečanju Grč. 
Kakor se za legende Lojzetovega kova 
spodobi pa je bilo o njem napisanega že 
marsikaj, med drugim tudi hudomušna 
kitica iz kronike, tabora v Bohinju leta '90.

Dumy

Lojze s kuharico žaga,

bolj ponoči kot podnev.

Dokler revež ne omaga 

sliš čez tabor se odmev. 
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DNEVNIK  TABORA 2009 IZDELKI

Dnevnik, ki ga je med taborom pisal vod 
ORKE je nelektoriran. Prijetno branje!

TOREK (7.7.2009)

Ko smo prišli v tabor smo morali počakati, 
da neha deževati. Potem smo se odpravili 
izbrati šotore, jaz sem v petnajstki. Ko smo 
končali z kosilom smo prižgali ogenj.

Martin

Zjutraj sem prišel na avtobus in se skupaj z 
prijatelji odpeljal na tabor. Ko smo prišli v 
tabor smo se raspakiral in pospravili šotore. 
Ko smo to uredili smo se naš vod zbrali na 
sestanku v jedilnici. Do večirje smo imeli 
večirni zbor. Po zboru smo imeli večirni 
program. Ob desetih smo šli spat.

Domen

Danes sem se zbudil in se odpravil na moj 1. 
taborniški tabor. Po dolgi in naporni vožnji 
smo prispeli, si izbrali šotore in prižgali 
večni ogenj ter dvignili zastavo. Sledilo je 
kosilo in nato prosti čas. Za tem pa je že 
sledila večerja. Za konec smo dobili rutko 
in peli pesmi ob ognju.

Lukas

Ko smo se peljali z avtobusom mi je bilo 
zelo slabo, ko smo prišli sem se počutil zelo 
hodo. Jas, Boas in Lukas smo zbrali šošor 
št. 12, po tem smo vse izporirali po tem smo 
imeli zbor in povedali plan za danes. Potem 

je bilo kosilo, jedel sem solato metem je pa 
začelo deževati. Potem sem dobil rutko in 
zapeli smo. Pa smo šli spat. Mi smo delali 
plan za krajo zastave.

Tim

Ko sem se zjutraj zbudila sem takoj pomis-
lila: »Danes pa grem na tabor ČEZSOČO«. 
Ob 9.00 smo smo vsi napeto čakali  avtobu, 
ki je sicer zamujal, ampak, ko je pa prišel 
smo se poslovili od staršev in začeli našo 
pot na tabor. Ko smo se peljali čez prelaz 
Vršič je bilo zelo napeto. Ko smo pripeli 
do tabora je padal DEŽ! Vsi smo potrpeli in 
se razpakirali po šotoru, sledilo je kosilo, 
nato se dokončno razpakiranje, malica in 
potem smo imeli NPČ (neorganiziran prosti 



čas). Kmalu za tem je bila večerja in nato 
večerni program, ki je pa bil: petje ob kitari 
in delenje rutk. Jaz in Aria sva pa danes imeli 
tudi napeto stražo. Ponoči je bilo zelo ve-
liko in lepih zajcev.

Anja

Danes, ko sem se zjutraj zbudila sem pojed-
la zajtrg in se odpravila na tabor ČEZSOČO. 
Najprej me je mami odpeljala pred spome-
nik OŠ Poljane. Čeprav je avtobus zamujal 
smopotem vsi z navdušenjem odšli. Ko 
smo še zadnjič pomahali MAMICAM se 
je avtobus odpeljav. Po dolgi vožnji smo 
odšli po svojih šotorih. Tam smo se razpa-

kirali, pripravili postelje, se preoblekli in 
šli na kosilo. Joj, kako sem to pozabila, z 
mano je v šotoru ANJA! No seveda je bilo 
kosilo zelo kao DOBRO. Nato smo imeli 
prosti čas. In med tem smo odšli na ma-
lico, takrat smo imeli BRESKEV. Ta pa je 
bila res dobra. Potem smo se igrali razne 
DRUŽABNE IGRE. Sledil je zbor za večerjo, 
odšli smo na večerjo. Samo, KO SEM ZA-
VOHALA ŠMOREN SEM IZVEDELA, DA JE 
ZELO DOBER. Sledil je večerni program, ki 
je bil petje ob kitari, ognjem in podeljevanje 
rutk. No in ta noč je bila zelo napeta, ker 
sva z ANJO stražili zastavo.

Aria
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SREDA (8.7.2009)

Ko smo se zbudili smo imeli zajterg, po tem 
pa vaje lokostrelstva. Po tem smo šli plavat.

Martin

Najprej sem se zbudil in šel na telovadbo. 
Po telovadbi smo šli na zajterg. Po zajtergu 
smo odšli pospravljat šotor. Ko smo končno 
pospravili šotor smo odšli, tam nas je čakal 
Jonny z loki in puščicami. Zelo dobro smo 
strelali in trenirali za tekmovanje. Po vadbi 
smo šli iskat vodov kotiček. Ko smo ga našli 
smo nekaj časa ostali v njem in se igrali. Po 
tem smo šli na večirjo in jedli sendviče. Ko 
smo pojedli smo šli v zbor in za tem je bil čas 
za večirni program. Šli smo se najhitrejšega 
garderoberja. Naša skupina je bila druga. 
Ko smo končali smo odšli igrat aktiveti. 
Naša skupina je bila prva. Potem končno 
spat.

Domen

Ko sem se zbudil sem šel na jutranjo 
telovadbo in zajtrk. Po zajtrku pa smo imeli 
prosto. Sledilo je lokostrelstvo in kosilo. Po 
kosilu je sledil prosti čas. Nato pa smo šli 
Savi. Dan se je potem zaklučil.

Lukas

Ko sem zjutraj vstal me je zelo zeblo, nato 
sem se zelo hitro oblekel in šel na jutranjo 
telovadbo, po resnici povedano se mi sploh 
ni dalo. Potem smo imeli zajterk, po za-
jterku smo se šli kopat v sočo, bila je ledeno 

mrzla. Po tem smo šli nazaj v tabor. Sem 
se oblekel in šel na kosilo. Po kosilu smo 
imeli lokostrelstvo, bil sem najboši. Potem 
smo peli, delali plan in šli spat. Danes smo 
se zelo zabavali.

Tim

Danes zjutraj sva se z Ario zbudili malo 
neprespano a vseeno misliva, da bova 
uspešno preživeli dan. Zjutraj je najprej 
sledil jutranji zbor, potem jutranja telovad-
ba, zbor za zajterk, potem končno zajterk. 
Med NPČ-jem smo z Tomažom delali en del 
vremenoslovca. Izmerili smo koliko vode je 
padlo čez noč v bazenček, ki je postavljen 
za šotori, komaj smo malo začeli delati je 
že naša taborovodja Kitty zaklicala, da je 
zbor. Povedala kako naj bi potekalo naše 
opoldne. Povedala nam je, da imamo pri 
Đony-ju lokostrelstvo. Ko smo vsi 1x iz-
strelili tri puščice smo lahko odšli v šotore 
oz. imeli smo NPČ. Med NPČ-jem smo odšli 
z Tomaćem poiskati VODOV KOTIČEK, in res 



smo ga našli. V zboru za kosilo sta Katja in 
Grega povedala, da sta pripravila iskanje 
skritega zakla čez celih deset dni. Povedala 
sta še, da nam bosta dala namig. Meni se 
je zdel namig zelo težak. Po pribljižno 20 
min je Nuša našla zaklad (kuponček). Liam 
je prišel z sladoledi in man jih razdelil, nato 
je Kitty oznanila čas, da se pripravimo na 
kopanje v Soči. Najprej sem rekla, da se 
bom kopala a ko smo prišli do Soče sem šla 
v vodo samo do gležnjev. Ob vodi zelo piha 
in hkrati sije sonce. Zdi se mi, da se je Liamu 
malo zmešalo, ker je bil 4x v Soči po vsaj 
5 min. Na obali smo imeli tudi delavnico. 
Delavnica pa je bila gradnja kamina iz kam-
nov. Ko sta Grega in Jurij postavila kamin 
sta zmešala blato, seno … In to vse sku-
paj služi kot malta. Ko je Matevž prinesel 
ožigalni, če vsaj gori in, če gre dim ven skozi 

mini dimnik. Prižgali smo in večino dima ni 
šlo čez dimnik ven. Odšli smo nazaj v tabor, 
z Kitty smo se igrali vse razne družabne 
igre. Zbor za večerjo, večerja, NPČ, večrni 
zbor, večerni program. CEL DAN JE BILO 
SONCE!

Anja

Danes, ko smo se zbudili smo imeli telovad-
bo in vsak je pokazal eno vajo. Tako je bil 
spet zbor. Jaz in ANJA sva bili zelo veseli, 
ker je zastava bila na svojem mestu. Spet 
domač zajtrg, tudi zelo dober. Tako smo 
odšli na lokostrelstvo. Bila sem zelo dobra, 
učitli so me pohvalili. In ko smo končali lo-
kostrelstvo smo odšli na vodov kotiček, 
tam smo se igrali razne igre. In tako sledi 
kosilo, tokrat pa je piščančji zrezek v sirovi 
omaki. In zbor. Sledila je igra ISKANJE zak-
lada. Žav ga nismo našle ORKE, a SUMO KO-
KICE: Tako sem popila malo čaja in pojedla 
en bombonček in paketek pepitotov. Nato 
pa sem odšla nabirat drva in ponovno smo 
zakurili ogenj. Tako pride na prosti čas, ki 
poteka več kot eno uro in nato je bila malica 
SADJE in jogurt. Tako pa je na vrsto prišla 
najbolša stvar, odšli smo na kopanje v reko 
SOČO. Čeprav je voda zelo mrzla sem takoj 
skočila vanjo. Tako spet zbor za večerje. In 
večerja, nad to večerjo pa nisem bila prav 
nič zadovolna, ENDVIČ sori ampak a smo 
čist nori! In tako smo spet ob ognju peli 
pesmice. In nato sva se z ANJO ODPRAVILI 
SPAT! In zaželeli sva si lahko NOČ!

Aria
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ČETRTEK (9.7.2009)

Ta dan so pri zboru rekli, da bomo vsak dan 
iskali skriti zaklad.

Martin

Zjutraj smo šli na telovadbo. Po telovadbi 
smo odšli na zbor za zajterg in potem po 
jest po zajtergu smo odšli pospravlat šotor. 
Ko je kiti zaklicala zbor smo šli v zbor. Po 
zboru smo šli pakerat za na pohod. Ko 
smo spakeral smo odšli na pohod. Med 
pohodom smo jedli maline in večkrat smo 
se ustavili. Na cilju smo jedli kosilo. Nazaj 
grede smo se ustavili na plaži. Ko smo prišli 

smo se razpakiral in počival po počitku smo 
odšli pečt pice. Hitro smo jih pojedli. Po tem 
smo počival do večerje. Po večerji smo šli 
v zbor. Po zboru smo šli na boje s časopisi. 
Jaz sem prišel do pol finala. Takoj za tem 
smo zapeli dan je šel in šli spat.

Domen

Zbudil sem se in po jutranji telovadbi 
sem šel na zatrk. Takoj potem smo šli na 
6 urni pohod. Po pohodu smo pekli pice 
in zaključili dan z turnirjem boj s časopisi. 
Zmagal sem ker sem v finalih zmagal Ario.

Lukas



Ko sem se zbudil sem takoj začel pakirat, 
ker smo šli na 6 urbi sprehod. Po zajterku 
smo pospravel in se zbrali in šli. Hodili smo 3 
ure in prišli, vidli kočo in jedli. Ko smo prišli v 
tabor je vsak spekel svojo pico, po pici smo 
imeli fajt s cajtengi. Jaz sem tokrat izpadel, 
ker me je noah zbil.

Tim

Zjutraj me je Jure zelo težko zbudil. Spet 
jutranja telovadba, zajterk, pripravili na 
pohod, jutranji zbor in odhod. Po dobrih 
2 urah smo prišli na cilj, ki pa je bi na po-
lovici neke gore. Kosilo smo imeli kar na 
cilju, ravno smo dobro pojedli pa že spet 
ta DEŽ in šli smo dol proti taboru. Ko smo 
prišli v tabor je že bilo lepo sonce in smo 
se igrali, ko nas je Kitty poklicala, da gremo 
delati pice smo bili vsi navdušeni. Vsak je 
naredil svojo pico in jo potem z užitkom 
tudi pojedel. Kmalu za tem smo imeli zbor 
za večerjo, priprave na zbor, zbor. Kitty 
nam je na zboru povedala, da so za večerni 
program BOJI S ČASOPISOM! Jaz sem bila 
zelo vesela, sam sem lansko leto zmagala. 
Nekateri boji so mi bili zelo smešni tako, da 
sem se zelo nasmejala.

Anja

Danes sem se zjutraj zbudila veliko pred 
Anjo. Odšla sem si umiti zobe in na WC! 
Nato sem odšla v šotori in Anja je bila zbu-
jena, tako sva se: PREOBLEKLI in POGOV-
ARJALI. Kiti je zavpila ZBOR!!! in me je kar 
streslo. Hitro sem si oblekla kroj in odšla v 

zbor. Ker smo včeraj imeli štafetne igre in 
smo zmagali smo dvigali danes ZASTAVO!!! 
Nato smo se odpravili na zelo dolg pohod. 
Ko smo odšli je bila ura 10.000 in ko smo 
prišli nazaj je bila ura 16.00, to pomeni, da 
smo hodili kar 6 ur. No takrat smo počivali 
in mene je kar malo bolel TREBUH! No 
potem smo se igrali Aktiviti. In veš kako je 
bilo slastno, ko smo delali pice in jih potem 
tudi POJEDLI. MMM… so bile slastne. Tako 
je prišel na vrsto tudi počitek, TAKRAT SEM 
ZASPALA! Odšli smo na kopanje, tam me 
je prijelo na WC. Komaj smo prišli sem že 
šla nazaj. Tako se nisem nič kopala. Malo 
sem bila jezna pa vendar. Imeli smo zbor za 
večerjo. Tokrat smo ga zamudili, ker smo se 
preoblačili. Zato smo bili zadnji na večerji. 
Tokrat je bila večerja: krompirjeva solata 
in polpet. Sledil je zbor. Tam nam je Kity 
povedala večerni program, bili smo zelo 
veseli, ker nam je povedala, da bojo danes 
zvečer BORBE Z ČESOPISOM! Najprej sem 
premagala 3. In to so: Hana, Eva, Boaz. Te 
sem premagala, ko pa sem se mogla boriti 
z Lukasom so moje zmage propadle. A to 
sem vedela že pred tekmo, zato nisem 
bila jezna! Pa vendar me je malo bolela 
gava, trebuh, noge in še posebej pa roke. 
Pogledali smo si še tekme med starejšimi 
borbami s ČESOPISOM!  Potem sem bila 
prav vesela, da smo že odšli v svoje šotore 
in si umili ZOBE. Tako, ko sva prišli z Anjo 
obe v šotor sva si spet zaželeli lahko noč 
in pa seveda LEPE SANJE!

Aria
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PETEK (9.7.2009)

Ta dan smo delali obleke in potem se igrali 
z tekočino, če boksneš v njo te ne potopi.

Martin

Ko sem se zbudil je telovadba otpadla ker je 
padal dež. Potem smo šli v zbor za zajterg. 
Zajterg je bil dober. Po zajtergu smo eno 
uro delal kar smo hoteli potem pa smo šli 
v zbor. Po zboru smo šli na delavnico majc. 
Ko smo naredili majce smo šli na u black. 
To je bilo ful cool. Po tem smo šli barvat in 
spirat majce ko smo to naredili smo šli na 
kosilo. Po kosilu smo imeli počitek. Ko se je 
počitek končal smo šli na lokostrelsko tek-
movanje. Po tekmovanju smo imeli večerjo 
in po večirji zbor. Za večirni program smo 
imeli barve. Mi smo zmagal. Lahko noč

Domen

Danes sem se zbudil ob 5:00 da bi stražil 
zastavo. Imeli smo zajtrk in lokostelstvo. 

Potem mso imeli kosilo nato pa prosto. Za 
večerni program pa smo imeli barve. Šli 
smo mirno spat in se zjutri znova zbudili.

Lukas

Dones sem mogel vstati ob petih in stražil 
zastavo, niso nam je okradli. Po tem smo 
strelali z loko, bil sem en izmet najbolših. 
Potem smo imeli kosilo, potem pa barve, 
zelo zapletena igra. Nazadnje so vsi v 
taboru iskali zeleno barvo, iskali smo jo 
skoraj celo igro, potem smo jo pa le našli, 
natančno nevem kateri smo bili. Po tem 
smo zapeli in šli spat.

Tim

Danes sva se z Ario zbudile v dežju. Jutranje 
telovadbe NI BILO! Zato smo bili lahko 
veliko dalje v šotoru, dokler ni bil zbor za 
zajter. Po zajterku je bil jutranji zbor in pri 
njem sem dvigala zastavo. Po zboru je bila 
delavnica, zbor za kosilo, kosilo, NPČ, par 
kapelj dežja, tekma v lokostrelstvu, NPČ, 
zbor za večerjo, večerja, tekmovanje v bar-
vah. Nušina skupina je spet zmagala. Zvečer 
pa je tudi prišla SAŠA!

Anja

Tokrat pa nisem dobro spala morem pove-
dati ampak to seveda ni bilo zanimivo, zato 
KONEC s to temo. No danes sva se z Anje 
zbudili v dežju. Nato sem kar po dežju 
odšla na stranišče, čeprav ni bilo zelo blizu. 
Da bi se hitreje zbudili sva pojedli super 
ČOKOLADICO. Ki mi jo je dala ANJA! In jo 



bom zdej tud pojedla. HEC-HEC-HEC-HEC, 
ker sem jo že! Bili sva malo jezni, ker so se 
fantje prepirali, se je slišalo v najin šotor! 
Danes z ANJO PUCAVA WC. Danes pa je 
bil zajterg: MOJ IN TO JE ČOKOLINO OZ. 
ČOKOLEŠNIK! ČEPRAV SEM GA POJEDLA 
ČISTO MALOOO! PO ZAJTERKU SMO 
BARVALI OBLEKE. Jaz sem si naredila kar 
velkega ampak mi je bilo všeč, ker je bil 
čisto drugačen od drugih. Nato je bilo kosi-
lo. Za kosilo so bili: MAKARONI S SIROM, 
SOLATA. Nato nas je spet ujel dež, čez nekaj 
časa pa smo odšli sprat malo barve iz naših 
jutranjih delavnic. Postala je zelo čudne 
barve! Probala sem si ga obleči in mi je kar 
pristajala. Tako smo imeli TEKMOVANJE V 
LOKOSTRELSTVU. Čeprav nisem bila tako 
dobra, sem bila zelo vesela, da sem se v 

to tekmovanje sploh vrstila. Tako ravno, 
ko smo končali nas je spet ujev dež. Joj, 
to vreme na taboru ČEZSOČO nam je pa 
res malo NAGAJA! HHmm. Nato se je 
vreme malo zjasnilo, takoj, ko pa smo ušli 
na večerjo je dež spet pognal. Večerja je 
bila: KRUH Z TUNINIM NAMAZOM! Bili 
so kar dobri te kruhki. Nato smo se kar 
na dežju vzunaj igrali. Navrsti je bil ZBOR! 
In, ker smo bili prej v zboru kot Kiti je bil 
ZBOR RAZPUŠČEN! Tako smo potem imeli 
zbor še enkrat. No v glavnem po ZBORU 
SMO ODŠLI V JEDILNICO. KJER SO NAM 
RAZLOŽILI IGRO BARVE! Ta igra je bila 
pa res zelo zanimiva! Trajala je skoraj do 
polnoči. Nato smo odšli SPATI! Celo noč 
sem skoraj razmišljala kdaj pride SAŠA!

Aria
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1 Jaz obiskujem tabornike in sem...
2 Priprava za sekanje drv
3 Pripomoček za zabijanje žebljev
4 Imam oklep
5 Če ga pogledaš naravnost vidiš sebe
6 Sadež rdeče barve sladkega okusa
7 Priprava za kopanje jarkov
8 Nanjo polagamo stvari
9 Iz debla rastejo...
10 Raznobarvni svinčniki
11 Medvedki in ...
12 Poleti imamo tabor pozimi pa...

Liam

Navpična rešitev : KRIVOGLAVICE
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