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VESELE PRAZNIKE IN VELIKO 

UŽITKOV V LETU 2010!

Neža in Nuša
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Ali dovolj poznamo Ljubljano? Čeprav vsak 
dan hodimo čez Tromostovje, ob vikendih 
kupujemo na tržnici, se potimo na spre-
hodu na Grad, občudujemo zmaje na zna-
nem mostu, uživamo na klopci v Tivoliju in 
čakamo na avtobus na Bavarskem Dvoru, 
se nam zgodi da ne najdemo Zeljarske ulice 
ali Ribjega trga. S podobnimi težavami so 
se spopadali tekmovalci na letošnji foto-
orientaciji, medtem ko so iskali mostove, 
vodnjake in druge arhitekturne ,dosežke. 
Letos je naš rod prevzel organizacijo. Hitro 
se je oblikovala organizacijska ekipa, ki je na 
tekočih sestankih dorekla vse pomembne 
zadeve in se lotila organizacije. Vse skupaj 
je teklo gladko in brez večjih zapletov. 

Tin, Pamž in Vid, ki so predstavljali orga-
nizacijski trio, so bili v soboto videti precej 
razigrano in dobre volje. Prijave ekip so 
tekle kot po maslu. V eni uri se je prijavilo 
70 in še nekaj ekip, ki so predvideno traso 
prehodile v dveh urah. Nekoliko je pona-
gajalo le vreme, ki ni bilo naklonjeno razis-
kovanju Ljubljane. Kontrolne točke so bile 
postavljene po centru Ljubljane. Najdlje se 
je bilo potrebno sprehoditi do Tivolija.

Vse ekipe so našle večino kontrolnih 
točk in nobena od ekip se ni izgubila. S tek-
movanjem smo zaključili ob 15.00, pospravi-
li vso opremo, plačali kazen za napačno 
parkiran avto (kdo bi razumel redarje?) in 
se odpravili na ogled nogometne tekme. 
Tu pa se začne že druga zgodba…

Matevž 

FOTOORIENTACIJA AKCIJE

Ekipa Zmaji je dosegla 4. mesto
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Vod Zmaji so v novembru pridno  vadili za 
nastop igre Božična zvezda. Uprizorili smo 
jo na OŠ Poljane prvim, drugim in tretjim 
razredom in sicer v četrtek, 10.12.
Igralci so svoje vloge odigrali zelo profe-
sionalno, da ne govorim o prečudovitem 
zborčku, ki je usklajeno zapel Himno med-
vedkov in čebelic. Kot vidite na slikicah smo 
imeli tudi kostume.  
Ker vem, da si nas srčno želite ogledati tudi 
vi, bomo na čajanki naš nastop ponovili!

 Neža in Nuša 

NASTOP V ŠOLI AKCIJE

Ekipa Zmaji je dosegla 4. mesto
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LIAM INTERVIJU

Ljubezen, hobiji, kariera…Vse in še več 
razkriva Liam internazionale, ki si je le dan 
po vrnitvi iz Kmetije slavnih vzel čas in 
spregovoril za novo rubriko vašega prilju-
bljenega čtiva.

Počutje, od 1 do 10?
8
Kje je obtičal ostanek?
V postelji. Premalo spanca…
Da razčistimo enkrat za vselej. Ime?
Liam Marcel Pompe
Letnik rojstva?
1993
Stalno prebivališče?
Ljubljana, Murgle
Emšo in davčna?
Kaj? Poglej na osebno!?
Pa nič. Koliko let si že tabornik?
8 let, gremo do konca…
Kaj delaš v prostem času?
Hodim na tekme Olimpije, kolesarim, 
družim se s prijatelji.
Vodnik?
Da
Ime voda?
Beli tigri, razgrajači…
Se zgledujejo po vodniku?
Absolutno ne!
Imaš punco?
Da
Tabornica?
Ne
Še bo?
Mogoče, stvar njene odločitve. Nisva se še 

o tem pogovarjala.
Načrti v življenju?
Nič posebnega. Najprej šola potem pa vse 
ostalo…
Imaš vzornika?
Nimam
Hvala za tvoj čas.
Ni problema, še kdaj…
Res? Jutri?
Ne

Lep pozdrav,
Magnus Berglund

Letos je bil z Roverway-em na Islandiji.



 5      

SKOZI PREGOVOR TRAČI

Ker že krepko zamujam z oddajo prispevka 
za RTeTe, bom pisal malo hitreje, čeprav 
berete bolj počasi. Materiala za vašo 
najljubšo rubriko se je medtem nabralo za 
cel roman. A ker nimamo veliko časa in bo 
tokrat obveljal rek »čas je denar«, vas bomo 
razveselili s kratkim povzetkom.

Pri nevsakdanjih dogodivščinah prednjači 
naš Liam M. Pompe. Fant neumorno ra-
ziskuje svet. Tokrat ga je zaneslo v okolico 
Ljubljane, natančneje na Brezovico. Kaj 
točno tam počne, nam do tega trenutka 
ni uspelo izbrskati, anonimni viri pa namigu-
jejo na novo ljubezen. Ni kaj, življenje je 
zajel s polno žlico in lahko bi rekli da se drži 
znanega pregovora »življenje je cvet, ljudje 
v njem so med« in »repa, korenje, dolgo 
življenje«. No, pa me je že malo zaneslo 
kajneda.

Življenje ostalih članov medtem teče 
naprej, Pamž vztrajno prežvekuje faks, 
Jurij se je vrgel v sodnijo, Pompe in Katja 
pohajkujeta po Avstraliji, Matevž in ostali 
uslužbenci pridno plačujejo davke (Matevž 
malo manj), Špela pa še naprej eksperimen-
tira ter se po mestu vozi s Sagway-em..

Seveda nisem pozabil na Đonija, okaral 
ga bom v naslednji, povsem novi rubriki 
Črna pika, katero bomo podeljevali v vsaki 
številki. Po mnenju članov uredništva si jo 
Đoni zasluži zaradi praznih obljub o tem 
kako se bo obril in postrigel, nas povabil 
na SAS delovni vikend itd. »Kdor preveč 
obljublja, zaupanje izgublja« in »Obljuba 

dela dolg«.
Dovolj blodenj in pregovorov za danes. 

Lep pozdrav do naslednjič!
Iztok

V tej rubriki "MMM..." bo predstavljen zelo 
preprost namaz iz zmehčanega masla, 
tunine iz pločevinke, limoninega soka in 
peteršilja 
POTREBUJEŠ:

•120 g tune iz olja
•100 g masla
•1 žlička limoninega soka
•sol
•2 vejici peteršilja

predpriprava: Pločevinko s tuno odpremo. 
Meso zvrnemo v cedilo, da se maščoba 
dobro odcedi. Odcejeno tuno v možnarju 
ali z vilicami zdrobimo v kašo.
Peteršilj osmukamo in drobno sesekljamo. 
priprava: Zmehčano maslo penasto 
umešamo. Dodamo mu zdrobljeno tuno, li-
monin sok, ščepec soli in sesekljan peteršilj. 
Sestavine gladko razmešamo. 

Pamž

TUNIN NAMAZ MMM...
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AVSTRALIJA KVIZ

1. Katero je glavno mesto Avstralije?
a) Melbourne
b) Sydney
c) Canberra
d) Brisbane

2. Kaj je valabij?
a) rastlina
b) kamnina
c) ozvezdje
d) žival

3. Kaj jedo koale?
a) bambus
b) evkaliptus
c) žuželke
d) lubje

4. Katero ljudstvo so staroselci Avstralije?
a) aborigini
b) maori
c) indijanci
d) pigmejci

5. Katera od naštetih živali tu ne živi?
a) koala
b) vombat
c) kenguru
d) kivi

6. Ko imamo pri nas pomlad, imajo tam... 
a) pomlad
b) poletje
c) jesen
d) zimo

7. Kako se imenuje avstralski divji pes?
a) dingo
b) volk
c) šakal
d) jeti

8. Za kaj so staroselci uporabljali bumer-
ang?
a) za kuhanje
b) za napovedovanje vremena
c) za lov
d) za izdelovanje oblačil

Katja 'n' Grega

(pravilni odgovori: C, D, B, A, D, C, A, C)

Valabij

Katja in Grega v Sidneyu



 7      

IZGUBLJENA RUTKA KOTIČEK MODROSLAVA

V: Imam en strašen problem in ne vem 
kaj narediti. Pomaga mi lahko samo vaša 
modrost. Na taborjenju sem izgubil rutko. 
Tega nisem povedal še nikomur, ker ne bi 
rad, da bi to izvedel moj vodnik, ker bi me 
bilo sram pred njim. Zaradi tega si sedaj 
ne upam hoditi niti na akcije, ker bi me 
drugi videli, da sem brez rutke. Zato bi rad 
dobil novo rutko. Kupiti si je ne upam, ker 
bi me vprašali zakaj jo kupujem, če pa že 
imam svojo. Sem bil pa zadnjič na obisku 
pri prijatelju iz voda in sem videl, kje ima 
spravljeno rutko. Razmišljam o tem, da bi 
mu jo enkrat na skrivaj ukradel in bi potem 
imel rutko, on pa ne bi vedel, da sem jo 
vzel jaz. Ali je prav, če naredim kaj takega ?

Medvedek

O: Star sem že in dolgo časa že pomagam 
tabornikom pri reševanju njihovih težav. Pa 
vendar še nisem imel takšnega primera kot 
je tvoj. Zares si globoko zabredel in moral 
boš storiti marsikaj, da se poboljšaš. Če se 
ne boš spremenil lahko ostaneš ne samo 
brez rutke, ampak tudi brez prijatelja. In ne 
misli, da se boš, če ukradeš rutko kasneje 
znal ustaviti. Mislil si boš, če mi je uspelo 
pri rutkah, zakaj mi ne bi tudi s čim drugim. 
Nadaljeval boš s svojim početjem in ko se 
boš zavedel, kam te tvoja dejanja peljejo 
bo že prepozno. 

Sam problem je precej globlji, kot se zdi 
na prvi pogled. Že to, da si izgubil rutko, 
pove marsikaj. Če bi ti rutka zares nekaj po-

menila, je ne bi nikoli izgubil. Pa tudi ostalo 
tvoje razmišljanje kaže, da se odmikaš od 
taborniških zakonov in da bi rad stvari ure-
dil po svoje. Narediti boš moral temeljito 
spremembo in popraviti svoje razmišljanje. 
Zamisliti se moraš nad samim seboj in se pri 
sebi odločiti, da ne boš več tak kot si. Če ti 
bo to uspelo, boš sam spoznal, da si sicer 
naredil napako, vendar pa da te napake ne 
boš odpravil s početjem novih napak. Zato 
ti predlagam, da najprej še enkrat razmisliš 
o svojem dejanju, nato pa svoj problem 
razložiš vodniku. Prepričan sem, da se bo 
pripravljen s tabo pogovoriti na štiri oči, 
prav tako pa bo morda vedel, če se je pri 
pospravljanju tabornega prostora našla 
kakšna rutka. Morda te bo na začetku malo 
kregal, vendar pa če boš do njega iskren ti 
bo hitro odpustil, hkrati pa bo poskrbel tudi 
za to, da dobiš rutko. In problem bo rešen, 
ti pa se boš precej bolje počutil. Saj ni tako 
težko, da bi si moral zaradi tega ustvariti 
kup novih problemov. Na akcije pa le čim 
bolj pridno hodi.

op.: slika je simbolična   Modroslav

Žan Medvedek je izgubil rutko
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PRUSIKOV VOZEL SPRETEN TABORNIK

Uporabljamo ga za premično pritrditev 
pomožne vrvice na debelejšo vrv. 

Najbolje drži, če je razmerje pomožne 
vrvice in vrvi čim bližje 1:2. V vseh ostalih 
primerih pa, ko sta obe gladki, mokri ali celo 
poledeneli, naredimo s pomožno vrvico še 
en ovoj več. Prusikov vozel drži v obe smeri.
Uporaba:
- samoreševanje 
- reševanje padlega soplezalca (škripčevje, 
prenos obremenitve…)
- samovarovanje pri spustu ob vrvi…

OSNOVNA IZVEDBA

DVOJNI PRUSIKOV VOZEL

VPLETENA IZVEDBA

VPLETENI DVOJNI PRUSIKOV VOZEL

Jurij
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Nekega decembrskega dne, sta se v gozdu 
srečala dva storža Smreko (smrekov storž) 
in Jelko (jelkin storž). Pa se oglasi Smreko: 
»Poglej, poglej. Tebe pa še ne poznam, 
kljub temu da poznam vse storže iz okolice. 
Jaz sem Smreko. Kdo si pa ti?«. »Jaz sem 
Jelko. Me veseli«. »Tudi mene veseli. Povej 
mi kako to da te, do sedaj, še nikoli nisem 
videl?«. »To bo zato ker nisem zrasel v teh 
krajih, ampak sem zrasel na robu gozda.«. 
»Počakaj malo! Če si zrasel na robu gozda 
kaj potem počneš tukaj? Zakaj nisi ob svo-
jem drevesu? Oziroma zakaj nisi še na njem 
saj po videzu sodeč še nisi dozorel da bi 
lahko padel sam od sebe?«. »Ja veš, stvar 
je taka. Pred par dnevi sem lepo užival na 
svojem drevesu, ko zagledam skupino ljudi. 
V rokah so imeli sekire in žage in so si ogle-
dovali drevesa. Pa sem si začel misliti: »O, 
ne. Gotovo so spet prišli posekat drevesa. 
Samo upam da ne bodo opazili mojega 

KO SE SREČATA 2 STORŽA ZGODBICA

drevesa.«. Ker pa je pač moja sreča taka 
so res opazili moje drevo in so ga posekali. 
Na srečo smo jaz in nekateri moji bratje 
preživeli padec in smo, se takoj ko so ljudje 
odšli, razpršili na vse konce. Jaz sem prišel 
globlje v gozd, ker upam da bom lahko 
imel mir pred ljudmi in bom lahko zrasel v 
mogočno drevo.«. »Ja tvoji upi so resnični. 
Je res sicer da ljudje prihajajo tudi sem, 
vendar ne sekajo dreves ampak se samo 
sprehajajo med njimi in jih občudujejo. Tako 
da si dobrodošel med nami, če želiš pa ti 
lahko pokažem odličen kraj jer boš lahko 
zrasel v mogočno drevo.« »O hvala. Res bi 
ti bil hvaležen za to. No pa pojdiva do tega 
tvojega kraja.«. »Torej kar za mano.«.

In tako sta naša storža  šla in odšla iz naše 
zgodbe. Kaj pa se je zgodilo z njima pa ne 
ve nihče. Se nadaljuje...

Johnny
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Vod sibirskih tigrov od  Liama se je pridno  
učil o  kamninah,  se zanimal za astrologijo 
in  živali nad nami. Prispevali so nekaj 
vzornih nalog:

VOD SIBIRSKI TIGRI IZDELKI

TABORNIŠKI ZAKONI

1. TABORNIK JE ZANESLJIV.

2. TABORNIK JE ZVEST.

Liam



KOLIKO TOBOGANOV VODI V BAZEN?


