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Nuša:
Kako bi?
Neža:
Kaj to?
Nuša:
Uvodnik ane ...
Neža:
Aaaa.
Nuša: 		
Mhhhhm.
Neža:
Haha.
Nuša:
Ne dej res no ...
Neža:
A maš napisan?
Nuša:
Ne.
Neža:
Že spet ...
Nuša: Povej da bo tabor...
Neža:
Ok.

TABOR

HERE WE
COME!
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VSI NA TABOR!
Do tabora ni več daleč, zato sem se
odločil (malo tudi na željo uredništva), da
te povabim na tabor. Kako poteka dan na
taboru mi ni potrebno razlagati, saj to sam
dobro veš. Zelo malo taborečih pa pozna
dogajanje v najpomembnejšem delu tabora, to je kuhinja. Lani sem si prvič nadel
taborni kuharski predpasnik in zamešal v
velike taborne lonce. Pri celotni organizaciji
sta pomagala tudi Pompi in Katja, ki sta
vestno, vsako jutro odšla v trgovino po poln
prtljažnik dobrot. Iz tega prtljažnika dobrot
je bilo potrebno pripraviti kosilo, malico,
večerjo in še zajtrk za naslednji dan. Zelo
hitro sem spoznal, da zadeva ni čisto nič
enostavna in da zahteva trezno glavo, ki
mora misliti tudi tri dni vnaprej.
Zjutraj sem vstal malo pred sedmo in takoj
segel z nožem v polno posodo viki kreme,
marmelade ali česa drugega. Malo za tem
so se »pripodili« mimo kuhinje zehajoči obrazi, ki so se odpravili na telovadbo. Sledil
je zajtrk. Po zajtrku smo skupaj z dežurnimi
pomili posodo in kadar je bil na jedilniku
krompir, ga je bilo potrebno začeti kuhati
takoj po zajtrku. Olupiti čebulo, narezati
meso, oprati zelenjavo, pripraviti solato,
mešati omako,… Kosilo. Po kosilu zopet
pomivanje posode. Kratek počitek. Malica. Moka, jajca, mleko, sladkor, šmorn.
Mmmm, kakšen vonj. Boj za zadnje žlice
šmorna. Jaz bi pa samo kruh. A se da dobiti
samo z marmelado? Zmanjkalo je šmorna.
Kup mastne posode. En pomiva, en splakuje, en briše. Tale posoda je še mastna, daj
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AKCIJE

mu nazaj, da jo bo še enkrat pomil. Če imaš
mokro krpo jo zamenjaj in daj sušit. Na vrsti
je velika posoda, miza in igo. Zmanjkalo bo
čaja. Kaj moram naročit za jutri in kaj bo za
zajtrk pojutrišnjem? Ja saj ti samo napiši v
zvezek. Kako enostavno. A se meni samo
zdi ali sonce res že zahaja. Skok v vodo, da
se uniči vonj po čebuli, česnu, Prilu, šmornu,
čaju, mesu, marmeladi,… Jutri bo ponovno
potrebno nahraniti 50 lačnih ust, ki komaj
čakajo rižoto. Moja največja nočna mora.
Ali ti znaš skuhati riž, da se ne prime? Pompi
pravi, da zna. Riž je potrebno splakniti, ga
stresti v posodo, narahlo premešati in
pustiti pri miru dokler ni kuhan. Jaz mu sicer
nisem verjel, vendar ker nisem imel druge
ideje, sem poskusil in res se ni prijel. Uau!
Kosilo. Po kosilu zopet pomivanje posode.
Kup mastne posode. En pomiva, en splaku-

je, en briše. Tale posoda je še mastna, daj
mu nazaj, da jo bo še enkrat pomil. Če imaš
mokro krpo jo zamenjaj in daj sušit. Na
vrsti je velika posoda, miza in igo. Kratek
počitek. Malica. In tako naprej…
Tabor bo letos zagotovo nekaj posebnega.
Imeli bomo čisto svežega taborovodjo, ki
bo lahko izživel svoje sanje. Vodniki in ostali
bodo poskrbeli za svež in zanimiv program.
Kuhar pripravlja izboljšave jedilnika (ali je
to sploh mogoče), da bo poskrbljeno za
vse okuse. Saj se spomniš znane reklame,
ki pravi: »če si lačen si ful drugačen«.
Se vidimo na taboru!
Matevž

ČILI Z MESOM BREZ ČILIJA

MMM...

(POPOLNO KOSILO NA BIVAKU ZA 6 OSEB)

Potrebuješ:
4 korenčke
1 konzervo koruze
2 konzervi fižola
250g makaronov-polžkov
2 piščančji prsi
1 mezgo
olje, sol, peteršilj, poper
Postopek: Čebulo nasesekljamo na koščke
in jo prepražimo v kotlu. Dodamo na
manjše kose narezanega piščanca, solimo
in pustimo nekaj minut da se praži. Zalijemo
z vodo in mezgo. Dodamo še vse ostalo,



nasesekljano korenje, koruzo, fižol, polžke,
peteršilj. Pustimo da se vse skupaj kuha
še približno 30 min. Po okusu še dodatno
solimo in popramo. Poleg si postrežemo
kos svežega kruha.
Pamž
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HIMNA MEDVEDKOV IN

ERTETESMARICA

ČEBELIC
A
E7
A
E7
A
Rad medvedek se smeji, brunda, brundada
A E7
A
E7
A
Dela pa se ne boji, brunda, brundada
A7
D
Vse medvedka veseli, veseli,
E
E7 A
kar narava ga uči,
A7
D
Vse medvedka veseli, veseli,
E
E7 A
kar narava ga uči.
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Male pa čebelice zum-zum-zum-zum-zum
Pridne so in delavne, zum-zum-zum-zumzum
Ko v naravo polete, polete, sončeca se
vesele,
Ko v naravo polete, polete, sončeca se
vesele.
Naša je družinica, zum-zum, brundada
Vedno vedrega duha, zum-zum, brundada
Ko odrasli bomo mi,bomo mi, taborniki
bomo vsi.

VOZLI

SPRETEN TABORNIK

BIČEV VOZEL
Uporaba:
- samovarovanje
- izdelava improviziranih nosil
- vrvna ograja
- fiksno sidrišče …
Jurij
Osnovna izvedba

Osnovna izvedba z vpenjanjem izdelanega vozla

Vpletena izvedba
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KAJ PA ČE JE VSE RES?
Poglejmo kaj je kaj novega med člani
rodove uprave. Nič kaj pretresljivega se
ni zgodilo od zadnje številke Erteteja, bi
pa izpostavil nekaj stvari. Pamž se nam je
oddolžil za neuspelo pot na kresovanje v
Črnomelj in sicer v taborniško je prikotalil
Brankota. Če ga želiš pobližje spoznati
obišči taborniško sobo, saj ni bojazni, da
bi Branko pobegnil. Jurij in Pompi sta že dalj
časa načrtovala nekaj bolj mehkega, kot pa
lesene klopce in želja se jima je uresničila.
Neža je prijazno odstopila kavč, na katerega lahko sedete ob vstopu v taborniško.

TRAĆI
medaljo v lokostrelstvu na 50 m čepe. Sedaj
pa še nagradno vprašanje: Katere športe
je Mednarodni olimpijski komite izločil iz
programa za naslednje igre?
Tin se je vrnil v staro poletno službo, sedaj
ga lahko že ob 6:30 vidite iz južne ljubljanske obvoznice kako kosi travo in pobira
žogice svojim oboževalkam na golf igrišču.
Pamž je po zamenjavi cilindra na motorju
ugotovil, da so mu na koncu ostali še štirje
vijaki in upa, da se bo lahko normalno vozil
kot do sedaj. Kot so poročali vsi časopisi,
se je v Ljubljanskih mlekarnah pokvaril
stroj za natikanje palčk na sladolede, zato
so zaposlili Pamža, ki že od šestih zjutraj
skrbi, da proizvodnja poteka nemoteno.
Po dolgem času se obeta menjava vodstva
v našem rodu, na mesto gospodarja so se
javili kar trije kandidati, tako da bo občni
zbor zelo napet.
Toliko za to številko Erteteja iz Trehbuč
Joško Krampa.

Kot v vsakem RTT trač prispevku do
sedaj, bom omenil, da ima Liam novo
punco. Zdaj ko je bil 14 dni sam doma se je
zgodilo marsikaj. Nikakor ne morem mimo
zgodovinskega dogovora med znanim
selektorjem RTT nogometne reprezentance ter Nušo in Johnyjem.
Nuša bo na olimpijskih igrah leta 2016 osvojila prvo medaljo v karateju za samostojno Slovenijo, Johny pa bo prvi Slovenec
v zgodovini olimpijskih iger, ki bo osvojil
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... ADAMIČ
Lep pozdrav Tomaž!
Očitno ste me zamenjali z nekom…
Potem pa Matevž. Taborniško ime?
Nikoli ga nisem imel.
Kako to?
V obdobju ko sem bil jaz krščen tega nismo
imeli.
Koliko let si že tabornik?
Uf, to bo pa Vid bolj vedel. Ja v prvem razredu se je začelo. To znese 22 let.
V katerem vodu se je začela tvoja ''kariera''?
Nesklepčneži smo bili. Od začetka do
konca. Težko smo se dogovorili o kakšni
stvari, od tod tudi naše ime.
Vodnik? Sem bil ja. Strelci.
Lepi spomini?
Seveda, super smo se imeli. Zabavna
druščina.
Funkcija v rodu?
Načelnik. Zaenkrat, obeta se namreč
menjava. Prihaja naslednik, če bo uspel
prepričati občni zbor. Veselim se kvalitetnega programa.
Koliko let že?
Od leta 2000. 10 let torej.
Kako bi ocenil svoje delo?
Pozitivno, jaz sem zadovoljen.
Pa prihodnost rodu, je v dobrih rokah?
Da, definitivno. Veselim se sprememb in
svežih idej.
Sedaj sledi funkcija na ZTS ali MZT? Ne
Odločno?
Mogoče, če me prepriča kakšna mamljiva
ponudba. Funkcije nebi sprejel, v mislih
imam sodelovanje pri projektih.



INTERVJU

No pa pustimo resne teme. Imaš punco?
Nimam. Ne, še. Razvadil sem se…
Facebook bi verjetno rešil tudi ta problem!
Nisem tak tip, sploh pa so me argumenti
proti prepričali.
Hobiji? Poleg tabornikov še delo na kmetiji.
Vzorniki?
Nikoli nisem o tem razmišljal. Tudi ko sem
bil mlajši ne. Starejšega brata pa tudi nisem
imel…
Kaj pa Matevž? Misliš Tomaž?
Sej je isto…
Ja par minut je starejši, to je pa tudi vse…
To ni dovolj? Ne
Imaš dovolj?
Jah, če imaš še kakšno vprašanje bom že
odgovoril.
Nimam!
Potem pa hvala za vprašanja in lep dan še
naprej.		
Hvala za odgovore!
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O NE, IZGUBILI SMO SE!
Orke
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IZDELKI
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TONE TOMŠIČ
1910 - 1942
Področje delovanja našega rodu so bile
vedno Poljane in posledično je tudi večina
naših članov na osnovno šolo hodila na
Poljane, mlajši člani pa tja hodijo še danes.
Ker so tam vsakodnevno, dobro poznajo
tudi bližnjo okolico šole. Vsi vedo, da je
zraven šole vrtec, pa nekaj stolpnic, internat, kar nekaj srednjih šol, Geodetski zavod
in da je pred šolo spomenik. Mnogo otrok
vsakodnevno hodi mimo tega spomenika,
pa sploh ne vedo za čigav spomenik gre,
še manj jih verjetno ve, da se je po tem
človeku nekoč imenovala Osnovna šola na
Poljanah, skoraj nihče več pa ne ve, da se
je po njem kar 25 let, od ustanovitve leta
1972, pa do leta 1997 imenoval tudi naš rod.
Temu človeku je bilo ime Tone Tomšič. Če
bi še živel bi v teh dneh praznoval svoj 100.
rojstni dan, saj je bil rojen 9. junija 1910, zato
ob tej priložnosti zapišimo nekaj besed o
njem.
Tone Tomšič se je rodil v Trstu očetu Mihaelu, ki je bil vlakovodja in mami Ivanki, ki
je bila mala trgovka. Prvo svetovno vojno je
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LEGENDE RTT
preživel pri starih starših, se nato spet vrnil
v Trst, katerega je morala družina leta 1920
zapustiti zaradi očetovega sodelovanja pri
železničarski stavki in se preseliti v Ljubljano. Družina se je nato še večkrat selila iz
Ljubljane in nazaj.
V začetku je Tomšič deloval v različnih
dijaških organizacijah pod vplivom primorskega narodnoosvobodilnega gibanja, kasneje pa se je preusmeril v borca za pravice
delavcev. Sodeloval je v demonstracijah
proti diktaturi, večih stavkah za pravice
delavcev in v protifašištičnih demonstracijah in bil zaradi svoje dejavnosti
pogosto preganjan in tudi večkrat zaprt.
Študiral je pravo v Ljubljani, vendar ga je
zaradi organizacije solidarnostne akcije s
stavkajočimi političnimi jetniki, marca 1934
sodišče za univerzitetne slušatelje obsodilo
na doživljenjski izgon iz Univerze. Tik pred
začetkom druge svetovne vojne je odšel v
ilegalo, ter postal inštruktor. Organiziral je
partijske skupine in vodil politično delo. Ob
okupaciji je bil pod imenom Gašper eden
izmed glavnih organizatorjev vstaje pri nas.
Spodbujal je ustanavljanje odborov OF. Organiziral je tudi NOB tisk. Zato so Italijani
nanj razpisali nagrado.
Decembra 1941 so ga skupaj z ženo Vido,
prav tako znano aktivistko, prijeli italijanski policisti, ko se je skrival pod lažnim
imenom Ivan Pevec. Najti so ga uspeli šele
s pomočjo domače izdajalke. Več mesecev
je bil zaprt, tako Italijani kot Nemci so ga
v tem času večkrat mučili, vendar pa od

njega niso uspeli izvedeti ničesar. Njegovi
tovariši so v maju 1942 organizirali dve večji
akciji za njegovo rešitev iz ječe, ki pa sta se
obe ponesrečili.
16. maja 1942, ga je italijansko vojaško
sodišče obsodilo na smrt. V strogi tajnosti
so ga ustrelili pet dni kasneje v Gramozni
jami, kjer so italijanski okupatorji postrelili
tudi številne druge slovenske domoljube,
le nekaj dni kasneje na primer tudi izvrstnega ilustratorja Hinka Smrekarja. Danes je
tam spominsko obeležje posvečeno padlim
žrtvam, mimo pa vodi 34 km dolga Pot spominov in tovarištva, edinstven spomenik,
ki oživi vsako leto v začetku maja, ko se na
Pohod ob žici podajo številni Ljubljančani.
Tone Tomšič je bil leto dni po svoji smrti
proglašen za narodnega heroja Jugoslavije.
Po njemu se še vedno imenujejo številne
ustanove, na primer Akademski pevski
zbor Tone Tomšič, Tiskarna Tone Tomšič,
OŠ Tone Tomšič v Knežaku …
Tone Tomšič je pokopan v Ljubljani v grobnici narodnih herojev.
Vid



Pesnik Oton Župapčnič je
na grob napisal:

Domovina je ena nam vsem dodeljena, in
eno življenje in ena smrt.
Svobodi udani za borbo smo zbrani, in kaj
je življenje in kaj je smrt?
Bodočnost je vera, kdor zanjo umira, se
vzdigne v življenje, ko pade v smrt.
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DNEVNIK TABORA 2009 - 2. DEL
Dnevnik, ki ga je med taborom pisal vod
ORKE je nelektoriran. Prijetno branje!
SOBOTA (11.7.2009)
Ta dan so šli GGji na bivak, mi gremo jutri.
Šli so po kosilu.
Martin
Ko sem se zbudil sem odšel na telovadbo.
Po telovadbi smo šli na zajterg. Po zajtergu
smo imeli 1 uro počitka po tem pa zbor.
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Po zboru smo odšli nabirat rastline in delal
mladega naravoslovca. Potem smo imeli
do kosila imeli prosti čas. Ko je Đoni piskal
zbor smo odšli na kosilo. Po kosilu smo
imeli počitek.
Domen
Danes so šli GGji na bivak. To se je zgodilo
po kosilu. Pred tem je bilo prosto in delali
smo herbarij. Imeli smo večerni program
POKAŽI KAJ ZNAŠ. Nato smo zapeli in
potem smo zaspali.		
Lukas

Dones zjutraj sem zelo dobro spal. Potem
so ggji spakirali za bivak, mi smo delali herbarij. Jas sem ga delal z Lukasom. Morala
sva nabrati 10 različnih rastlin, to je trajalo
pol ure. Potem smo imeli kosilo, ggji so šli
na bivak. Potem smo imeli igro pokaži kaj
znaš, mi smo bili drugi. Potem smo zapeli
in šli spat.
Tim
Zjutraj je bila jutranja telovadba, zajterk,
jutranji zbor, NPČ, gg se pripravljajo , ker
grejo danes na bivak, mi pa jutri. Z Sašo
smo delali en del veščine mladega naravoslovca: nabirali smo različne vrste dreves,
ko smo pa to naredili smo morali posušiti
liste. Kmalu po tem smo imeli zbor za
kosilo, kosilo, GG-ji so odšli na bivak, nabiranje drv za ogenj, žagli drva in postavljali
ogenj. Večerni program mi je bil zelo všeč
saj smo imeli BITKO TALENTOV. Komisija
so bili: VID (veliko jedec makaronov), ĐONI
(đoana), JURIJ (njen pomočnik), MARTIN
(njen osebni trener), TIN (?). Na BITKI TALENTOV je vsak moral imeti eno točko. Jaz
sem RIGALA.			
Anja
Danes, ko je VID zavpil ZBOR ZA TELOVADBO! Sva z Anjo takoj skočili iz spalk, ker sva
se spomnili da je prišla SAŠAAA! Takoj sva
jo odšli pozdraviti. Bila je zelo vesela, da
naju spet vidi, in midve tudi. No tako smo
odšli na telovadbo, potem pa še na zajtrk.
Zajtrk je pa bil KRUH Z VIKI KREMO. Nato
pa je bilo ocenjevanje šotorov z Anjo sva
dobili 10. Bili sva zelo veseli. Potem pa



smo počivali. Bilo je zelo sončno vreme.
Zato smo danes vsi zelo veseli. Tako smo
odšli delati veščino HERBARIJ. Nabrali
smo veliko rastlin in potem o teh rastlinah rešili učni list. Vsej veščini skupaj pa
se reče MLADI NARAVOSLOVEC. Potem
smo do kosila imeli PROSTI ČAS. Tako po
2 urah smo končno imeli kosilo, kosilo je
bilo: MESO VOMAKI Z RIŽEM. Po kosilu
sva z Nušo kot vedno masirali. Masirali
sva: Pamža, Tina, Martina, Gašperja, Vida
... To so bili vsi fantje, ki sva jih masirali. In
še: Sašo, Kiti, Nežo, Nušo … To pa so bile
vse punce, ki sva jih zmasirali. Tako sva s
Dašo malo punčko odšla v jedilnico, ker je
spet deževalo. V jedilnici sva s Dašo igrali
in jaz sem rešila tudi on kviz. Oz. vprašanja
o sebi: Koliko si stara, Kako ti je ime, Koliko
tehtaš, Koliko si visok IN TAKO DALJE. Ko
pa je na nebu končno posijalo sonce sva s
Dašo odšli ven tam se je usedla na šotorko
in me gledala, in se smejala kako sem žagala
drva. Začelo je spet deževati zato smo odšli
v šotore in imeli PROSTI ČAS. Tako smo se
spet vzunaj igrali, ker je posijalo SONCE.
Anja pa mi je med delala frizuro. Bili pa smo
zelo presenečeni ker je to bil prvi dan na
tabor v tem tednu, ki ni bilo čisto nič. En.
drek se vid oz. Megle. Nato so G.G. odšli
na BIVAK! Te fantje pa so medtem vzunaj
igrali FRIZBI! Zvečer pa smo imeli dokaži
TALENTOV. Vsi so bili zelo zanimivi. Ampak
še posebej pa Joana, To je igral Joni. Ker se
je preoblekel v PUNCO. No in naj bolj pa
je bilo zanimivo, ko sva tudi danes stražili
ZASTAVO.
Aria
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NEDELJA (12.7.2009)
Ta dan smo šli na bivak. Hodil smo eno
uro, končno smo prišli in smo morali takoj
postavt bivak.
Martin
Zgodaj zjutraj smo imeli zajtrk, malo prosto
in previli herbarij v druge časopise. Sledilo
je kosilo, prosto in šli na bivak. Po dolgi poti
smo šli nabirat drva in zgradili bivak. Nato
smo pekli golaž do 9:30 in nato preutrujeni
popadali v spalke in z veseljem zaspal.
Lukas
Dones sem mogel vstati in začel pakirati
kuhar Matevž poten smo pakirali in šli. Hodili smo 3 ure in ko smo prišli smo postavili
ogenj in bivak. Ko smo to naredili smo začeli
kuhati golaš. Ko smo ga spekli na ognu smo
se zelo basali, potem smo šli spat. Sploh nas
ni zeblo.				
Tim
Z Ario sva imeli 4. stražo. Ob nedeljah ni
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TELOVADBE! Ker ni bilo telovadbe so nekateri dalj spali, nato je bil zbor za zajterk, zajterk, priprave na bivak. Nekateri niso imeli
dovolj velikega ruzaka. Martin celo ni imel
armaflexa. Sledil je zbor za kosilo, kosilo,
2h hoje in nato še postavljanje bivaka. Za
večerjo smo vsi pomagali rezati zelenjavo
in potem tudi mešati oz. kuhati. Ko je bil
golaž narejen smo ga z veseljem napadli!
Lahko noč!
Anja
Super danes gremo pa na bivaka. Tako
telovadba odpade. Zbor za zajtrk. Zajterk
pa je kruh s pašteto. Nato ZBOR!. Odšli smo
previt HERBARIJE! No začeli smo pakirati.
To pakiranje je trajalo zelo dolgo. Tako smo
odšli na kosilo, kosilo: PIŠČANEC IN PIRE
KROMPIR. Ko smo pojedli smo se odpravili
na BIVAK. Prispeli smo pozno popoldne
najprej smo naredili BIVAK, potem pa smo
se RAZPAKIRALI. Nato sva z Anjo pomagali
kuhati Saši. Nato smo hmalu dali kuhati.
Bili smo zelo lačni. Ko pa smo to pojedli
(GOLAŽ) smo par umrli, to je bila tako
dobra večerja. MMMMMMMMMMM.
Je bilo dobro. Nato sem začutila močne
bolečine na OČESU. Saša me je pogledala
nin videla, da me je komar pičil direktno na
VEKO, IMELA SEM TAKO ZATEČENO; DA ŠE
Saša ni vedela kako. Odšli sva do vode, ki
jo je tok kar hitro poganjal, nahitro sem iz
vode vzela ledeni KAMEN in si ga prislonila
na oko. KO ME JE OKO MANJ PEKLO SMO
odšli SPATI. LAHKO NOČ!
Aria

PONEDELJEK (13.7.2009)
Ta dan smo bili v petnajstih minutah že v
taboru, od kar smo se odpravili iz bivaka.
Martin
Zbudil em se v bivaku in imel zajtrk, viki
kremo in se z drugimi vrnil v tabor v času
za kosilo. Po kosilu smo imeli prosto in za
večerni program smo imeli poroke in krst
Liama in Katje.			
Lukas
Zjutraj sem vstal in se umil. Potem smo
delali jez. Po tem smo pakerali vse razen
spalke sem pakiral sam. Potem smo hodili
2 uri in prišli smo v tabor. Za večernem programom so bile poroke in krst. Naj bolš par
Liam in Kiki, poljubla sta se na usta. Potem
smo zapeli in šli spat.		
Tim
Ko smo se zbudili smo že kar začeli pospravljati bivak. Sledil je zajterk, umivanje zob v



Soči. Po dobrih 2 ali 3 urah smo se odpravili
na pohod proti taboru. Od Liama ŠTEFKE
zelooo počasi hodijo! Če bi bili samo ORKE
bi bili veliko hitreje v taboru, ampak smo
vseeno prišli v tabor. Bili smo zelooo
zmatrani. Bil je počitek in med NPČ-jem je
Kitty pisala seznam za poroke in napisala
je ANJA in TIN. Za kosilo kot sem že rekla
smo imeli makarone z golažom. Po kosilu
smo končno pričakali GG-je. In bila je že
večerja. Po večerji je že bil zbor. Po zboru
smo imeli večerni program, ki pa niso bile
samo poroke amapak je bil tudi krst KATJE
in LIAMA. Liam je moral naresti džamijo
in zapeti v njej partizanske pesmi. Katja je
morala narest konja in nanjga tudi skočila.
Ko sta Liam in Katja končala z krstom smo
imeli končno poroke. Po porokah je bil še
zadnji del krsta in nato smo končno lahko
odšli spat. Aaaaaa, pa še to, potem se
nisem poročila z TINOM ampak z PILETOM.
Anja
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IZDELKI

Danes, kosmo se zbudili je BILO OKO ŽE
BOLJŠE! Bila sem zelo vesela. Pojedli smo
zajtrk, zajtrk je KRUH Z VIKI KREMO ALI
KRUH Z SIRČKOM. Vmili smo si zobe in odšli
pakirat spat ista stvar kot včeraj … No ko
je končno prispeli v tabor smo ZAVPILI: Z
D R A V O ZDRAVO ZDRAVO ZDRAVO! In še
oni, ti, ki so ostali v taboru nam: Z D R A V
O ZDRAVO ZDRAVO ZDRAVO! Odnesli smo
pretlago po šotorih. Odšli smo na KOSILO, takrat je bilo: ŠPAGETI Z GOLAŽOVIM
MESOM IN SOLATA! Potem sva pomili
posodo, ker sva bili v kuhinji dežurni. Ko
sva vse pomili sva odšli pospravljati ŠOTOR.
Imeli smo počitek. Med počitkom je Kiti
pisala seznam porok. Ko sva z Anjo prišli tja
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sva na seznamu videli da piše ARIA in PAMŽ.
In jaz sam tko aveš: » Kaj ne.«. Ampak sej
bomo že potrpeli. Še dober, da Pamža še
ni bilo iz ljubljane. Nato je bila že večerja.
Večerja je: Šmoren in mleko. Po večerji je
bil že zbor in povedali so nam, da moramo
iti prižgati ogenj. Ker danes niso bile samo
poroke smo najprej opravili K. oz. KSRT.
Tokrat sta bila krščena LIAM in KATJA. Katja
je naredila konja. Liam pa DŽAMIJO. Katja
nam je povedala par stvari o konju, Liam pa
je v DŽAMIJI pel partizanske pesmi. Tako
smo končno začeli z porokami, te so trajale zelo dolgo. Tako smo odšli spati. Bila
sem potem kar vesela, da sem se poročila.
LAHKO NOČ!
Aria

TOREK (14.7.2009)
Ta dan smo se pogovarjali o markacijah.
Delu sem partizanskega kurirja, padu sm.
Martin
Ko smo se zbudili smo šli na zajtrk brez
telovadbe saj so Vid, Tomaž in Matevž šli na
triglav. Potem smo imeli prosto in gozdno
šolo kjer sem si z Ario in Timom delal učni
list Telesne mere. Sledilo je kosilo in prosto
ter večerja. Večerni program ni bil zabaven
ker sta se Jure in Simon zaletela.
Lukes

Ko sem zjutraj vstal sem zelo pogrešal mami
in očija. Po zajterku smo strelal z lokom,
potem smo imeli blek kosilo. Po kosilu smo
imeli frej. Pozdelili smose v skupine bardbiton in nogomet. Za nočni program je bilo
nekaj krneki. Potem smo zapeli in šli spat.
Zelo pogrešam mami in očija.
Tim
Zjutraj, ko sva se z ARIO zbudile sva spet
zvedeli, da spet ni telovadbe. Jeeee! Po za-



jterku smo imeli gozdno šolo. Med gozdno
šolo smo imeli tudi veščino lokostrelca, ki
sem ga naredila, delala sem tudi partizanskega kurirja, ki ga nisem naredila. Ampa
sem vseeno probala še naslednji dan. In
končno se je končalo. Po lokostrelcu smo
imeli igre v nogometu in badmintonu. Po
teh igrah smo imeli kosilo in po kosilu smo
spet imeli NPČ. Za večerni program naj bi
imeli igre ampak, ker sta se Simon in Jure
zaletela z glavama smo morali potem takoj
spat. Lahko noč!
Anja
Ko smo se zbudili sploh ni bilo telovadbe,
zato smo bili vsi zelo veseli. No nato je bil
zajtrk, zajtrk je: Čokolino in mleko. Nato je
bil zbor povedali so nam, da imamo gozdno šolo dopoldne in športna tekmovanja
popoldne. No zapeli smo pesem zastavi in
odšli z Špelo delati gozdno šolo. Ko smo s
Špelo rešili učni list smo odšli nazaj v tabor,
kjer smo z Jonijem odšli delati veščino LOKOSTRELEC! In končno, ko smo to končali
smo odšli na TEKME. In tako spet zbor za
kosilo. Kosilo je bilo: RIŽOTA IN SOLATA.
Potem, smo imeli falango in takoj za tem
počitek. Ko je bilo konec počitka smo imeli
Malico. Malica je bila: BRESKEV IN VODA,
SOK ali ČAJ. Ko smo pojedli smo odšli na
plažo čisto, kot vsak dan sem se tudi danes
umila. No in tu je bial že večerja, večrja je
bila: KRUH S TUNINIM NAMAZOM. Tako je
bil ta že DRUGI ZBOR. Takoj, ko smo končali
smo se odšli igrati DRUŽABNE IGRE! IN
NATO ŽE SPAT!
Aria
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SREDA (15.7.2009)

IZDELKI

Dones še enkrat delam partizanskega
kurirja.
Martin
Zbudil sem se in imel zajtrk ter jutranjo
telovadbo. Pred kosilom smo imlei gozdno
šolo in končali smo veščine. Nato smo imeli
kosilo, prosto in nato veliko igro ki je trajala
do tistega časa da smo komaj imeli kaj časa
za predstavo. Takrat pa je bil krst. Dobil sem
20 udarcev. Bila je tudi predstava. Nisem šel
takoj spat ker sem imel 1. stražo.
Lukas
Ko sem zjutraj vstal sem bil zelo utrujen.
Z našo učiteljico Sašo smo se očili, po tem
sem zaspal. Potem smo imeli kosilo, po
kosilu sem spet zaspal. Potem sem imel
krst, dobil sem značke in moral sem nekaj
zapeti himno medvedkov in čebelic in dati
taborniško prisego. Potem smo za peli in
šli spat, imeli smo stražo.
Tim
Kot vedno se je jutro začelo začelo z
telovadbo, zajterk, zbor, gozdna šola,
zbor za kosilo, kosilo, velika igra, in že
spet zbor. Za večerni program smo imli
krst MČ-je, GG-ja in murenčka. Orke smo
imela za veščino igralca eno svojo točko,
ki je bil nauk te igre ravno obraten, kot je
v naravi in sicer, da je jelen Martin ustrelil
ljudi. Lahko noč!
Anja
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Celo noč skoraj nisem spala, ker je Anja
skos imela noge na meni, skoraj vsake 5
sekund odrivala njene umazane smrdljive
NOGE. No, Ko smo pa se zjutraj zbudili smo
spet imeli ZAJTERK: KRUH IN MARMELADA
TER ČAJ. Potem pa je bil ZBOR! Nato je bila
velika igra, ki je trajala skoraj tri ure. In nato
že kosilo. Kosilo je bilo: Polpet v krompirjevi solati in zelje v solati. Nato sem spet z
ANJO in KIKI masirali: Pamža, Tina in Pileta.
To je trajalo zelo dolgo. Ko smo končali s
počitkom pa je bila malica, MALICA je bila:
LUBENICA. Smo dokončali z nabiranjem
dru. Tako je bila že večerja, večerja je bila:
Kruh z pašteto in šmoren, ki je ostal prejšnji
dan. Tako pa smo imeli krst. Prvo smo ORKE
predstavili predstavo, ki smo si jo ZAMISLILI nato SPAT.
Aria

NOV ČLAN - TEŽAVA?!

V: Ker še nikjer nisem zasledila podobnega
problema, se obračam na Vas, ki ste v svoji
dolgoletni karieri zagotovo že imeli podoben problem. Pri tabornikih mi je super in
na vodovih sestankih neizmerno uživam.
Še posebej pa so mi všeč večje akcije, ki
jih taborniki za nas pripravijo ob vikendih.
Prav tako bi si kdaj želela iti na kakšno tekmovanje. Tu pa nastopi problem. Ostali
člani našega voda se teh akcijah ob vikendih
zelo redko udeležujejo, saj so vedno ali na
smučanju ali na morju ali na vikendu ali pa
jim je akcija enostavno bedna. Tako se dostikrat zgodi, da na akcijo potem ne grem,
ker nimam nikogar, ki bi šel z mano. To me
zelo žalosti, zato te prosim za pomoč.
Gozdovnica
O: Joj, ta mladina ! Ko sem bil jaz še mlad
takšnih problemov nismo imeli. Domovina
je bila razrušena in treba jo je bilo zgraditi



KOTIČEK MODROSLAVA
na novo. Denarja nismo imeli in o kakšnem
smučanju ali morju smo lahko le sanjali. Prav
tako se takrat ni dogajalo toliko različnih
stvari, kot se jih dogaja danes in vsake akcije smo bili še kako veseli, zato smo se jih
vedno udeleževali v velikem številu.
Žal pa sem danes že star in tudi časi so se
spremenili. In če mene vprašaš so se spremenili na slabše. Zato sem v zadnjih letih
že doživel nekaj podobnih primerov in ti
bom znal svetovati. To, da ostaneš edina v
vodu, ki bi si želela iti na kakšno akcijo, naj
te nikakor ne odvrne od udeležbe na tej
akciji. To, da boš ti vseeno šla tudi jasno
povej vodniku in prepričan sem, da te bo
podpiral v tvojem vztrajanju. Hkrati pa bo
mogoče on vedel za koga drugega, ki je v
podobni situaciji kot ti ali pa za kak vod,
ki mu morda manjka samo en član, da
bi sestavil ekipo za kakšno tekmovanje.
Moraš namreč vedeti, da obstaja še kak
drug taborniški vod poleg vašega in da jih
je že v našem rodu kar nekaj. Tudi, če boš
ti edina iz vašega voda bodo prišli člani iz
drugih vodov. In na kakšne akcije bodo
prišli tudi taborniški vodi iz drugih rodov,
kajti tabornikov je povsod veliko. In med
vsemi njimi jih obstaja kar nekaj, ki imajo
podoben problem kot ti, tako da se nikakor
ni treba bati, da bi bila na akcijah sama.
Hkrati pa bo to zate tudi izjemna priložnost
za sklepanje novih poznanstev. Zato nikar
ne omahuj, ampak se že danes prijavi na
naslednjo akcijo.
Modroslav
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TABORNIŠTVO

KVIZ

1. Kako se še drugače imenuje taborniška
srajca?
a) taborniški kroj
b) taborniški model
c) taborniško blago
d) taborniška krpa
2. Kakšno rutko nosi tabornik, ki je star
14 let?
a) rdečo
b)modro
c)zeleno
d)vijolično
3. Kaj od naštetega ni vrsta ognja?
a) pagoda
b) stražni ogenj
c) lovski ogenj
d) prizma
4. Kako se imenujejo šotori, v katerih
spimo na taboru?
a) dravica
b) savica
c) sušica
d) sočanka
5. Ob katerem dogodku se tabor predhodno zaključi?
a) če kuhar zamudi s kosilom
b) če nam ukradejo zastavo
c) če taborovodja zboli
d) če ugasne večni ogenj

6. Kaj pomeni kratica GG?
a) gozdovniki in gozdovnice
b) gospe in gospodje
c) gozdarji in gozdarke
d) goske in gosaki
7. Kaj od naštetega ni taborniška akcija?
a) Zlata puščica
b) Žaboboj
c) Lov na srebrnega meveda
d) Močne ukane
8. Kateri od naštetih ni taborniški zakon?
a) tabornik je pripravljen pomagati
b) tabornik je veder
c) tabornik je varčen
d) tabornik pozno vstaja

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
Katja'n'Grega
Odgovori: 1a, 2.c, 3.d, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.d
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ORKE

VOD SE PREDSTAVI

SAŠA VOCHL
Starost: 28 let
Teža: državna skrivnost
Višina: 165 cm
Tabornik sem že: 10 let
Tabor sem že obiskal: ja
Opisal bi ga z besedo: neponovljivo
Svoj vod bi opisala: So SPN-jčki (simpatično
podivjani navihančki)
Taborniška znanja: Za vso modrost ni
dovolj prostra
Kako ste dobili svoje ime: Po dolgi mučni
razpravi ...
Prepoznavni smo po: Brokebackmountain
sceni.
Najljubši tabornik: Nuša in Neža
Skrivno sporočilo svojim članom: Le
kako dolgo bodo še tako prikupno nagajivi? Le kako dogo bodo še polnili hišo s
hrupom? Upam, da še zelo dolgo...
Vaša Saša!

NOAH NOVŠAK
Starost: 11 let
Teža: 23 kg
Višina: 150 cm
Tabornik sem že: 4 leta
Tabor sem že obiskal: ja
Opisal bi ga z besedo: blo je še kr uredu.
Svojo vodnico bi opisal : ? ? ?
Taborniška znanja: Da mušnice niso užitne.
Kako ste dobili svoje ime: Po tem bi lahka
film posnel. (Pa nebi bil lep)
Prepoznavni smo po: Nč lepga.
Najljubši tabornik: Moj pradedk.
Skrivno sporočilo svoji vodnici: Saša, že od
vrtca mi dolgujš 100€. Kdaj mi boš vrnila?!
Hec.
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DOMEN HROVAT
Starost: 12 let
Teža: 0,001 mg
Višina: 0,001 mm
Tabornik sem že: okoli 4 leta
Tabor sem že obiskal: ja
Opisal bi ga z besedo: juhu
Svojo vodnico bi opisal : Prijazna, včasih
smešna, malo tudi *****a
Taborniška znanja: vse in še več
Kako ste dobili svoje ime: Dolga zgodba.
Pred davnimi časi je živel Devi, ki je hotel
da smo Orke in mi smo bili Orke, ker če ne
bi bilo ...
Prepoznavni smo po: Nejčevem dretju
Najljubši tabornik: LIAM !!!
Skrivno sporočilo svoji vodnici: Ok, kul si.
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LUKAS DEBELJAK
Starost: 11 let
Teža: 38 kg
Višina: 149 cm
Tabornik sem že: 2 leti
Tabor sem že obiskal: da
Taborniška znanja: Netopir ni dobra družba
Svojo vodnico bi opisal: Prijazna, smešna,
ful pusti...
Kako ste dobili svoje ime: Orke smo bili,
ker je Devi zabil, da bomo (bolš kot Sašina
przadeta ideja : šrafncigri)
Prepoznavni smo po: Nejcu (v slabem
smislu)
Najljubši tabornik: LIAM !!
Skrivno sporočilo svoji vodnici: Ful si kul!
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BLAŽ PESEK
Starost: 11 let
Teža: 31 kg
Višina: 144 cm
Tabornik sem že: 43leta
Tabor sem že obiskal: NEEEEE!
Svojo vodnico bi opisal : Krajzi, nora in
keš mara!! $
Taborniška znanja: Da se mraul ne ubija!
In še več.
Najboljši sestanek: Vsak teden je za nas
dober sestanek.
Kako ste dobili svoje ime: Prišel sem noter.
Prepoznavni smo po: igračah
Najljubši tabornik: Neža in Nuša
Skrivno sporočilo svoji vodnici: Res se
mal preveč jeziš …! Upam, da se nauš več
razburjala na nas. Želim ti goro sladoleda.
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DIHUR
Dihurji so družina sesalcev, ki jih najbolje
poznamo po njihovem smrdečem izločku.
V to družino spada mnogo vrst, ki se med
seboj razlikujejo tako po zunanjosti kot po
nahajališču. Večina jih naseljuje področje
med Kanado in srednjim delom Južne
Amerike, dve vrsti pa najdemo v Indoneziji
in na Filipinih.
So zelo različnih velikosti, v dolžino zrastejo
od 40 cm pa tudi do 1 metra, tehtajo pa
lahko od slabe pol kile do dobrih 8 kil. Imajo
podolgovato telo z relativno kratkimi, a
mišičastimi nogami. Na sprednjem paru
nog so dolgi kremplji, namenjeni kopanju.
Njihov bujni kožuh je progast, običajno v
črno-beli kombinaciji, pri nekaterih vrstah
pa se pojavi tudi rjava, siva ali krem barva.
Čeprav spadajo v red mesojedov, so dihurji pravzaprav vsejedi. Plenijo večinoma
insekte in njihove ličinke, manjše sesalce
in dvoživke, ne branijo pa se tudi jajc,
jagodičevja, oreščkov, gob in drugega rastlinja. Včasih se obnašajo tudi kot mrhovinarji in se hranijo z ostanki mrtvih živali ali
pa brskajo po smeteh.
Dihurji večino časa preživijo v samoti. Podnevi se zatečejo v votline, ki jih izkopljejo.
Tam tudi prezimijo. Čeprav ne hibernirajo,
pa pozimi malokrat jedo in so večinoma
neaktivni. Samci tudi zimo prebijejo sami,
medtem ko se samice običajno združijo v
manjše skupine.
Kot je za vsejede pomembno, izjemno
dobro slišijo in vohajo, imajo pa precej
šibek vid. Na razdalji več kot 3 metrov vidijo
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ŽIVALICE

skoraj popolnoma zamegljeno, zaradi česar
so mnogokrat žrtve prometa. V splošnem
ne živijo dolgo, le 10% jih dočaka več kot
3 leta.
Dihurji se parijo zgodaj spomladi, maja pa
se skoti 4 do 7 slepih in gluhih mladičkov,
ki še dobra dva meseca sesajo. Ko so stari
kake 3 tedne dihurčki odprejo oči, po
obdobju sesanja pa z mamo ostanejo še
kakšno leto. Ta je običajno zelo zaščitniška,
medtem ko samci nimajo nobene vloge pri
skrbi za mladiče, včasih jih celo ubijejo.
Branijo se s škropljenjem izločka parnih
analnih dišavnih žlez. Ta ima vonj po
mešanici gnilih jajc, česna in zažgane plastike ter močno odganja potencialne plenilce, celo medvede. Mišice, ki se nahajajo
v bližini žlez, dihurjem omogočajo izjemno
natančno usmerjanje curka celo 5 metrov
stran. Posledica uspešne poškropitve pa
ni le obupen smrad, ampak tudi draženje
izpostavljenega mesta in začasna oslepljenost. Zanimivo pa je, da tega obrambnega
sredstva dihurji ne uporabljajo radi. V telesu
imajo te snovi dovolj namreč le za 5 ali 6
poškropitev, za tvorbo nove zaloge pa

potrebujejo nekaj deset dni. Plenilce že s
svojo opozorilno barvo opomnijo, da se je
bolje umakniti.
Dihurje najdemo tudi v človekovem
življenju, saj so vedno bolj popularni in zanimivi kot domači ljubljenčki. Zaenkrat jih

je dovoljeno imeti v ujetništvu le v nekaterih državah ZDA, kjer jim dišavne žleze
operativno odstraniji, ter v UK, kjer pa ta
operacija ni dovoljena. Danes je vedno več
lastnikov dihurjev tudi po Evropi.
Kity

TABORNIŠKI ZAKONI
5. Tabornik je discipliniran.
6. Tabornik je veder.
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DOBRODOŠLI!

ZGODBICA
obliki zgodbe ki leži pred nami in nam že
navdušeno maha v pozdrav.

___________________________________
Dobrodošli v svet, kjer zmaji živijo in pravi
junaki se rodijo, kjer razne druge pošasti
strašijo in mlade princeske pred nevarnostmi bežijo (ali pa tudi ne). Sedaj se verjetno
sprašujete kaj je ta svet in kje se nahaja in
ali lahko navsezadnje sploh obstaja?
Odgovori na ta vprašanja pa so zelo preprosti; ta svet je povsod in vendar nikjer,
nahaja se povsod in vendar nikjer in obstaja in vendar tudi ne obstaja. Naj vam
razložim kaj sem pravkar povedal, ta svet
ima namreč tudi ime, ime mu je Domišljija,
zato lahko vidite kako je ta svet lahko povsod in nikjer obenem. Ima pa ta svet tudi
veliko dostopov, saj v ta svet vstopimo
kadar preberemo kako zgodbo.
In sedaj ko smo prišli do meje med Zemljo in Domišljijo, pa vas vabim še naprej
skozi enega od prehodov v Domišljijo. Naš
obisk bo sicer razmeroma kratek, vendar
ne nepomemben saj bo obstajal naprej v

28

Naša zgodba ima kot vsaka začetek,
sredino in kraj, njen čas dogajanja je nekje
v preteklosti čeprav je nedoločen in kraj
dogajanja je neka oddaljen dežela za katero
nihče ne ve kje je niti kako daleč stran od
nas je, je preprosto samo daleč. V tej deželi
v tistem času sta se zgodila dva na videz
nepomembna in nepovezana dogodka,
ampak, kot je pri teh zgodbah običajno,
videz vara in očitno ima vse svoj razlog.
Čeprav bom naštel oba dogodka po vrstnem redu, je za našo zgodbo pomembno
vedeti da sta se oba zgodila natanko ob
istem času. Prvi dogodek je bil rojstvo petega sina v družini, drugi pa je bil dokončanje
loka.
In tu se naša zgodba šele res začne. (se
nadaljuje...)
Đoni

Lukas

Nejc

