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hej, medvedek,
objemi me!

Nemogoče je nekoga 
objeti, ne da bi te on 

objel nazaj..
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Akcije

V soboto 6.11.2010 smo se ob 10 uri 
zbrali v taborniški sobi. Ko smo se zbrali 
smo odšli proti postaji Bavarski dvor, kjer 
smo počakali avtobus številka 7. Po priho-
du avtobusa smo se z njim odpeljali proti 
Pržanu. Od končne postaje do prostora, 
kjer je bilo kostanjevanje so bili postavljeni 
potni znaki. Iskali smo potne znake in se 
po njih ravnali. Nekje na sredini poti smo 
dobili nalogo, da moramo poiskati kostanj. 

Kostanj smo našli in ga odnesli do prostora 
za kostanjevanje, kjer smo ga kasneje tudi 
spekli in pojedli. Na kostanjevanju smo 
jedli kostanj in pili čaj, streljali z lokom, ob 
potoku delali jezove, izdelovali figurice iz 
kostanja - naredili smo Liama in Jureta :) , 
in se nasploh imeli fino. Ko se je vse skupaj 
zaključilo okoli 14 ure smo pobrali šila in 
kopita ter se odpravili nazaj na avtobus in 
oddrveli proti taborniški.

Vod Beli tigri

Kostanjevanje

Iz listja in vejic smo oblikovali  šopke.
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Orientacija po Ljubljani malo drugače. Mlajše 
grče (Grega, Katja, Teja, Matej) so osvojili 
tretje mesto, Nehvaležno četrto mesto je 
dosegla ekipa Sok (Vid, Pamž, Špela, Đoni). 
Odlično smo se odrezali tudi Zmaji, ki smo si 
prislužili v naši kategoriji drugo mesto!

Na fotoorentaciji nas je bilo 5. Tam smo 
dobili neki list. Na listu so bile slike. Mi 
smo morali najti te stavbe. Zadnja je bila 
hitrostna. Vsi smo bili zelo utrujeni. Zelo 
sem se zabavala.                
                                                                     Luna

Bil sem doma. Igral sem se s svojim bratran-
cem. Igrala sva se s plejstations.    Marko

Bila sem v kinu in nisem prišla!!! Zmen-
jeni smo bili z prijatelji. Film je bil odličen! 

Po filmu je šel prijatelj na tekmo, moja pri-
jateljica pa je šla k meni do 5.     Hana

Na fotoorientaciji je bilo super. Dobili 
smo slike in mogli priti tja, kamor je kazala 
slika. Res je blo kul.          Ela

Liam in Jure sta kradla sladkarije. Igrali, jedli 
in iskali … Peli smo!! Liam je bil nasramn!!! 
Velik smo tekli!!!                                  Patricija

Bila sem na tekmovanju (plavanje). Bila 
sem 1., 2. in 3.. Tekma je bila v Tivoliju ob 
7:15.        Maša

Na fotoorenjaciji smo tekli, iskali, jedli, se 
igrali …Bilo je zelo zabavno!  Šli smo na 
grad, gledališče … Na poti nazaj smo na-
gajali Liamu in Juretu!              Maja

Fotoorientacija

Na kostanjevanju sta nam Grega in Katja spekla obilo dobrega kostanja.
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Od Ljubljane do MedvodKolesarimo
 z Liamom

Razdalja: 8 km
Zahtevnost: Rekreativna

Naša pot se začne pri končni postaji 1 v 
Vižmarjih. Od tam nadaljujemo pot skozi 
vasi: Gunclje, Dvor, Stanežiče. Ko se vaška 
pot združi vzporedno z glavno cesto, ki 

pelje do Medvod ,se peljemo mimo hotela 
Medno. Od tam naprej se cesta počasi 
spušča navzdol. Ko je klanca navzdol 
konec, odkolesarimo čez majhen most. 
Ko smo čez, se peljemo naravnost in čez 
400m prispemo v Medvode. 

Liam
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Orientacija

1. S pomočjo česa se ne moremo orientirati 
v naravi?

a) s pomočjo Sonca
b) s pomočjo Severnice
c) s pomočjo mravljišč
č) s pomočjo mahu 

2. Kaj je ekvidistanca?
a) višinska razlika med dvema sosedn-
jima plastnicama
b) razliko med najvišjo in najnižjo točko 
na karti
c) črta na karti, ki povezuje točke z 
enako nadmorsko višino
č) točka z označeno višino

3. Kaj je busola?
a) naprava za merjenje višine
b) napreden kompas
c) pripomoček za merjenje krivih razdalj 
na karti
č) naprava za merjenje hitrosti

4. Katero od naštetega ni taborniško ori-
entacijsko tekmovanje?

a) NOT
b) ROT
c) ZNOT
č) KOT

5. Kaj je azimut?
a) kot med geografskim jugom in iz-
brano smerjo
b) kot med dvema poljubnima točkama 
v naravi
c) kot med severom in jugom
č) kot med geografskim severom in iz-
brano smerjo

6. Kaj je kroki?
a) podroben in natančen prikaz 
manjšega zemljišča
b) groba skica obširnejšega terena
c) natančen prikaz večjega zemljišča
č) groba skica večjega zemljišča

7. V katerem ozvezdju leži zvezda Sever-
nica?

a) Kasiopeja
b) Orion
c) Mali voz
č) Veliki voz

8. Kaj od naštetega ni običajna naloga na 
orientacijskih tekmovanjih?

a) skica terena
b) minsko polje
c) hitrostna etapa
č) poznavanje vozlov

Katja

Odgovori: c), a), b), č), a), a), c),č)

Kviz
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Đuro - JurijInterviju

Pozdravljen načelnik, kako si?
Fino. Zdravje štima, to je pomembno. Sem 
pa malo utrujen od treninga, musklfibr pa 
to...

Kakšnega treninga?
Sej smo skupi športal.

Aja, sej smo res. In, kaj počneš te dni?
Ubistvu priložnostno delam, kar pride pod 
roko. Tako je, če pavziraš ,hehe. Naslednje 
leto grem na DIF, tam pa na polno! Drugače  
pa so priprave na zimovanje v polnem teku, 
tako da ni dolgčas.

Začelo se je taborniško leto, kakšna so 
pričakovanja?
Da se bomo mel fajn, kot vsako leto in da 
bodo akcije uspele, kot vsako leto. Hehe, 
kaj smo dobri. Zimovanje in tabor sta 
ključna.

Kaj pa vloga načelnika, ki ti je bila zaupana?
Mislim, da mi kar gre. Na začetku mi je 
Matevž (bivši načelnik) veliko pomagal. Je 
pa kar zalaufal. No, še sedaj ga sem pa tja 
pokličem, vsega seveda še ne vem...

Koliko časa si pripravljen opravljati tako 
odgovorno funkcijo?
Jah, bo že čas pokazal. Zaenkrat uživam in 
spremljam mlade nadobudneže, ki bi me 
čez nekaj let lahko nadomestili.Špela
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Vodnik?
Bil sem ja, nekoč. Šest ali sedem let, Sumo 
kokice smo bili.

Kako se pri tabornikih vidiš čez deset let?
S kakšnim malim tabornikom v vlogi obis-
kovalca taborov. Takrat bom že 33. Ne 
vem če bom še načelnik, hehe. Mogoče 
bodo druge stvari dobile prednost, upam 
in verjamem, da bo časa tudi za tabornike 
dovolj. Itak bodo pa moje članice takrat 
šefice, tako da sploh ni panike...

Punca?
Mam ja, najboljšo na svetu...

Tabornica?
Je ja, tut spoznala sva se pri tabornikih.

Hobiji?
Ples, taborniki, plezanje, igranje 
inštrumentov...

Meh še kdaj raztegneš?
Ja, harmoniko še igram. Sicer malo manj 
kot na začetku, ampak uživam pa še vedno.

Kaj boš, ko boš velik?
Ne vem, bomo videli, nič še ni določenega.

Vzornik?
Jaaaaa, ne vem če ga imam. Nimam, hehe.

Hvala za tvoj čas!
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Taborniška soba zopet sije kot že dolgo 
ne. Priprave na beljenje so potekale dalj 
časa. Kot smo izvedeli iz neuradnih virov, 
naj bi bilo jedro dileme zelo težavno. Ali 
pobarvati samo umazane flekce, ali z 
barvo osvežiti celotno taborniško sobo. 
Zagovornike točkovnega beljenja je skrbela 
prevelika količina dela. Nad toplo posteljo 
in brezdeljem so se navduševali že Rim-
ljani, vendar so na koncu neslavno pro-
padli. Kljub mučnemu sestanku je prevladal 
razum in zdrava pamet. Tokrat je zmagala 
opozicija, ki nasprotuje vsakršnim pretira-
nim poenostavitvam. 

Zlata puščica je prinesla zmagovalne 
stopničke. Čestitke vsem zmagovalcem. 
Moralnim seveda. Dejansko smo testirali 

Iskrice v očehTraći

nosilnost. Pod težo zmagovalcev se niso 
vdale. Kaj pa krivci? Ali se sploh zavedajo 
»teže« svojega dejanja? Najbrž ne. Zmago-
valci so se preganjali po trgovinah, rezali, 
barvali in kupovali material, ki je bil zaprav-
ljen po neumnosti. Krivda? Očitno kolek-
tivna. Uradni viri pravijo, da je bilo precej 
slabe volje, ki pa je s časom izpuhtela. Pa se 
je krivec iz tega kaj naučil? Najbrž ne. Kot 
je slišati, si zmagovalci želijo vsaj en velik 
HVALA. Ali ga bodo dočakali?  

Zapornice na reki Ljubljanici so najbolj 
romantična točka v celotni Ljubljani. Kakšen 
tujec, ki je prvič v Ljubljani bi še verjel takšni 
trditvi. Pravzaprav je navedeno dejstvo 
čisto možno, če se sprehajaš ob Ljubljanici 
pozno ponoči in ne vidiš, kaj vse plava po 
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Ljubljanici. Iz zanesljivih virov smo izvedeli, 
da močna zaljubljenost človeka popolnoma 
zaslepi. To se je dejansko tudi zgodilo. Na 
srečo se je vse dobro končalo. Pretirane 
iskrice v očeh so se pogasile,  metuljčki v 
trebuhu pa odleteli. Skrbi pa nas, kaj vse 
lahko prinese pomlad?

Skupina kajakašev se je spustila po reki 
Soči in preživela. Težava je, da fantje nimajo 

svojih kajakov in si jih morajo izposojati. 
Ker so študentski žepi zelo plitvi (pa vsi še 
študentski niso) in bodo plitvi še bolj (malo 
delo prihaja), vsi zagrizeni kajakaši prosijo 
za skromne prispevke. Izvedeli smo, da bi 
jim dobri ljudje priskočili na pomoč, vendar 
ne vedo, ali je želja sploh dovolj močna in 
resnična.

V času recesije se mora za svoje skromno 
preživetje vsak znajti po svoje. Dva vidnejša 
člana naše druščine sta ugotovila, da ob 
pomoči skrivnostnih majhnih živih bitij nas-
taja čudežni napitek, ki se ga ne bi branil niti 
sam Asterix. Iz strokovnih krogov smo izve-
deli, da polovica litra omenjenega napitka 
nadomesti kar šest žemljic. Pripomočke 
za pripravo napitka se lahko naroči preko 
svetovnega spleta. Očitno recept za rešitev 
sveta že obstaja in so zato razne misice 
popolnoma odveč. 

Nič nam ne ostane skrito. Metuljček

Rešitev:  na zadnji strani
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Dviga plamen se iz ognja

 C         G
Dviga plamen se iz ognja,
           G7              C
taborišča našega,
 F        C
ki pod goro mirno spava,
           G7      C
sredi gozda temnega.

Tam šotori se blestijo,
prapor sredi njih vihra
in oznanja vsej prirodi,
kje je tabornik doma.

Poslušajte bratje sestre
gozda jelovega spev,
pesem velike prirode,
tihi gorski njen odmev. 

ertetesmerica
Rešitev:  na zadnji strani
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Ne morem na zimovanje

V: Dragi doktor Modroslav
Bliža se čas zimskih počitnic 
in vedno bližje kot smo 
jim, bolj nelagodno se 
počutim. Vem, da se ti 
bo to zdelo čudno, saj 
se večina otrok počitnic 
veseli, vendar je pri meni 
situacija komplicirana. Pred 
kratkim sem izvedel, da bo 
takrat organizirano zimovanje. Od pri-
jateljev, ki so bili tam že lani, sem slišal, 
da so se imeli res super, zato bi si tudi 
sam želel iti na zimovanje. Strah pa me 
je, da letos spet ne bom mogel iti z njimi 
in da bom kot vsako leto moral iti s starši 
na smučanje. Sicer rad smučam, ampak 
hitro se naveličam, zato bi šel rajši na zi-
movanje...   Snežko

O: Joj ti moj sneženi deček. Ko smo bili 
mi majhni, smo imeli povsem druge prob-
leme, kot jih imate otroci sedaj. Pa kaj bi 
ti govoril, to je že tako daleč nazaj, da se 
tega skoraj nihče več ne spomni. Če smo 
hoteli na smučanje, smo si morali smučke 
najprej izposoditi, nato pa jih na ramenih 
odnesti proti vrhu Gradu, šele potem smo 
lahko uživali v smučanju, ki pa ga je bilo 
nato hitro konec. O kakšnem smučanju kot 
ga poznate danes, pa smo lahko le sanjali. 
Tudi, ko smo bili že malo starejši in smo 
postali vodniki, so imeli naši člani podobne 

težave. Pa smo si takrat rekli, 
dajmo nekaj naredit za njih. 

In smo pripravili prvo zi-
movanje. Otroci so se 
imeli tam prav fino in 
so z veseljem prišli tudi 
naslednje leto, čez mnogo 

let pa so na zimovanje prišli 
tudi njihovi otroci, čeprav so 

oni že imeli možnost smučanja 
na normalnih smučiščih, ampak njihovi 

očetje in mamice so se spomnili, kako je bilo 
na zimovanju in so poslali še svoje otroke. 
Spet je minilo nekaj let in tudi tile otroci 
in njihovi prijatelji so dobili svoje otroke. 
In nekje med temi otroki je bil tudi mali 
sneženi deček Snežko. In če Snežko tega 
morda ni vedel prej, mu Doktor Modroslav 
sedaj pove, da so bili nekoč na zimovanju 
tudi njegovi starši ali pa kdo od njihovih 
prijateljev. In da so se imeli tudi oni tam 
zelo lepo. In da te bodo razumeli, če boš 
doma razložil, da si res zelo, zelo želiš iti na 
zimovanje. Sploh, če boš obljubil, da boš 
potem celo leto priden. V tem primeru 
ni hudič, da ti ne bi dovolili iti. Pa še eno 
stvar povej staršem. Zimovanje traja samo 
4 dni, tako da ti ostane še več kot polovica 
počitnic, ki jih lahko preživiš na smučanju s 
starši. Tako bo Snežko lahko najprej užival 
na zimovanju, potem pa s starši odšel še na 
smučanje. Joj, ko bi mi v mladih letih imeli 
takšne možnosti, sedaj gre pa meni že na 
jok …                  Modroslav

Kotiček 
Modroslava
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Bivak

Vsak tabornik naj bi vedel, kaj bivak je in 
kako ga postaviti. 
Bivak, kot ga poznamo taborniki, je postav-
ljen iz šotork, povezanih z vrvmi in podprt 
s palicami, nato pa še zabit s klini, da je 
platno napeto.
A to je le ena od možnosti, kako prebroditi 
noč v naravi na »toplem in suhem«.

Poznamo več vrst bivakov: 
Planinski bivaki
Naravni bivaki 
Bivaki iz naravnih materialov
Bivaki iz šotork, platen, plaht... 

Planinski bivaki so že postavljeni v gorah, 
kamor se lahko vsak planinec zateče, če 
ga na pohodu ujamejo neprijetne razmere 
ali pa je njegova tura daljša in mora nekje 
prespati.

Naravni bivaki so jame, skalni previsi ipd. 
kamor se lahko skrijemo, da nas zaščitijo 
pred vetrom, dežjem, snegom, mrazom...

O ostalih vrstah bivakov pa prihodnjič!
MacTabornyk

Spreten 
tabornik

Naravni bivak

Planinski bivak
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Ker je že zelo mrzlo in radi pijemo vroče 
napitke ,vam bom opisal preprost recept, 
kako pripraviti vročo čokolado v nekaj 
minutah.
Super je tudi zato, ker si lahko zbereš svoj 
okus. Sicer potem ni več čokolada :)

Za 2 dl potrebujemo:  
-2dl mleka
-1 - 2 žlički  praška za puding
-1-2 žlički sladkorja

Priprava :
Sama priprava napitka ni zapletena, je pa 
pomembno, da upoštevaš navodila, ker 
drugače lahko hitro dobiš grudice in napi-
tek ni več tako dober niti mamljiv. 
V primerno veliko posodo nalij 
1dl mleka in ga začni seg-
revati. Ker se vroče 
mleko rado prime 
na posodo je 

najbolje izbrati, tako s premazom proti 
sprijemanju. Med tem ko se mleko seg-
reva v skodelici, nalij malo mleka, toliko da 
dobro pokrije dno.  Dodaj puding prašek 
in sladkor. Od količine bo odvisna gos-
tota vroče čokolade. Z žličko vse dobro 
pomešaj, tako da bo brez grudic. Med tem 
je mleko verjetno že blizu vrelišča, tako 
lahko vsebino skodelice doliješ v posodo.  
Med dolivanjem nujno dobro mešaj in ne 
nehaj dokler se napitek ne zgosti. To traja 
približno 2 min. Ko se ti zdi da je zgoščen 
dodaj preostalo mleko, dobro pomešaj in 
odstavi iz ognja. Mrzlo mleko na koncu 
dodamo da napitek na hitro malce ohlad-
imo in s tem preprečimo 
nastajanje smetane, pa še takoj je priprav-

ljen za pit. Prelijemo v 
skodelico in takoj 

z a č n e m o 
uživati.

           
   Grega 

Vroča čokolada iz pudinga Mmm...
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VrtavkaZabava

Naredimo poskus, kjer iz črne in bele barve 
dobiš še druge barve. Poskus smo naredili že 
na zimovanju s Špelo, se spomniš? 

 Potrebuješ:   

1 palčko za ušesa 
trd karton
lepilo ali Uhu patafix
svinčnik
škarje
2 sponki za papir
krog, ki ga vidiš spodaj
                 
S škarjami izreži krog, ki ga imaš na zadnji 

strani. Položi ga na karton in ga obriši – pazi 
ker krog ni popoln. 

Iz kartona nato izreži krog. V sredino 
obeh krogov s svinčnikom naredi luknjico. 
Luknjica mora biti velika toliko, da gre skozi 
njo palčka za ušesa. 

Palčki za ušesa z obeh strani odstrani 
vato. Daj palčko skozi središče kroga iz 
kartona. Na enem koncu naj palčka gleda 
ven 1 ali 2 cm. Na krajšem koncu palčko 
zalepi, najbolje z vročim lepilom ali UHU 
patafixom. 

Tako dobiš prav posebno vrtavko. Na 
zgornji del vrtavke pa daj sedaj krog, ki 
si ga izrezal iz Erteteja. Da bo krog lepo 
stal, ga na dveh nasprotnih straneh spni s 
sponkama za papir na karton.

Tako poskus je narejen. Zdaj pa samo še 
zavrti vrtavko in opazuj. Kaj opaziš?

Špela
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Dan VI

... pojedli zajtrk in že smo se odpravili čez 
reko, na drugo stran, da dokončamo progo 
preživetja. Danes je zadnji dan, ko postav-
ljamo progo tako, da nam ni ostalo veliko 
časa. Tako kot prejšne dni se razdelimo v 
dva kanuja in pri nas zopet krmari Klemen. 
Jaz raje sedim spredaj, ker še ne znam 
dobro krmariti, čeprav smo se to učili na 
začetku tabora. Danes je še posebej vroče, 
še dobro, da bomo lahko celo dopoldne 
lepo v senčki v gozdu. Izkrcamo se na drugi 
strani reke, poberemo orodje iz kanujev 
in se odpravimo po progi. 

Včeraj 

Utrinki s
tabora

smo ostali pri smrečji oviri, pri kateri se je 
treba plaziti po vseh štirih, nad tabo so pa 
obešene smrečje veje. Pridemo do nasled-
nje ovire, kjer bo postavljena blatna kopel. 
Začnemo s kopanjem velike luknje v katero 
bomo kasneje nalili vodo , čez pa napeli 
šotorko. Vse skupaj je res naporno in luknja 
ni niti približno tako velika, kot imamo v 
načrtu. Še dobro, da nam bodo pustili ...

... Pamž sklical zbor. Že zjutraj nam je 
razložil, da smo se danes spremenili v 
neandertalce, zato smo vsi oblečeni in 
našemljeni kot praljudje. Stojimo v zboru 

in Grega nam ves prestrašen razlaga, 
da je izvedel za dinozavra, ki se na-
haja v naši bližini. Prepričan je, da bo 
napadel tabor in nam pojedel vso 

hrano, zato se moramo skriti in 
ubraniti naš tabor. Vsi stečemo za 

štabni šotor in v tišini čakamo na 
dinozavra. Kako smešno, dino-
zavri sploh ne obstajajo, zdaj pa 
naj bi se en našel in nas napadel. 
Grega zašepeta, da prihaja in 

za drevesi zagledamo, da se 
nam približuje nekaj ogromnega. 

Najprej zagledamo glavo na dolgem 
vratu, nato pa za njo še ogromen 
trup. Pred vhodom v tabor je stal 
skoraj pravi dinozaver. Pamž se za-
dere tri, štiri, zdaj in vsi se podamo 
v dir. Sploh ne morem vrjeti, da ...

Skriti Opazovalec 
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Zimovanje
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Na zimovanju smo se za eno dopoldne prelevili v novinarje. Vse naslednje strani so avtor-
sko delo otrok.
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Pisarna

NAJBOLJŠIH PET
Luna, Maša, Patricija, 
Maja, Nuša

Karkoli se zgodi, 
pokliči  123 
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Karkoli se zgodi, 

Dnevnik Najboljših
pet

PATRICIJA 

Danes smo prišli v Radovno. Zelo mi je 
bilo všeč, ker smo se igrali štafete. Jaz se 
uredu počutim, za druge pa nevem. Poh-
valila bi Simo in Mašo. 

Soba mi je všeč. Skrivna pisma so mi zelo 
všeč. Veliko sem se v pismih naučila. Šli smo 
do Lipe, kjer so iz nas naredili napis RTT in 
ZMAJI. Ko smo se vrnili smo se šli sankati. 
Kosilo mi je bil zelo odličen. Igrali smo se 
igre. Všeč mi je bila igra limbo. 

V ponedeljek smo šli na lov na lisico. 
Pamžu smo Blaž, Erik, Maja in jaz pomo-
gali pobirati listke. Delali smo bunker. Tudi 
sankali smo se.

MAŠA

Danes smo prišli v Radovno. Najprej 
smo se namestili v sobe, potem smo imeli 
štafete. Bilo je super. Ko smo se vrnili smo 
malo počivali in jedli sladkarije, potem pa 
smo iskali kuverto ki so nam jo skrili vodniki. 
Notri je bilo vprašanje. Ko smo odgovorili 
smo šli pisat dnevnik. Zvečer smo šli na 
sprehod z baklami.

V nedeljo smo šli do lipe, kjer smo ses-
tavili napis »zmaji«, bila sem črka »z«. Do 
kosila smo se sankali. Po kosilu smo imeli 
delavnico s Špelo. Delali smo ekspetimente. 
Potem smo pekli pico. Dobro je bilo peči, 
jesti pa ne. Zvečer smo imeli družabne igre.
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MAJA

Ko smo prišli v kočo smo Luna, Maša 
in jaz izbrali posteljo in jo postlali. Potem 
smo počakali druge. Ko smo prišli smo šli 
na sprehod do jezera. Igrali smo se štafetne 
igre. Potem smo prišli v kočo in jedli slad-
karije. Nato smo se šli še eno igro. Bilo je 
zabavno! Nato smo šli pisat za Ertete.

V nedeljo smo se prvo zbudili, oblekli in 
umili zobe. Nato smo šli v zbor in si umili 
roke in šli jest. Dežurni so pomili posodo 
med tem pa so drugi iskali pismo. Odgov-
ore smo poiskali v Taborniškem priročniku. 
Ko smo poiskali odgovor smo ta odgovor 
povedali Neži. Nato smo imeli počitek. Tako 
smo se med počitkom zelo zabavali! 

Potem smo pri Špeli delali iz slamc 
mogoče piščalke in črke. Ko smo kočali smo 
delali z Gregatom pico. Bilo je zanimivo. 

Zvečer pa smo imeli družabne igre. Bile 
so zanimive. Naš dan se je končal tako, da 
smo šli spat.

LUNA

V soboto smo šli na zimovanje. Na zi-
movanje smo šli z avtobusom, z dvema 
avtoma. Ko smo prišli smo se razpakirali. 
Šli smo na pohod, kjer smo se na jasi ighrali 
štafete. Prišli smo nazaj in šli pisat dnevnik, 
ki ga pišem z veseljem. Zvečer smo imeli 
pohod z baklami

V nedeljo je bil moj najslabši dan, ker 
sva z Majo pomivali posodo. Šli smo do 
stare Lipe na izlet., tam smo se kepali in 
naredili napis zmaji. Ko smo prišli domov 
smo se sankali in pojedli kosilo. Imeli smod 
elavnice. Pri Špeli smo delali poskuse. Pri 
Gregatu smo delali pico, ki smo jo potem 
pojedli. Šli smo spat.
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V ponedeljek smo imeli lov na lisico. Pri 
prvi točki smo delali vozle. Pri drugi točki 

pa smo imeli prvo pomoč. Potem smo se 
šli limbo. Šli smo se sankat.
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Naj vam (vsem, ki niste bili na zimovanju) 
prikažemo, kje in kako smo bivali.

hotel  RadovnaNajboljših
pet

KLETNI PROSTORI:

kurilnica
kopalnica

Oprema: 2 tuša, 3 umivalniki
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WC

kuhinja

Oprema: hladilnik, veliko posode

PRITLIČNI PROSTORI:

jedilnica

Oprema: 4 mize, 13 stolov
Posebna opažanja: porisane šipe
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hodnik 
Posebne opažanja: posebnosti na steni

staff room
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shramba
Posebna opažanja:  napis »vstop najstrožje prepovedan«

1. NADSTROPJE:

soba 1

Število postelj : 4

V tej sobi spi: 
Nuša, Neža, Matej, 
Teja, Grega, Katja

Oprema: omara, stol, 
miza, okno
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2. NADSTROPJE:

soba 2

Število postelj: 8
V tej sobi spi: Pamž, Liam, 
Pučnik, Matevž, Jurij, Vid, 
Oprema: kavč, omara s policami,
 stov, svetilka, 6 šraufov

Posebna opažanja: 10:58 ležijo v
postelji (spalki)

soba 3

Število postelj: 6
V tej sobi spi: Blaž, Matic, Luna, 
Maša, Patricija, Maja, Sima, Erik
Oprema: slika, radiator, okna, 
dve diplomi

Posebna opažanja: koš sladkarij,
 strop iz stiroporja

WC

Podatki o postelji 
(veljajo za vse postelje): 
• dolžina  200 cm
• širina 120 cm
• višina (pograd) 162 cm
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Miss sob Najboljših
pet

Velika ali majhna, temna ali svetla, prostorna ali 
nabasana, topla ali mrzla, pospravljena ali razmetana 
… Katera pa je vaša najljubša? V prejšnjem članku smo 
vam predstavili sobe, zdaj pa bomo izbrali najbolj kul 
sobo. Anketirance smo vprašali tudi, koliko zvezdic bi 
dali našemu hotelu.

Nuša
Naj soba: staff
Zvezdice: ****

Maša:
Naj soba: otroška
Zvezdice: ****

Luna
Naj soba: otroška
Zvezdice: ****

Maja
Naj soba: otroška
Zvezdice: ****

Patricija
Naj soba: otroška
Zvezdice: ****

Blaž:
Naj soba: otroška
Zvezdice: *****

Pamž:
Naj soba: moja soba
Zvezdice: ***

Vid:
Naj soba: staff
Zvezdice: ***

Jure
Naj soba: WC
Zvezdice: **

Liam
Naj soba: bivak v gozdu
Zvezdice: *****

Matevž
Naj soba: staff
Zvezdice: **

Neža
Naj soba: moja soba
Zvezdice: *****

Matic
Naj soba: otroška
Zvezdice: *****

Sima
Naj soba: otroška
Zvezdice: ****

Jurij
Naj soba: staff
Zvezdice: ***

Matej
Naj soba: kurilnica
Zvezdice: *

Teja
Naj soba: kuhinja
Zvezdice: ****

Grega
Naj soba: kuhinja
Zvezdice: ****

Miss sob: 
OTROŠKA SOBA

Povprečna ocena hotela: 
3,7 zvezdic
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Neži, ki se je prvič preizkusila v vlogi zi-
movodje, smo postavili nekaj vprašanj, na 
katera je z veseljem odgovorila.

Zakaj ste izbrali to kočo?
Ker je zelo primerna.

Kako ste zadovolni s hišo in okolico?
Samo da je fajn družba in sneg.

Kako se vam zdi biti zimovanjevodja?
Enkratno.

Kdaj sta postali tabornik?
V četrtem razredu.

Zakaj ste izbrali taborništvo?
Rada umazana, s svojim vodom, kuri ogenj.

Zakaj sta izbrali to funkcijo?
Ker sem šêfica.

Ali vam je tu všeč? Zakaj?
Ja. Odlična hrana, odličen program.

Ali ste imeli kakšne probleme?
Krtača za lase in blazina doma.

So bili otroci pridni?
Ste kot vedoželne mravljice.

Kako ste pripravili program?
Zbrali smo se.

Ali imate leče?
Ne, ne nosim leč.

Kako se tu počutite?
Kot svoboden metulj.

Ali ste dobro spali?
Ja.

Ali bi tu še kaj ostali?
Če bi imela daljše počitnice.

Ali koga pogrešate?
Preostale iz voda.

ŠêficeNajboljših
pet
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Najboljših pet, ekipa petih deklet, se je 
polno opremljena podala na lov za vsemi 
(nič več) skritimi dogodki, ki so se zgodili na 
zimovanju. S posebno prepustnico smo se 
dokopali do nadzorne sobe, kjer je report-
erka Maša izvedela vse in še več.

 
Ali je tudi v naši kuhinji vse uredu? Grega 

je reku, da tisto na pici ni bil origano. Na tleh 
so bile neke pike, ki so po večerji izginile.

Če veste kaj novega, veste kaj morate 
narediti. Kar koli se zgodi, pokliči 123!

Ponoči se je slišalo neko ropotanje, ki 
spominja na kopanje luknje z lopato. Ali 
so tiste rdeče sledi v snegu kaj povezane s 
tem dogodkom?

Opazili smo, da v hiši nismo sami. Po poli-
cah se skriva neznanec znan pod imenom 
G.B. Ali ga je kdo videl?

Po hiši se govori, da se je Maticu zgodila 
neka nezgoda ampak viri nam sporočajo, 
da je bila zraven tudi Luna. Ali ona ve kaj 
o tem?

Govori se...! Najboljših
pet
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Profesionalni časopis

ŽURNAL r.t.t.

Blaž, Matic, Erik, 
Sima, Neža
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ERIK

Danes smo prispeli na zimovanje. Ko smo 
prišli smo se razpakirali in šli napohod in 
se šli štefete. Na začetku je bilo zabavno, 
potem pa sem bil moker in se mi dalo več. 
Končno smo se vrnili. Mokre stvari sem 
dal na radiator in nato smo šli v sobe. Ba-
sali smo se s sladkarijami. Zdaj pa pišem 
ta dnevnik. Ponoči bomo imeli pohod z 
baklami. Lahko noč! 

Ne, ni še lahko noč, naprej smo z baklami 

Dnevnik Žurnal
R.T.T.

šli na sprehod. Ko smo se vrnili smo odšli 
spat. Naslednji dan smo se zbudili in se 
sprehodili do stare Lipe. Tam smo iz nas, v 
snegu, naredili napis Zmaji in potem še RTT. 
Vrnili smo se. S Špelo smo imeli delavnice 
potem pa smo delali pico! Ko smo delali 
pico mi je bil najljubši del, ko smo jo jedli. 
Po pici smo se šli družabne igre. Navrsti je 
spanje. Zjutraj smo imeli lov na lisico. To je 
bilo zakon. Nato smo naredili bivak. Sankali 
smo se in potem šli spat. 
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SIMA

Danes, ko smo prišli v kočo smo se najprej 
razpakirali. Prišel sem na kosilo, makaroni 
so bili odlični. Potem smo odšli na pohod. 
Celo pot smo se kepali! Ko smo prišli do 
kraja, kjer naj bi se igrali štafeto. Zelo dobro 
nam je šlo. Prišli smo nazaj. Popil sem cele 
tri šalce čaja. Pojedli smo večerjo. Po večerji 
smo šli na pohod z baklami.

Nedelja. Šli smo do lipe.Kepali smo se. 
Dobil sem en orenk mavž. V sneg smo 
napisali napis zmaji. Potem smo  sestavili 
napis iz oseb (zmaji in RTT). Ko smo prišli 
nazaj, smo se pošteno nasankali. Pri Špeli 
smo delali veliko likovnih stvari. Za večerjo 
smo si naredili svojo pico.

Ponedeljek. Za zajtrk smo zelo hvalili 
kuhinjo. Lov na lisico je bil vredu. Liam se 
je kot nek norec vrgel iz opazovalne hiške. 
Povili smo mu roko. Na koncu smo našli 
lisico. Potem smo naredili bivak. 



BLAŽ

Dan je bil razbuljiv, ker, ko smo prišli v 
kočo smo rzpakirali in smo šli po eni uri na 
pohod. Na pohodu smo se zelo zabavali 
in med tem, ko smo hodili do jezera sva 
se z Liamom kepala. Ko smo prišli, sem 
se preoblekel in posladkal z bonboni. Ob 
20:00 bomo šli spet na pohod. Na prvem 
pohodu smo se igrali štafete. Soba je zelo 
lepa, ker bomo vsi skupai in soba je zelo 
velika. Ko smo prišli nazaj s prvega pohoda 
sem bil ves premočen in nogavice sem imel 
mokre kot da bi jih pomočil v lužo. Kosilo je 
bilo zelo dobro. Za kosilo smo imeli široke 
rezance in piščanjčjo omako. Želim si, da bi 
bili še ostali dnevi tako zabavni. V nedeljo 
smo šli na podod z baklami iz voska.

Pri Špelinih delavnicah sem naredil vr-
tavko, hrošča in piščavko iz slamic. V nedeljo 
smo šli do stare lipe, ker smo v sneg zapisali 
ZMAJI in potem smo sestavili zapis iz oseb 
in napisali smo ZMAJI in RTT. Medtem, ko 
imamo malico nam Neža pogosto skrije 
pisemca na katerih so vprašanja, ki se jih 
moramo naučiti in to mi je všeč. V nedeljo 
smo delali pice in najljubše pri tem mi je 
bilo, ko smo jo pojedli. Pri lovu na lisico je 
bilo najbolj zabavno delati vozle. Tukaj je 
najbolj zabavno ko se igramo mafijo, jungle 
spreed ali pa activity. Najbolj zabavno se je 
sankati in igrati. Danes smo naredili bivak 
(iglu), katerega smo naredili iz vej in snega. 
Bilo je zelo zabavno in upam da bo tudi 
drugo leto tako. Pri limbu sem bil prvi, ker 
pa sem imel en sam minus, nisem dobil 
nagrade.
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Intervjujali smo našega kuharja, kuharja 
na zimovanju. Ni nam hotel odgovoriti na 
vprašanja, ker je bil koda zaspan. Nato nam 
je odgovoril na vprašanja. Ko smo ga hoteli 
slikati v kuhinji se je razjezil in nas vrgel iz 
kuhinje. 

Koliko časa že kuhate?
7 let

Ali je to vaš poklic?
Ne, ni.

Katera je vaša najljubša hrana?
Je nimam.

Kaj najraje kuhate?
Meso.

Kaj najraje delate pri kuhanju?
Reže stvari.

Kaj vam je težko kuhati?
Šmoren.

Ali delate še kaj drugega?
Ne.

Ali vam pri kuhanju še kdo pomaga?
Ja, moja ljubezen Katja.

Ali smo vam olajšali delo s tem da smo 
pomivali posodo?
Ne, hrana ni zaradi tega nič boljša.

Kuharjeva ljubezen na sodiščuŽurnal
R.T.T.

Ali imate talent za kuhanje?
Ne, samo trdo delam.

Ali je bilo težko sestaviti kuhinjo?
Ne.

Kdaj ste prvič kuhali?
Pri 8. letih.

Kaj ste najhitreje skuhali?
Zrezke v smetanovi omaki.

Koliko ste stari?
23 let.

Ali so bile vaše stranke zadovoljne?
Ja, zelo.

Kje je Katja? 
Na sodišču.             Erik in Blaž

(Op.u. Grega je med pogovorom le igral 
vlogo tečnega šefa kuhinje)   
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Potrebujemo:

- kvas
- vodo
- sol
- sladkor
- moko
- ekstra deviško olivno olje
- kar nam paše (kva ? :D)
- sir
- zmiksani pelat
-origano
-kar hočmo

Ne pozabi na origano Žurnal
R.T.T.

Postopek:

Najprej narediš vulkan iz moke, nato kvas 
natrgaš v luknjo. Zmešaš s toplo vodo in s 
prstom mešaš. Počasi zmešaš vse skupaj in 
še malo mesiš. Pustiš vzhajati na toplem. Še 
enkrat pregneteš in oblikuješ v obliki pice. 
Zdaj dodaš zmiksane pelate, nariban sir in 
še kaj po svoji volji. Ne pozabi na origano. 
Pico pečemo dokler ni pečena. Pojemo jo 
z usti.

Sima in Erik
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NEDELJA

Zajtrk: 
Kruh z viki kremo in pašteto
Ocena: ****

Kosilo:
Puran s smetanovo omako in 
pire krompirjem (sok)
Ocena: *****
 
Večerja:
Pica (sok)
Ocena: ****

JedilnikŽurnal
R.T.T.

Vprašali smo 8 oseb, za vsako jed, kakšna 
se jim je zdela. Intervjujat je bilo zelo na-
porno. Z Maticom sva skupaj intervjujala. 
Veliko ljudi se ni motilo motiti. Pamž je hotel 
spati, a saj smo ga prepričali. Kuhar je dobil 
nasplošno oceno 3,8, sicer pa so bili s kuhar-
jem zadovoljni.

SOBOTA

Kosilo:
Široki rezanci z mesno omako 
(čaj, sok)
Ocena: *****
 
Večerja:
Hot dog (čaj)
Ocena: ***

Viki krema vs. kruh
Matic
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PONEDELJEK

Zajtrk: 
Musli z:
-korenfleksom
-čokolino
-čokoladne kroglice

Ocena: ****

Kosilo: 
Ražniči in pomfri (sok)
Ocena: ****
 
Večerja:
Gres (sok)
Ocena: ****

TOREK

Zajtrk: 
Musliji in kruh z namazom

Ocena: ****

Kosilo: 
V času raziskav kosila še 
nismo jedli (op.u.)

Sima in Matic

Pica
Sima

Hot dog
Blaž
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Rešitve: dolžina, merilo, milimeter
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