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UVODNIK
Baden Powell je nekoč o skavtih rekel, da so
“sprejemljivi v dnevni sobi, a prepotrebni v
brodolomu”. Zakaj? Brodolom terja hitre in jasne
odločitve, terja mirno kri, terja roke, ki vedo, kako
poprijeti za delo. Zahteva natančno opazovanje
situacije in poznavanje orodij, ki jih imamo na
voljo. V brodolomu je treba držati skupaj, še bolj
je treba paziti, da ne bi kdo padel v morje. Da
nihče ne bi vlekel vrvi sam.
Virus nas je pahnil v nevihto, ki je pretresla naše
gotovosti in naša življenja. Svet se je ustavil. Tisti
svet, ki se je iz leta v leto vrtel hitreje, ki je iz leta v
leto prej porabil naravne dobrine naše Zemlje, ki
se je slepil z mitom neskončne rasti. Tisti sistem,
po katerem smo se vsi mi prebijali skozi tedne
prepolne dejavnosti in hrepeneli po vikendu/
dopustu, po tistem low cost letu, ki nas bo
pripeljal v realnost brez skrbi, kjer bo lepo in fajn.
A če je res, da smo zdaj vsi na isti ladji, ki doživlja
brodolom, je tudi res, da so razlike med tem, kako
bo kdo ta brodolom prestal, vse večje. Razkrile so
se vse rane družbe, ki jih je sistem skrival pod
laskavo obleko. A še vedno smo sredi brodoloma
in vsi mi, kot državljani in skavti, smo klicani k
budnosti, k opazovanju, k pripravljenosti, k
odgovornosti.
Pred vami je torej Jambor, ki nas po eni strani
povezuje in bodri. Individualno delo, ki so ga
voditelji spodbujali v posameznih vejah v času
strogih ukrepov, se tako zliva v skupno sliko, ki je
res pisana in bogata. Po drugi strani pa želi
tokratni Jambor skozi razmišljanja, poročila in
intervjuje omogočati “pogled dlje”, želi vsakemu
posamezniku pomagati, da si ustvari svoj
daljnogled, s katerim bo lahko opazoval
sedanjost in zrl v prihodnost, ki si jo želi. Ob vsem
tem pa bo lahko prav vsak od nas ob jamboru
(tokrat ladje) lahko usmerjal v jadra prave vetrove.
Energični galeb
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V MENI JE

BODI PRIPRAVLJEN –
NA KARANTENO
Branko Cestnik

ANDEMIJA, KI JO DOŽIVLJAMO, JE
ZLO. BOLEZEN IN SMRT NISTA PO
BOŽJI VOLJI. Po Božji volji pa je, da se v teh
razmerah izkažemo. Nekateri so poklicani, da
se izkažejo kot bolničarji in uslužbenci
vneposrednem spopadom z virusom, drugi
so poklicani, da kot bolniki virus premagajo,
večina nas je poklicanih, da se izkažemo kot
bitja, ki so sposobna karantene oziroma
pandemiji ustrezne discipline. Skavtsko geslo
bodi pripravljen je v teh časih dobilo
nadaljevanje: bodi pripravljen na karanteno.
In bodi pripravljen na učno uro! Bog v
izrednih razmerah pandemije namreč ponuja
učno uro, kakršne v naših časih še ni. Najprej,
da se poučimo o sebi. Vsi vemo za geslo
gnōthi seautón – spoznaj samega sebe, ki
ponazarja Sokratovo modrost. Karantena je
priložnost za srečanje nas samih s seboj.
Karantena je nekakšna velika skavtska
puščava, kot imenujemo dinamiko, ko se za
kakšno uro izoliramo od ostalih in molimo ter
premišljujemo določeno temo. Hrup sveta se
je polegel, tekanja sem ter tja ni, zbrani smo v
sebi in okrog tega, kar je za nas bistveno,
oziroma okrog njih, ki so za nas bistveni:
družinski sopotniki. Ne zamudimo teh
trenutkov! Spoznajmo samega sebe!
Spoznajmo svojo družino!
Nekateri pravijo, da geslo spoznaj
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samega sebe predstavlja začetek zahodne
filozofije in s tem naše civilizacije. Manj ljudi
pa ve, da ima to geslo nadaljevanje. Na
Apolonovem templju v preročišču v Delfih je
bilo namreč napisano: spoznaj samega sebe
in spoznal boš svet in bogove. Kar je drug
korak učne ure v karanteni. Ko se srečaš s
seboj, se že odpreš svetu. Pot spoznanja gre
skozi tvoje srce, vendar tam ne ostane,
temveč se odpre naravnemu in
nadnaravnemu svetu.
Bog nam v času karantene govori o svetu,
o tem svetu, ki nam je dal koronavirus, in o
tistem svetu, ki bi lahko bil drugačen, boljši.
Bog nam je kot pripomočke k razmišljanju o
svetu poslal znamenja, ki nas osupnejo:
brezčrtno modro nebo nad nami, slišanje
ptičjega petja s spodnje strani ulice, skok
delfinov v pristanišču, divje svinje v
predmestju. Pomnimo: Poskusite zapustiti ta
svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli, je
skavtom naročil njih ustanovitelj BadenPowell.
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SMETARJI IN
GOSPODARJI
Navihani tiger

AKO SE (NAM) ŽIVLJENJE LAHKO IZ
DNEVA V DAN POSTAVI NA GLAVO. To
so misli skupine Coldplay.Omenjeni verzi so
zrcalo preobratov, ki jih prinaša ta čas. Pa ne
mislim (samo) abstraktno. Ne, čisto
konkretno. Borisa Johnsona, ki je govoril, da
se bo treba naučiti izgubljati sorodnike in
znance, so morali sprejeti na intenzivno nego.
Donald Trump, ki je v začetku govoril, da gre
samo za malo močnejšo gripo, danes
pojasnjuje vzroke za nepregledno množico
smrti, ostal pa je brez paradnega konja pred
novembrskimi volitvami, cvetočega
gospodarstva in ničelne stopnje
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brezposelnosti. Xi Jinpingova Kitajska, ki je
decembra in januarja skrivala širitev
epidemije, doživlja najnižjo gospodarsko rast
vse od časov Tien an mena. Pa tudi
levosredinska napredna Švedska je kot
zagovornica politike liberalnih »lahkih
prijemov« proti koronavirusu doživela hladno
prho. Johnson, Trump in Xi Jinping so seveda
samo prispodobe. So obrazi današnjega
sveta, ki se po splošnih prispodobah priležejo
»preroškim« verzom Chrisa Martina. Lahko
torej v koronavirusu razberemo kugo
sodobnega (oziroma najsodobnejšega) in
grožnjo svetovnemu redu? Seveda. Gre za
tisti svet, ki ga zelo radi kritiziramo, ker da je
prehiter in preveč globaliziran, podvržen
kapitalu in je posledično izkoriščevalski. Ter
ob tem onesnažuje in ubija ekosisteme.
Sociološko (in tudi zdravstveno ter
znanstveno) bi ta analiza morda vzdržala. Prav
je, da si te dileme postavljamo v Evropi, jasno
pa mora biti, da je iskanje rešitev lahko
učinkovito samo, če si jih bodo postavljali tudi
v milijardnih državah, na Kitajskem in v Indiji.
Tam pa različnih mnenj, na katera smo vajeni
v Evropi, ni. Ker niso predvidena, niso

dovoljena in jih ni v tamkajšnji formi mentis.
To ni več vprašanje kapitalizma ali
globalizacije, temveč vseobsegajoče
avtoritarne države, ki brutalno gospodarstvo
uporablja samo kot vzvod oblasti. Da so
tradicionalne demokracije v krizi, je na dlani.
Predvsem zato, ker se v mednarodnih
odnosih niso znale zoperstaviti divjemu
razvoju Kitajske, Indije in podobnih
vzhajajočih gospodarstev, ki so stavile na
visoko gospodarsko rast brez pravil in brez
okvirov pravne države. Zato je bil Trump
izvoljen, kljub temu da je bil v Beli hiši pred
njim »dopadljivi« Obama. Boris Johnson pa je
prišel na oblast, ker pred njim nista bila
uspešna »zmerna« David Cameron in Theresa
May. Če gre razumeti poraz koronavirusa tudi
skozi spremembo načina življenja, je
potreben globlji razmislek tudi o
demokratičnih krčih, ki so nas v to privedli.
Pavšalno vpitje proti grdi globalizaciji in
krutemu kapitalizmu ni dovolj. Drugače
bomo, prosto po Coldplayjih, v prihodnosti
samo smetarji tam, kjer smo bili prej
gospodarji.
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Z VIDIKA UMETNIKA,

PROFESORJA

IN OČETA
Iznajdljivi gams

ZMAJ - SKAVT: danes, prav danes, ima god
sv. Jurij, zavetnik skavtov. Mislim, da vsak
skavt najbolj opazi dragocenost skavtizma, ko
se znajde v težkih situacijah: katere besede
po navadi prej odmevajo v tvojih mislih:
obljuba ali kateri drugi skavtski nauk, stavek
ali motto ti v teh tednih najbolj prihaja na
misel?
Dragocenost skavtizma se v teh dnevih, ko
smo prisiljeni v mirovanje, krnitev odnosov, ki
jih imamo ponavadi, in popolno osamo od
sveta, kakršnega smo poznali pred
pandemijo, kaže predvsem v pristopu, ki ga
lahko uberemo do te situacije. Pri nas doma
je kar pestro, glede na to, da nas je precej.
Včasih bi z veseljem vzel piščalko in klical vse
v zbor ter dal navodila, a seveda to ni tako
enostavno … Pomembno se je držati gesla,
da je skavt vztrajen in pogumen v težavah,
8

čeprav se vsa skavtska načela v končni fazi
stekajo v besedilo obljube. Skavtizem
razumem namreč kot stil življenja, ne pa le
golo sledenje geslom. Ker me je ta “stil”
življenja spremljal nekako od desetega leta
dalje, pa je zame naravno, da tudi v trenutkih
najgloblje teme, se od nekod pojavi rešitev.
Deloma zaradi tega, ker si premislil situacijo,
deloma, ker gre za vprašanje zaupanja. Do
svojega bližnjega in Boga …
Oče - profesor, pa “Glej daleč in ko gledaš
dalje, glej še dlje”. To naj bi delali skavti, pa
tudi vzgojitelji po mojem mnenju. Si oče in
učitelj – v smislu profesor, dirigent ... Kaj bi
povedal o vzgoji v času koronavirusa. Kam je
koronavirus porinil ti dve figuri?
Gotovo jima ponuja nove izzive. Očetu, da
zna še bolj prisluhniti temeljnim potrebam in
vzgibom otrok, saj se odnosi, ki se razvijajo
doma, zdaj razvijajo v 24-urni oskrbi, ni več
interakcije med različnimi vzgojnimi
figurami. Otroci rastejo pred našimi očmi,
nam, postavljajo osebne in vzgojne izzive,
katerim očetje (in mame) nismo vedno kos.
Zato se mi zdi dragoceno, da je vsak otrok
lahko deležen predlogov različnih ljudi, od

učiteljev, profesorjev, glasbenikov, trenerjev,
voditeljev ipd. To dopolnjuje otrokovo
védenje o sebi in družbi. Zdaj je postalo vse
stvar domačih logov in je gotovo težje in manj
bogato. Tudi učitelji smo prisiljeni delati na
daljavo, kar še zdaleč ni niti podobno pouku v
razredu. Je le najmanjši možni približek, ki
nima nikakršne učinkovitosti razen ohranjanja
stikov in še ta je seveda relativna. Tehtnica se
je prevesila na dom, kar pa nikakor ni
enostavno, sploh če ni dovolj harmonije v
okviru domačih zidov (kar ne pomeni, da ni
disonanc, le, da ima zven tudi svoj pomen,
kakršen koli že je …)

Ta čas je z ustvarjalnega vidika zelo ploden,
že dolgo nisem bil tako ustvarjalno aktiven
kot te dni, očitno je krizni čas, se pravi čas
preobratov, potreben umetniške refleksije,
ker se v njem premikajo silnice, ki so nam še
skrivnostne, ampak umetnost jih lahko prva
detektira. Sam želim, da bi človek iz tega časa
izšel veliko bolj ozaveščen o svoji svobodi, o
pomembnosti lastnih dejanj v življenju, o
odnosu, ki ga ima do sebe, družbe, sočloveka
in neizrekljivega. Če dobro premislim, so to
vrednote, na katerih sloni skavtizem …

Torej bi bilo ‘dovolj’, da skavtizem kot
stil življenja preplavi planet...☺

Umetniški vidik: umetnost bo rešila svet,
oziroma “Lepota bo rešila svet”. David, si tudi
pesnik in glasbenik. Umetniki pa ste po
navadi tisti, ki prej zaznate določene
spremembe in nevarnosti v družbi. Kam se bo
po tvojem mnenju obrnil svet po tej krizi? Se
bo sam obračal ali ga lahko tudi mi
pomagamo obrniti?

Če si želite ogledati posnetek,
skenirajte QR kodo!

GENERALKA PRED

PREMIERO
Karlo Bolčina

APEŽ IN ŠKOFJE, DUHOVNIKI,
KATEHISTI, VEROUČITELJI, VODITELJI
... SMO VAJENI BITI "PREDSTOJNIKI".
Naše prve vloge so učiti in pričevati. Te
dni nam je (skoraj) vse to zmanjkalo in
doživljamo zrelostni izpit – "generalko pred
premiero".
Do začetka "nove dobe" smo imeli vidni,
telesni stik z vernim občestvom. Kateheza
je bila redna, tedenska (ali mesečna) oblika
druženja in poučevanja. Prireditve v naših
župnijskih domovih so bile stalnica ob
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priložnosti očetovskega in materinskega
dne, velikonočnih praznikov, sklepa
veroučnega leta ... Bogoslužja, posebno sv.
maše, so bile osrednji verski in
pripadnostni dogodek tedna, do take
mere, da so nas celo ožigosala: nedeljnik/
nenedeljnik. Tega sedaj ni in v bližnji
prihodnosti tudi ne bo.
Če smo "predstojniki" dobro, primerno,
temeljito učili, verniki sedaj nimajo težav.
Vse, kar so shranili in ohranili v spominu,
koristi osebnemu in družinskemu življenju
po veri. Če smo bili režiserji različnih
prireditev bolj pozorni na to, da bi
nastopajoče uvajali v nastopanje, izražanje,
prikazovanje kakor pa v brezhiben potek
samega prizora, imajo kristjani sedaj dovolj
znanja in sposobnosti, da sami, v svojih
domovih, priredijo "nastop": otroci poklon
staršem, starši presenečenje otrokom,
uporaba tehnologije (skype, facebook,
instagram, chat ipd.) pa je priložnost za
globljo in duhovno vez med prebivalci
enega in drugega stanovanja. Če smo
zlasti duhovniki pripravljali in vodili
bogoslužja, zlasti mašno bogoslužje, tako,
da so se prisotni počutili občestvo, ki moli,
poje, daruje, prosi, se zahvaljuje ... in to ne
samo kot gledalci ali pasivni sprejemniki,
danes ne bo težko v družini pripraviti

primerne družinske molitve, kratkega
bogoslužja, izbire, branja in premišljevanja
Božje besede, jutranje, večerne in praznične
molitve, blagoslova jedi pred opoldanskim
in večernim obedom.
Čas koronavirusa je za Cerkev čas mature.
Komisija smo mi sami. Nihče ni predsednik,
nihče notranji ali zunanji član. Vsi skupaj
(tudi vsak zase) lahko spoznamo, ali je bilo
naše krščanstvo v preteklosti na pravi poti –
poti zavestne pripadnosti Bogu in Cerkvi –
ali pa površinsko, pasivno, obstransko.
In prihodnost? Če bo Cerkev hotela ostati
Kristusovo občestvo, bo morala izhajati iz te
nove izkušnje. Ko bi se vrnila nazaj v
pretekle čase in oblike, ne bi opravila
zrelostnega izpita.
Če si želite ogledati
posnetek, skenirajte
QR kodo!

KAJ ME SPOMNI

NA SKAVTE

?

MED KARANTENO

V času karantene smo naše člane povabili,
naj nam pošljejo slike tega, kar jih v času
karantene spomni na skavte. Prejeli smo
sliko Koprive in Iznajdljivega leva.

Kopriva:
Tako me je mama
narisala v mojo prvo
skavtsko pesmarico
(davnega leta 1983).
Iznajdljivi lev:
prvi taborni ogenj
brez sklecev.
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ČASOVNICA

PRVO SLUŽENJE
GORIŠKEGA NOVICIATA
Dovtipni gams

ANUARJA LETOŠNJEGA LETA SMO SE
MI, KOT GORIŠKI NOVICIAT, ODLOČILI,
DA BOMO OPRAVILI NAŠE PRVO
SLUŽENJE. Imeli smo več opcij, a izbrali smo,
da bomo pomagali razdeljevati hrano
migrantom. Služili smo štirikrat, dve soboti in
dve nedelji. Vsakokrat smo se najprej zbrali v
kuhinji ob cerkvi v Štandrežu. Tam smo skupaj
z dvema gospema pripravili večerjo. Lahko si
predstavljate, da je bilo v kuhinji kar pestro,
ko smo se vsi skupaj smejali in filozofirali o
raznorazni hrani. Tiste štiri dni, mislim, da se
je kuhinja kar prebudila in z zanimanjem
začela poslušati nove glasove, ki so
mladostno govorili. Ko je bila večerja
pripravljena, smo jo z avti popeljali do kraja,
kjer so nas migranti že nestrpno čakali pred
vrati. Odklenili smo jih in dospeli v manjšo
dvorano, kjer so si oni sami postavili mize in
stole. Ko so bili pripravljeni, smo vsakemu
razdelili hrano in oni so se odkritosrčno
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zahvalili. Ta njihova plat je bila verjetno zame
najbolj ganljiva. Po večerji so sami počistili za
sabo. Napisali so si koledar, na katere so bila
njihova imena in zadolžitve, ki so jih morali
opraviti, preden so zapustili prostor. Ta način
dela se mi je zdel zelo iznajdljiv in pravičen,
saj ljudje, ko nekaj damo, tudi pričakujemo
nekaj v zameno. Če delo opravlja samo ena
stran od dveh, to ne pripelje do dobrih
odnosov. Od služenja mi je seveda ostalo v
spominu nekaj obrazov in ko vidim te ljudi po
cestah, jih prepoznam. Kot pravi stari
pregovor: več ljudi poznaš, bolje živiš. Ne
verjamem, da se je stavek glasil ravno tako, a
pričakujem, da so vaše brihtne glavice
razumele, kaj sem želel povedati. Najbolj pa
sem se naučil, da je vedno lepo pomagati
ljudem, ki so v stiski, in upam, da bom to
lahko storil še naprej.

PRENOČEVANJE
HUDEGA NOVICIATA
Prizadevni jelen, Bistra srna,
Energični kondor, Angažirani
galeb, Nežnosrčni jelen,
Vodilna panda, Spontani
kondor, Iznajdljiva srna

LANI NOVICIATA KRAŠKEGA STEGA SMO
SE ODLOČILI, DA BOMO ORGANIZIRALI
PRENOČEVANJE NEKJE NA SNEGU, KI BI
TRAJALO VSAJ TRI DNI, NA KATEREM BI
SKRBELI ZA OSEBNO RAST, A SE TUDI
ZABAVALI, IGRALI IN DELALI IGLUJE. V resnici
smo spremenili plan, saj drugače bi nekateri
člani noviciata zmanjkali, eden od ciljev pa je bil,
da smo vsi prisotni. Nazadnje smo si razdelili
delo in pripravili prav bogato dvodnevno
prenočevanje na Repentabru, z 8. na 9. februar,
lepa sončna dneva, primerna za program in ...
zabavo!
Vsak izmed nas je imel določeno nalogo izmed
sledečih: načrtovanje poti ter najava za prostor,
priprava duhovnosti, nakup hrane in priprava

Č
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potrebnega za kuhanje, organizacija služenja,
zamisel za igre in pesmi, delavnica za
utrjevanje skupine in nočno igro. Vsak je
vestno opravil svojo nalogo in je zato bilo
prenočevanje popoln uspeh.
Srečali smo se na Repentabru, kjer smo
najprej počistili kraj, kjer bi spali, nato smo se
odpravili na pot, kjer smo imeli duhovnost.
Razmišljali in razpravljali smo o aktualnosti 10
božjih zapovedi in kaj pomenijo za nas in
današnjo družbo. Tematika je bila kar
zanimiva in smo malce premaknili predvideno
uro kosila. Po povratku na vrh je sledilo kosilo,
matričana, ki se je kuhala res dolgo, a je bila

tudi zaradi tega odlična. Za pomivanje
posode je poskrbel član noviciata, ki je zjutraj
zamudil. Po kosilu smo si privoščili roverček
in se nato posvetili družabnim igram, od
pantomime do drugih spoznavalnih iger. Tudi
morilec ni manjkal. Sledil je resnejši del
delavnic, in sicer predstavitev samih sebe naši
skupnosti noviciata. Spregovorili smo na
primer o naših posebnostih in naših
skrivnosti. Pred večerjo pa smo doživeli
duhovno obnovo, za katero se nam je
prijazno pridružil g. Tone Bedenčič. Tudi
obilna večerja z nočno igro in kuhanjem
palačink so bili zelo pestri trenutki.

Da ne bomo dolgovezili s takim
opisovanjem prenočevanja, smo izbrali nekaj
zabavnih trenutkov, ki jih bomo delili z vami.
1) Kraški klan šteje več deklet kot fantov, v
noviciatu pa je število obeh spolov enako,
vseeno pa je moških več, če štejemo
voditelja. Razlika v številu je postala očitna na
prenočevanju, ko je nastala moška koalicija z
namenom, da bi moški lahko zmagali pri
morilcu. Seveda je bil jeziček na tehtnici prav
naš voditelj!
2) Radi se zabavamo in »se špikamo« med
sabo. Ko smo si vzeli nekaj časa za igro, smo
»nehote« zaklenili našega voditelja v sobo,
kjer smo pustili vse. On pa, da bi nas prelisičil,
je odprl našo nutelo in se delal, da jo bo začel
jesti, pa smo mu nemudoma odklenili! Poleg
tega smo čez skoraj celo prenočevanje igrali
igro ščipalke in seveda, ker smo zgradili
močno skupnost, je ščipalko dobil voditelj,
tako da je na naslednjem sestanku dobil
kazen.
3) Zavedali smo se, da imamo par težavic.
Kot prvo: točnost! Eden izmed nas je prišel na
zbirališče uro kasneje. Drugo: preden smo se
poslovili od dveh članov, ki so zvečer odšli
domov, smo se povezali v krog, kjer smo se
zahvalili skupnosti in Bogu za vse, kar smo
doživeli, a so roke sklenjene v krog začele
igrati “pošlji impulz”, a ta ni nikoli naredil
celega kroga, da bi nas voditelj ne zasačil, a
nas je vseeno. Kot tretje pa naš klic. V
jutranjem zboru ga nismo še imeli, do večera
pa smo si ga izmislili in zagotavljamo, da je
res lep, čeprav ga ne bomo razkrili! Skupaj s
klicem pa je nastal tudi nov način, da
razbijemo zbor, in sicer s ’’flaško’’!
Po mrzlem spanju in nezaželeni telovadbi
smo pojedli zajtrk in se počasi odpravili. Vse
smo pospravili in pomili in takoj je prišel čas,
da se poslovimo. Odšli smo domov z
dogodivščino, ki bo ostala v srcu le nam, 9članski skupini skavtov, ki jih povezuje
skavtstvo, a tudi zabava, (ne)resnost, smeh in
prijateljstvo.
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DAN

BRALI SMO SE V NEDELJO, 16.
FEBRUARJA, V DORNBERKU PRI NOVI
GORICI.
Kot za vsako skupno dejavnost smo začeli z
glavnim zborom in spoznavanjem gesla
svetovne skavtske organizacije “Living threads
– diversity, equity and inclusion” / “Žive niti –
različnost, enakost in vključevanje”. Spoznali
smo ga s pomočjo učiteljice in njenih
učencev: tigra, opice, ribe in metulja.
Ko smo se razdelili po vejah, smo klanovci in
noviciatovci počakali voditelje, da se zmenijo,

Z
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medtem pa smo si izmislili nov bans, in sicer si
ga je izmislila Tina iz Devina. Nato smo se
razdelili v tri nove klane s svojimi voditelji.
Vsakemu izmed nas so izročili listek, na kateri
je pisala naša posebnost (problemi s hrbtom,
alergije, ateizem, problem s spanjem …).
Odpravili smo se na pot ter dispeli do
travnika, kjer je vsak klan imel nalogo
organizirati prenočevanje, izlet ali športni dan.
Pri tem smo morali upoštevati naše

posebnosti in nanje prilagoditi organizacijo
našega dogodka. Vse ideje so bile dobro
izpeljane, če pa bi imeli še malo več časa, bi
bile še bolje.
Sledilo je nekaj zabave, in sicer smo igrali
zastavico, a namesto, da bi tekli normalno,
smo tekmovali v teku nazaj, stolički, karjoli …
Skupina, ki je zmagala, je dobila pomensko
sliko, ki je prikazovala razliko med enakostjo
in enakopravnostjo. Smo si vsi med sabo

enaki? Katera je razlika med obravnavanjem
vsakega na enak način in obravnavanjem
vsakega po njegovih potrebah? Že med
organizacijo dejavnosti, ki smo jo imeli zjutraj,
smo se soočali s potrebami drugega.
Ugotovili smo, da ni tako preprosto, lažje bi
bilo prepustiti vsakega svojim težavam. Nato
smo imeli še duhovno obnovo.
V popoldanskih urah smo se ponovno
odpravili v vas, kjer smo z ostalimi vejami
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prisostvovali maši. Sledil je taborni ogenj,
med katerim je vsaka veja predstavila svojo
jutranjo dejavnost. Ob tem pa smo seveda
zapeli nekaj pesmi in se zabavali z bansi.

sposobnost: vsak volčič je napisal na trakove
svoj talent, džungla pa je iz trakov spletla
mrežo, ki so jo stari volkovi predstavili pri
zaključnem tabornem ognju.

Člani kraškega, tržaškega in goriškega
noviciata: Vodilna panda_Martina Sosič,
Nežnosrčni jelen_Lorenzo Mezzavilla,
Iznajdljiva srna_Alessandra Sincovich,
Spontani kondor_Nedir Peric, Sijoča
puma_Vida Cotič, Neustavljivi lev_Peter
Šavron, Radovedni delfin_Emanuel Baruca

Izvidniki in vodnice so se preizkusili na treh
postojankah, ki so obravnavale temo
različnosti, pravičnosti in vključevanja. Na
postojankah so morali prestati različne naloge
tako na fizičnem kot na duhovnem in
značajskem področju. Če so naloge dobro
opravili, so lahko dobili življenja, ki so jim
služila pri nadaljnjih preizkušnjah. Pri vsaki
nalogi je prišla v poštev predvsem pomoč
drug drugemu, ker samo s tem, da so lahko
nalogo opravili skupaj, so jo lahko rešili. Na
postojanki o pravičnosti so spoznavali
predvsem ta pojem, ki ga ne gre enačiti z
enakostjo, ker so izvidniki in vodnice imeli na
razpolago sicer iste materiale, a niso imeli
enakih možnosti zaradi omejitev, ki so jim bile
dodeljene. V zaključni veliki igri so lahko
izvidniki in vodnice izkoristili življenja, ki so si
jih priborili v jutranjih urah, in prišli do končne
zmage.

Volčiči in volkuljice so se po uvodnem delu
premaknili v džunglo, k reki Wainganga, kjer
so začutili, kaj se lahko zgodi, ko v džunglo
pride strah. Vsa tri krdela so se med sabo
spoznavala, se predstavila, predstavila stare
volkove, ki jih vodijo, odkrivala so podobnosti
in razlike med sabo: vsako krdelo je pokazalo
svoje talente in tudi svoje strahove. Volčiči in
volkuljice so se nato premaknili k reki, ker je v
džunglo prišla suša, živali so sklenili premirje,
da bi lahko pili pri reki vsi skupaj, ne da bi se
lovili med sabo. Volčiči so odkrili, da se vsaka
žival v džungli nečesa boji: celo veliki tiger Šir
Khan se boji malega Mavglija. Poleg strahu pa
ima vsaka žival v džungli tudi svojo
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IZNAJDLJIVOST IN TEHNOLOGIJA
STA OMOGOČILI NADALJNJE
DELOVANJE GORIŠKEGA STEGA
Voditelji Sk.Vo. Gorica

ZBRUH KORONAVIRUSA JE GORIŠKI
STEG SPRVA PRECEJ IZNENADIL.
Nihče ni pričakoval, da bodo skavtske
dejavnosti zamrznjene. Kljub začetni
zmedi smo se tudi mi znašli in skušali na
čim boljši način nadomestiti tradicionalne
dejavnosti z drugimi aktivnostmi ter s
skavtsko iznajdljivostjo v domove svojih
članov ponesti čim več skavtskega duha.
Tako so se znašle posamezne veje …
Z izbruhom pandemije je tudi življenje v
džungli za nekaj časa zamrznilo. Akela je
starše volčičev in volkuljic obvestila, da
bodo srečanja odpadla. Ko so ugotovili,
da se bo zadeva podaljšala, so VV dobili
sporočilo, da naj se v naslednjih dveh
tednih posvetijo plenom (sezono lova so
namreč otvorili pred pandemijo). Za tem
so stari volkovi pripravili videoposnetek o
tem, kaj počenjajo džungelski liki v času
koronavirusa, in povabili volčiče in
volkuljice, naj sprejmejo izziVV in

I
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postanejo Supervolčiči. Šlo je v bistvu za
izzive/naloge za VV za premagovanje
dolgčasa, obenem pa so VV motivirale, da so
se izkazali v različnih preizkušnjah. Vsako od
teh so morali mladi skavti dokumentirati in
sliko poslati Akeli v dokaz o opravljenem
izziVVu. Kar se tiče dela za nadaljnje tedne, pa
stari volkovi, ki menijo, da je najtežje ohraniti
stik s tako majhnimi otroki, razmišljajo o
posnetkih, v katerih bi pripovedovali zgodbe
o Mavgliju in dodeljevali različne naloge
krdelu. Stari volkovi pogrešajo direkten stik z
njimi (tudi če bi le-ta bil preko tehnoloških
naprav). Ker so VV še premajhni, da bi imeli
svoje telefončke, morajo voditelji vse
informacije zanje pošiljati njihovim staršem.
Obveščanje preko e-pošte pa je bolj
zamudno kot npr. preprosto sporočilo ali
posnetek, posredovan po WhatsAppu v
skupino z vsemi IV ali RP. Pa tudi staršev ne
moreš "motiti" tako zelo pogosto. Prav ta
posredni stik z otroki je za vodstvo volčičev
poglavitna težava, saj je njihov odziv odvisen
od staršev in zaradi tega ni vedno
samoumeven, saj so starši obremenjeni s
svojo službo, s šolskimi obveznostmi svojih
otrok in še z mnogo drugimi stvarmi.
Tudi goriško četo je situacija presenetila, a
nič zato, saj – VEDNO PRIPRAVLJENI. Voditelji
smo namreč takoj začeli razmišljati, kako bi
lahko bili še vedno ob strani našim izvidnikom
in jim dokazali, da je prav res, da si skavt v
težavah zažvižga in zapoje. Poleg večjega
poudarka na samostojnih aktivnostih, kot so
npr. specializacije, smo se poskušali
osredotočiti na dejavnosti, ki bi jih lahko
opravili kot četa, seveda na daljavo. Tako se
je začelo obdobje izzivov čete: iz tedna v
teden je en vod odgovoren za to, da ostale
vode (in seveda tudi voditelje) izzove v
določeni dejavnosti, ki jo sam določi. Vod, ki
najbolje opravi izziv, pa je nato zadolžen za
naslednji teden. Poleg teh izzivov se lahko
posamezni vodi, če želijo, za dodatne točke
20

odločijo še za dodatne izzive, ki jih odobri
vodstvo. Da bi to obdobje ne minilo, ne da bi
se iz njega tudi kaj naučili, smo priložnost
izkoristili tudi za pogovor s svetom vodnikov o
mnenjih, vtisih in občutkih ob tej situaciji.
Celotni četi pa smo podali razmišljanje glede
tega obdobja v povezavi z Veliko nočjo, da bi
jih skavtski duh spremljal tudi ob tem verskem
prazniku.
V koronačas je noviciat vstopil takoj po
obdobju služenja, ko je bilo še naprej na vrsti
poglabljanje v tisti „pomagal/-a svojemu
bližnjemu“ iz naše obljube, ki bi mu lahko
dodali „in ga ljubil/-a kot samega sebe“. O
tem so razmišljali ob spoznavanju
problematike zaporov, s filmom Il diritto di
opporsi, z intervjujem Roberta Friškovca in z
zgodbami. Po skupnem pogovoru se je tako
ta faza zaključila, noviciat pa se je lotil svojega
podviga, ki temelji na skrbi za kratkočasenje
in dobro voljo klanovske skupnosti, s katero
so pred Veliko nočjo zelo uspešno sodelovali
tudi pri oblikovanju virtualnega skavtskega
križevega pota … Ko je napočila karantena, je
bil goriški klan sredi poglavja “oblikovanje
knjižice s starimi recepti”. Recepte so klanovci
zbrali že prej, in sicer tako, da so se srečevali s
starejšimi gospemi – veščimi kuharicami.
Težava je bila v tem, kako zaključiti poglavje.
Zamislili so si alternativno obliko zaključka:
potem ko je vsak od njih preizkusil recept, so
se klanovci odločili, da bodo dele knjižice
objavljali na facebooku, tako da bodo ljudem
omogočili, da si lahko med karanteno krajšajo
čas. Poleg zaključevanja poglavja so si goriški
klanovci ogledali film Courageous in se
zamislili v svoj odnos do Boga in do vere.
Njihova razmišljanja so bila iztočnica za
pogovor na virtualnem sestanku. Vsako
nedeljo in v dneh svetega tridnevja smo se
jim voditelji oglašali z videoposnetki, s
katerimi smo jim skušali približati Božjo
besedo in jih izzvati z raznimi zabavnimi ali
tudi resnimi nalogami, ki smo jih vsi delili v
skupini na WhatsAppu. Klanovci so opravili

razmišljanje o korakih, ki so jih v drugi
polovici skavtskega leta prehodili v odnosu
do samega sebe, do bližnjega, do skupnosti
in do Boga. Klanovci so pogosto z ostalimi
člani delili pozitivne novice in s tem obdržali
pozitivno vzdušje v klanu.
Tudi goriški voditelji so za svoje sestanke
uporabili tehnologijo: srečali so se na enem
video sestanku in utrjevali temo, ki so jo
izbrali kot rdečo nit skavtskega leta – zaupanje
drug drugemu. Člani skupnosti voditeljev iz
Gorice so se tudi preizkusili v izzivu: tekmovali
so v barvanju pirhov. Na veliko soboto so
članom goriškega stega poslali vsak po en
pobarvan pirh, za Veliko noč pa so razglasili
zmagovalca, ki so ga izvolili člani goriškega
stega.
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DELOVANJE
KRAŠKEGA STEGA
Ponosna lisica

ČASU IZOLACIJE ZARADI BOLEZNI
COVID-19 SE JE V KRAŠKEM STEGU
TAKOJ PREKINILO TAKO REDNO
SHAJANJE ENOT KOT SAMEGA VODSTVA,
A TO NAS ŠE ZDALEČ NI USTAVILO. Na
začetku je bilo težko, tako med starši kot med
varovanci ni – razumljivo – stoodstotnega
odziva. Vsak izziv ali naloga sta popolnoma
odvisni od angažiranosti in dobre volje
posameznikov. Na tak način pa so se nekateri
varovanci še toliko bolj izkazali in večkrat je
zaradi prejetih slik ali posnetkov iz naših sob
zadonel glasen UAUUUUUU!

V

KRDELO
V kraško džunglo letijo jeklene papige in
prinašajo sporočila Krdelu črnih tačk. Akela je
skupaj s Kačo Kaa in Mangom otvorila sezono
lova s posnetkom in razložila, kako naj VV
22

lovijo plene. V odgovor volčiči pošiljajo
rezultate svojih plenov. Iz džungle sta tudi že
prispeli dve pripovedi zgodbice Tiger tiger.
Prva pripoveduje, kako se je Mavgli zatekel v
vas, naši volčiči pa so v odgovor naredili
kolibe iz odpadnega materiala. V drugi se
Mavgli zameri lovcu Baldiju, ker je razkrinkal
njegove lažne zgodbe o džungli, zato
Mavglija pošljejo past govedo. Tudi tu je bila
volčičem dodeljena naloga, naj pokličejo
dedke in babice in jih povprašajo, ali so tudi
oni bili kdaj na paši, povprašajo za kako
zgodbico, ali jim še sami povedo eno. Z
bližanjem velikega tedna so voditeljice
obnovile, kaj se je zgodilo pred Veliko nočjo,
s prav posebno telovadbo. Uprizorile so
gorenje na pepelnico, post, priklanjanje v
pozdrav Jezusu na oljčno nedeljo, umivanje
nog na zadnji večerji, deljenje hostije,
trpljenje Jezusa, počivanje v grobu, ples

aleluje ... Nazadnje pa je volčiče pozdravil še
Balu (A. Bedenčič). Pav Mohr in žolna Ferao
sta krdelo opomnila o pomenu dobrih del s
posnetkom ter skupaj z vsemi ostalimi
džungelskimi liki voščila vesele praznike.
Nekateri volčiči so sledili skavtskemu
križevemu potu in ganjenim voditeljem
poslali tudi sliko, ki obeležuje ta trenutek.
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ČETA
Vodi so imeli po vsaj par sestankov z
voditeljem, v katerih so igrali par iger, si
izmenjali občutke in misli o zdajšnji situaciji
ter se med seboj soočali. Nekateri so se tudi
samovoljno “srečali” in celo dokončali
zastavljene podvige, kjer je bilo to možno.
Doslej so prek spleta imeli vodniki z
vodstvom dva sveta vodnikov, da bi pretuhtali
kako naprej in od tu sta zaživeli dve akciji:
specializacije Coronaskavt in Challenge skavt.
V Coronaskavtu so se izvidniki usmerili v
izbrano specializacijo, ki jo lahko počnejo v
danih pogojih, in tedensko dokazujejo svoj
napredek s pošiljanjem izdelkov, kot so slike,
posnetki ali drugi dokazi narejenega dela.
Izbranih specializacij je vseh vrst: od učenja
vozlov in kuhanja, do spoznavanja okoliških
gorovij in pripravljanja predstavitev.
Challenge skavt pa je izziv, ki ga vodniki
pošljejo vsak petek in za katerega imajo IV 24
ur časa, da ga opravijo. Na nedeljo pa se
izbere zmagovalca izziva. Izvidnike v tem času
najbolj teži prenatrpanost šolskih obveznosti
ter pomanjkanje osebnega stika s prijatelji.
Med velikonočnimi prazniki so voditelji izzvali
vode, da se čim bolj odrečejo tehnologiji, s
katero imamo zdaj vsi še preveč opravka, da
se poglobijo vase in v naravo.

klana. Nazadnje pa so preverili svoje skavtske
spretnosti ter si individualno zastavili cilje za
njihovo nadgradnjo.

Vsem bralcem voščim, da bi ta čas videli
kot priložnost, saj si skavt v težavah
žvižga in poje.

Zmagovalka 1. Challenge

Zmagovalka 2. Challenge

KLAN IN NOVICIAT
Kraški Hud klan se srečuje preko spleta
enkrat med tednom in ob sobotah. V tem
času so prelistali listino klana, preverili cilje,
tako skupnosti kot posameznika. Tudi
načrtovanje tabora je v polnem teku.
Odhodniki so se soočili tudi posebej, nekateri
so izrazili željo, da bi radi šli na ROSS. Velik
izziv klana je bila še seveda priprava
virtualnega križevega pota, za katerega jim
moram prav posebno čestitati. Noviciat je
medtem razglabljal o razlikah med moškimi in
ženskami, z vidika posameznika in družbe,
spoznal je nekatere simbole klana in listino
24

Zmagovalka 2. Challenge
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DELOVANJE
STEGA TRST
Sk. Vo. Stega Trst

KRDELO
Delovanje krdela se je v januarju
osredotočilo predvsem na pripravo mladičev
na obljubo, starejši VV pa so pridno začeli s
pleni. Ko je bilo vreme naklonjeno, smo se
podali po vasi, kjer smo naučili volčiče nove
igre. Nadaljevalo se je tudi pripovedovanje
Mowglijeve zgodbe, prisotnost na sestankih
je bila vedno dobra, tako da je lahko z volčiči
delo napredovalo.
Pred dnevom spomina smo imeli tudi
poseben sestanek posvečen liku BP-ja, tako
da so lahko novinci spoznali, kdo je
ustanovitelj skavtov: po vasi smo imeli
postojanke in delavnice, na katerih so volčiči
dobili podatke o njegovem življenju. V
nedeljo, 16. februarja, je potekal dan
spomina v Dornberku, na tej dejavnosti je bilo
krdelo polnoštevilno prisotno in VV so
spoznali ostale skavte s Krasa in Gorice.
Na žalost pa se je delovanje potem
zaustavilo, ukrepi proti širitvi koronavirusa so
zamrznili sestanke in druge skupne
dejavnosti. Delovanje pa ni zamrlo. S
pomočjo tehnologije so voditelji pripravili
videoposnetke, preko katerih so naprej
pripovedovali Mowglijevo zgodbo, izzivali
volčiče, naj tudi oni pripravijo doma določene
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izdelke in jih potem pokažejo vsem ostalim.
Na enem posnetku so spoznali, kako je
Mowgli zapustil džunglo. Po dolgi hoji iz
džungle je prišel v neko vas. V vasi so ga
prijazno sprejeli in nato so ugotovili, da je on
tisti deček, ki je izginil veliko let nazaj. Končno
se je Mowgli zopet pridružil svoji rodni
družini. Mesua, Mowglijeva mati, ga je hitro
sprejela v svojo hišo. Volčiči in volkuljice so
nato slišali, kako je Mowgli preživljal čas v vasi
in izven vasi.
Na videoposnetku je nato Akela naročila
volčičem in volkuljicam, naj izdelajo hišo, v
katero je prišel Mowgli. Volčiči in volkuljice so
sprejeli izziv in v kratkem času so oblikovali
prekrasne izdelke. Stari volkovi smo bili
presrečni, ko smo dobili celo vrsto slik
njihovih hiš. Vsaka hiša je bila čisto drugačna
od drugih, ker nekateri so uporabili odpadni
material, drugi pa vse tisto, kar dobimo v
naravi. Volčiči in volkuljice so bili pri
oblikovanju svoje hiše zelo kreativni in od
končnega izdelka je razvidno, da so vanjo
vnesli veliko truda. Zaradi tega smo se stari
volkovi Krdela rdeče rože odločili, da bomo
nekaj slik pokazali tudi vam. Kaj mislite? Ali
niso čudovite?
Volčiči in stari volkovi so si tudi
pripovedovali, kako premagujejo dolgčas in
pred veliko nočjo so se posvetili pripravi in
krašenju tradicionalnih pirhov. Kmalu pa bo
steklo virtualno jurjevanje v upanju, da se
bomo za tabor lahko končno vsi zbrali.
ČETA
V veji IV pa je bilo tudi pestro. Teden po
dnevu spomina je sestanek odpadel zaradi
pusta. Po dvotedenskem mirovanju zaradi
pandemije smo voditelji tržaške čete začeli
organizirati sestanke po spletu. Večina IV se
redno udeležuje virtualnih sestankov. Na
prvem sestanku smo se z varovanci zmenili,
da bodo načrtovali in predstavili osebne
podvige. To je bilo primerno, saj se za to
dejavnost sami odločajo, v čem bi se radi

27

izboljšali ali česa bi se radi naučili.
Velikonočni teden smo posvetili duhovni
obnovi, ki smo jo prilagodili tematično in
formalno zahtevam njihove starosti. Zato smo
jim predstavili našo izmišljeno aplikacijo
skavtagram, na kateri so dobivali razne poste,
ki so jih komentirali. Vsak post je bil del
zgodbe mladeniča, ki je bil žrtev bulizma.
Zgodbo smo oblikovali na podlagi postaj
križevega pota. Medvrstniško nasilje smo
izbrali kot temo prav zaradi problematike, ki
je v najstniški dobi precej izrazita. Žrtev nasilja
in na splošno dinamika, ki se ustvarja v
zgodbi, vsebinsko sledi zgodbi Jezusovega
trpljenja. Odziv na to duhovno obnovo je bil
deloma uspešen, o tem smo se tudi
pogovorili na sestanku. Konec meseca pa
načrtujemo še skupni sestanek čete.
KLAN
Tudi klan L'pu pčase se je po začetnem
premoru ob izbruhu začel ponovno srečevati
tedensko na videokonferencah. V naslednjih
straneh boste lahko izvedeli kaj več o
poglavju, ki smo ga zaključili prav v tem
obdobju. Zaradi majhnega števila roverjev in
mature, ki vzbuja strah in negotovost polovici
članov klana, je prvotni načrt virtualne
priprave listine nekoliko šel po vodi. Trenutno
pa je v teku priprava alternativnega
potovalnega tabora.
Kaj pa SkVo? Skupnost voditeljev je vse od
začetka sledila dogajanju v zvezi s širjenjem
virusa. V upanju, da bo stvar stekla brez hujših
omejitev in težav, smo se že skrbno
pripravljali na razne dejavnosti. Januar je bil
itak posvečen ponovnemu zagonu dejavnosti
in pripravi na dan spomina. Za začetek marca
smo imeli že načrtovano prenočevanje z
duhovno obnovo, na katerem bi lahko črpali
navdih za delovanje z varovanci ter gradili in
utrjevali skupnost. Ko smo začetek februarja
lahko še uživali srečanja, nam je druga
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polovica meseca (ali pa kar konec meseca)
zadala kar nekaj skrbi. Najprej nekatere
nejasnosti, negotovosti. Ko pa se je situacija
vse bolj pokazala v vsej svoji resnosti, smo
bržkone začeli razmišljati, kako bo naprej. Naj
počakamo, da bo vse mimo? Nekaj časa nam
je tudi dobro delo. Vsak je lahko skrbneje
sledil lastnim obveznostim, nadoknadil
zamujena dela in podobno. Ker pa smo skavti
itak fejst povezani, nam je ta odsotnost
dejavnosti in srečanj dokaj kmalu povzročala
nelagodje. Najprej smo začeli z virtualnimi
sestanki z varovanci, nato pa smo prestavili
»marčo« tudi na ravni SkVo-ja. Kar nekajkrat
smo se zbrali na spletu. Malo smo potarnali,
malo se bodrili, fejst nasmejali … in pa
pogledali malo, kako tečejo sestanki,
dejavnosti. Kaj bi lahko pripravili, kako bi
najbolje pomagali varovancem, kako bi lahko
dali pravi občutek skupnosti. Moram priznati,
da nam je kar uspelo, vsakemu na svojem
področju, vsakemu v svojih močeh. Joj, kako
je lepo slišati glasove ostali voditeljev,
varovancev! Kako lepo je videti njih obraze na
malem ekranu pametnega telefona ali
računalnika (ja, telefončku lahko dokaj kmalu
poide baterija). V tem času lahko zares
občutimo, kako nam je skavtska dejavnost pri
srcu. Namesto da bi poležavali, gledali filme
in pač delali svoje reči, nestrpno čakamo na
sestanek, video srečanje, pripravo na novo
dejavnost. Seveda bi se radi podali v naravo,
v mesto, med prijatelje, da bi jih lahko objeli.
Toda kako nam že taka mala srečanja poživijo
srce in dušo, nam dajo moč, da zdržimo še
malo … pa še malo … pa še malo. Skupnost,
ki se razdaja, je vsekakor močna in postaja
vedno močnejša. Trdne korenike, ki so jih
pred nami postavili prvi skavti, nam
pomagajo, da hodimo naprej z dvignjeno
glavo in pogledom zazrtim v obzorje.
Ostanimo trezni in budni: ko bo napočil
čas, da bomo lahko spet združeni, bomo
stopili skupaj polni volje in željni novih
dogodivščin.

PROSTOVOLJNA POMOČ

PRI DELITVI MASK
Poslušni bober

STAL SEM OB 8.00. BILO JE SONČNO
SPOMLADANSKO JUTRO Z RAHLIM
VETROM. Šel sem v jedilnico. Mama in oče
sta že zajtrkovala. Hitro sem opazil malo
zaskrbljenosti na maminem obrazu. Precej
tipično za njo in po pravici povedano sem
bil tudi sam nekoliko zaskrbljen. Zakaj sem
se odločil tako? Zakaj moram jaz?
Za zajtrk sem pojedel nekaj malega in nato
odšel v sobo, da se pripravim. Oblekel sem
popoln kroj, vzel ruto in bil na tem, da
odidem, ko sem se spomnil na samoizjavo.
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Skoraj bi odšel brez nje. Ko sem prišel
na sedež civilne zaščite, so se že
pripravljali. Takoj so me povabili, naj
stopim bliže. Vsem prisotnim so
razložili, kako je potrebno deliti
maske in nas razdelili v dvojice.
V paru sem bil s skavtinjo iz
Gradišča. Ime ji je bilo Stefania,
voditeljica iz Gradišča pri VV.
Deliti sva morala maske v središču
Gorice. Imela sva cel kup papirjev, na
katerem so bili zapisani podatki o
družinah, katerim so bile namenjene
maske. Zmenila sva se, da bo vsak
naredil en del območja, drugi del pa
bova opravila skupaj.
Ko sva se ločila, sem si rekel: »Pa
začnimo!«. Prišel sem do prvega
stanovanja. Poiskal sem ime in
pozvonil. Odgovoril je gospod in me
vprašal, kdo sem in kaj želim. Povedal
sem jim, da sem skavt in da
sodelujem s civilno zaščito pri
razdeljevanju mask. Gospod se je z
veseljem in malo s presenečenjem
zahvalil in prišel iskat masko. Tako je
bilo približno pri vsakem stanovanju
ali hiši, kjer sem moral oddati masko.
Večkrat so me sosedi družine, kateri
sem dal maske, vprašali, če je tudi kaj
za njih. Pogledal sem seznam in jim
rekel, da jih žal nimam v seznamu.
Skušal sem jih potolažiti. Prikimali so
mi ter razočarani ali pa jezni odšli
nazaj v stanovanje.
Kasneje sem se spet srečal s Stefanio
in nadaljevala sva skupaj. Med delom
sva se
pogovarjala, si izmenjala ideje in ni
zmanjkala primerjava med našima
dvema skavtskima
organizacijama. Pogovarjala sva se,
kako organiziramo sestanke za
izvidnike in vodnice v tem času
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karantene. Obrazložil sem ji, da našim
izvidnikom in vodnicam postavljamo razne
izzive, ki so povezani s štirimi točkami BP-ja.
Poleg tega se urijo tudi v specializacijah.
Novinci pa se pripravljajo na obljube. Oni pa
vsak teden ustvarijo »telednevnik«, v katerem
volčiči in tudi voditelji povejo, kaj so v tednu
dobrega storili.
Ob 13.00 sva se vrnila na sedež civilne
zaščite, kjer je vse čakalo kosilo. Skupaj smo

pojedli in se pogovarjali, kako je šlo. Člani
civilne zaščite so se nam zahvalili za pomoč.
Od te izkušnje hranim lepe in manj lepe
spomine. V spominu mi je ostalo veselje
družin, ki so prejele masko, pa tudi
zaskrbljenost tistih, ki je niso prejeli. Prav
zaradi teh družin želim še sodelovati s civilno
zaščito in tako pomagati vsem tistim, ki so v
težavah in skrbeh v tem težkem obdobju
izolacije. Saj se naše geslo glasi: »Kar najbolje
vedno pripravljeni služiti«.

PRVI VIRTUALNI

KRIŽEV POT
Zanesljiva panda

O SEM SE NA ZAČETKU APRILA
MORALA SPRIJAZNITI Z DEJSTVOM,
DA LETOŠNJE VELIKE NOČI NE BOM
MOGLA PRAZNOVATI S SVOJO DRUŽINO,
SAJ SE TRENUTNO ZARADI ŠTUDIJSKE
IZMENJAVE NAHAJAM NA DUNAJU,
POTOVANJE PO EVROPI PA JE TRENUTNO
ZELO ODSVETOVANO, ČE NE CELO
NEMOGOČE, SEM BILA NA ZAČETKU ZELO
V SKRBEH. Vedela sem namreč, da bo
letošnje praznovanje zelo različno od
običajnega, hkrati pa sem vedela, da letošnja
velika noč ne bo posebna samo zame, pač pa
za prav vsakega izmed nas.
Vsakega skavta veliki teden in pričakovanje
velike noči gotovo spomni na tradicionalni
križev pot, ki vsako leto na veliki petek poteka
na Repentabru. Bolj se je ta dan bližal, bolj
nam je postajalo jasno, da obreda v
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tradicionalni obliki letos ne bomo mogli izvesti,
v vsakem primeru pa smo si želeli se na ta dan
skupaj združiti, če že ne v živo, vsaj virtualno.
Približati smo se hoteli ostalim skavtom in
skavtinjam ter somišljenikom, predvsem pa
vsem tistim, ki bi drugače veliki teden preživeli
sami.
Tako smo se odločili, da bomo sprejeli izziv, ki
nam ga ponuja trenutna situacija, in izpeljali
prvi virtualni skavtski križev pot. K sodelovanju
smo letos povabili tudi goriške brate in sestre,
ki so se takoj odzvali našemu povabilu.
Razdelili smo si naloge, poiskali pevce, napisali
in posneli misli ob postajah in v par dneh je bil
križev pot pripravljen. Glavno besedo so imeli
pri pisanju klanovci iz vseh treh klanov, s
petjem pa je sodelovalo več družin.
Čeprav sem bila soudeležena pri pripravi
obreda in pomagala pri pisanju misli ob

postajah, sem bila v petek, 10. aprila, ko sem
vedela, da se bomo skavti ob 18.30 združili
pri križevem potu, zelo radovedna, kako bom
doživljala tak neobičajen obred in kakšna bo
reakcija tistih, ki bodo križevemu potu
prisostvovali.
Vsi smo namreč vedeli, da niti ta obred ne
bo tak, kot smo ga bili vajeni: morda smo se
na začetku počutili malo smešno, ko smo se,
oblečeni v popolni skavtski kroj, usedli pred
računalnik in si namesto tradicionalne
bakle prižgali majhno svečo. A čeprav nismo
bili skupaj na Repentabru, smo lahko v tistem

trenutku občutili, da smo v srcih povezani.
Obred je bil zelo občuten, vsaka sekunda, ki
smo jo vložili v pripravo, se je obrestovala. Ko
smo po končanem obredu prejeli hvaležna
sporočila, ki so nam jih poslali tako aktivni kot
neaktivni skavti, predvsem pa prijatelji, starši
in nonoti (da ne govorimo o tem, da je naš
križev pot na spletu doživel preko 700
ogledov!), smo se zavedali, da smo v tem
težkem času res naredili dobro delo, s katerim
smo se dotaknili marsikoga in mu omogočili,
da so bili tudi letošnji velikonočni prazniki,
čeprav drugačni, zelo občuteni.

KAVTI CELOTNE SZSO SMO OB PRILIKI
NAŠEGA OSREDNJEGA PRAZNIKA,
JURJEVANJA, KO SE SPOMNIMO NAŠIH
OBLJUB IN POČASTIMO SPOMIN NA
NAŠEGA ZAVETNIKA SV. JURIJA, ZDRUŽILI
MOČI IN SE VIRTUALNO SREČALI NA
KANALU YOUTUBE. Jurjevanje je letos
potekalo v dveh delih, v nedeljo, 26. aprila,
smo lahko sledili sv. maši iz Nabrežine, ki jo je
daroval Karlo Bolčina, vsi pa smo lahko
sodelovali z aplikacijo, v katero smo vnesli

čustvo, ki je najbolj zaznamovalo naše
obdobje. Volčiči in volkuljice vseh treh krdel
so poslali svoje zahvale, vsi člani pa so
sodelovali s prošnjami.
Drugi del jurjevanja, taborni ogenj, pa je bil
na vrsti v petek, 1. maja. Prav vse enote so pri
njem sodelovale, poslale svoje škeče, banse
in pesmi, iznajdlivi voditelji pa so vse skupaj
povezali v prav zabavno skupinsko srečanje.
Oba posnetka sta na razpolago na spletni
strani: www.szso.org.
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VEDNO MODRO

ZGODBOVINA

30
1. MARCA 1990 JE BILO
USTANOVLJENO ZDRUŽENJE
SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN
SKAVTOV, KI JE TAKRAT ŠTELO 70
ČLANOV. To je bila edina skavtska
organizacija v takratni Jugoslaviji, ena prvih v
Vzhodni in Srednji Evropi ter prvo katoliško
združenje, ki je nastalo po 2. svetovni vojni v
Sloveniji.

3

Pomembni mejniki v zgodovini ZSKSS
1990
�Ustanovni zbor ZSKSS na Teološki fakulteti
v Ljubljani.
�Prve obljube ZSKSS na Brezovici.
�Prvi tabor v Žirovnici pod naslovom Vzgoja
k občestvu.
�Prva taborna šola za duhovne asistente v
Colicu, Italija.
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�JOTA – prvi slovenski »Jamboree On The
Air«.
�Ustanovljena skupina za tisk in založništvo,
ki je izdajala mesečnik Skavt.
1991
�Prva taborna šola v Andreisu.
�Sprememba sedeža ZSKSS (Ob Ljubljanici
34).
�Prvi prihod Luči miru iz Betlehema v
Slovenijo.
1992
�Ustanovitev ljubljanske regije v Štepanji
vasi.
�Prvi svet primorske regije v Ankaranu.
�Izhajati začne Skavt info.
1994
�Izid prve številke revije Skavt.

1995
�Odprtje novih prostorov na Metelkovi 1.
�Prvi tečaj za vodnike (TZV) na Visokem.
1996
�Svetovna konferenca WAGGGS-a je julija
priznala ZSKSS za pridruženega člana.
1997
�Prva številka Skavtiča.
�Ustanovitev Skavtarnice.
�Izbrana nova barva skavtskega kroja.
1999
�Polnopravni člani WAGGGS.
�Vihar upanja – prvi vseslovenski tabor
voditeljev.
2000
�Svet Združenja sprejme Zavezo Združenja
in častno izjavo voditelja.
2001
�Dvigni peruti – prva izdaja priročnika za
voditelje.
�Briga me – zaključno srečanje celoletnega
vseslovenskega projekta popotnikov in
popotnic.
2002
�Skavtski potep – prva skavtska oddaja na
Radiu Ognjišče.
�Svet Združenja sprejme prvi strateški načrt
ZSKSS.
2003
�Bodi pripravljen – izid skavtskega
priročnika za življenje v naravi�Otvoritev novih prostorov ZSKSS na
Zrinjskega cesti 9 v Ljubljani.
2005
�ZSKSS pridobi status društva v javnem
interesu na področju vzgoje in izobraževanja.
2006
�Glej daleč – drugi vseslovenski tabor za
voditelje v Retečah pri Škofji Loki.
2007
�Evropska skavtska konferenca v
Bernardinu. Skupna organizacija ZSKSS in
ZTS.
�Bum stoletja – praznovanje 100-letnice

skavtstva v Ljubljani.
�Prvi strateški svet ZSKSS v Logatcu.
2008
�Prvi vseslovenski skavtski jamboree v
Podturjaku.
�Prva Skavtska šola Življenje v naravi.
�Izid Skavtskega molitvenika.
2010
�Praznovanje 20-letnice ZSKSS na Studencu
pri Domžalah.
�Otvoritev Skavtskega okoljskega centra v
Kočevskem rogu
2012
�Tretji tabor voditeljev ZSKSS Ogenj v meni
v Šmihelu pod Nanosom
2013
�V Skavtskem okoljskem centru v
Kočevskem rogu se je odvijal 1. tabor družin.
2014
�Nova celostna grafična podoba Združenja.
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OKNO V
SKAVTSKISVET

KI DELUJE

MLADOST, KI DELUJE

Radovedni kenguru in Vsejedi merjasec

KAVTI PRAZNUJEMO! OB 30-LETNICI
DELOVANJA SMO MOČNA VZGOJNA
ORGANIZACIJA, ŠTEVILČNO NAJVEČJA DO
SEDAJ, VEČ KOT 5.300 AKTIVNIH ČLANOV
DRUŽI SKAVTSKA OBLJUBA. V 30 letih smo
se povezovali z različnimi sorodnimi
organizacijami v Sloveniji in tujini, odgovarjali
na potrebe okolice z družbeno odgovornimi
projekti in služenjem, spodbujali družbo brez
predsodkov, skrbeli in mislili na druge, skrbeli
za zdravje, se učili živeti z naravo in v njej ter
kot del Civilne zaščite pomagali ob vseh
večjih naravnih nesrečah v Sloveniji. V danem
trenutku, ko je tako težko karkoli obljubiti,
skavti še vedno obljubljamo zvestobo Bogu in
domovini ter pomoč sočloveku. Obljuba je
nekaj, kar nosimo v srcu na vsakem koraku,
tudi ko smo brez rutke in kroja.
Nekaj pomembnejših dosežkov
izpostavljamo v nadaljevanju.
V Sloveniji je 66 stegov (skavtske lokalne
enote), kjer se pod vodstvom skavtskih
voditeljev na srečanjih družijo bobri in
bobrovke, volčiči in volkuljice, izvidniki in
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vodnice ter popotniki in popotnice. Stegi se
povezujejo v manjša območja (9), ki smo jih
skavti poimenovali ognjišča. Vsi skupaj smo
velika skavtska družina z več kot 5.300 skavti.
Ne znamo prešteti vseh, ki so vsaj okusili
skavtsko vzgojo in so danes zaradi tega boljši
ljudje, državljani in kristjani. Ocenjujemo pa,
da je takih vsaj 30.000 posameznikov.
8. Februarja 2020 smo sodelovali na prvem
inkluzijskem pohodu. Prehodili smo del
Pohorja in podpisali dogovor o sodelovanju
s Planinsko zvezo Slovenije – odborom
»Planinstvo za invalide/OPP (osebe s
posebnimi potrebami). Pomagali bomo, da
bodo slepi in slabovidni v letih 2020–2022
prehodili slovensko planinsko pot. S
tovrstnim sodelovanjem živimo skavtsko
obljubo in delamo ta svet za spoznanje boljši,
kot smo ga prejeli.
Že od leta 1991 v predbožičnem času z
akcijo Luč miru iz Betlehema (LMB) skrbimo,
da Njegova luč sveti v čim več slovenskih
domovih. V teh letih smo približno 300.000
eur dobrodelnih sredstev, zbranih v okviru

akcije LMB, razdelili različnim posameznikom
in organizacijam v Sloveniji in po svetu.
Gradimo si svoj prvi dom – skavtsko hišo v
Ljubljani. Bo skavtska, bo slovenska, bo naša.
Bo pisarna, bo stičišče skavtov, bo vrelnica
skavtske vzgoje. Pri tem bomo veseli vsakršne
finančne, materialne in duhovne podpore.
Upamo si biti protagonisti. Smo prvo
registrirano katoliško laiško društvo po drugi
svetovni vojni. Prva mladinska organizacija, ki
je sprejela Smernice za zaščito otrok in
mladostnikov in prva mladinska organizacija,
ki je načrtno razvijala programe na področju
duševnega zdravja in samopodobe mladih.
Ko je potrebno, pozabimo na vse in
odidemo pomagat ljudem, ki nas
potrebujejo. Kot del Civilne zaščite smo
pomagali ob vseh večjih naravnih nesrečah v
Sloveniji. To je vest, srčnost in klic, na
katerega se skavt brez obotavljanja odzove.
Kot prostovoljci pomagamo tudi sedaj, ko je
čas spremenjenega stanja v svetu in naši
državi, čas pandemije koronavirusa.
Zdravje je ena temeljnih vrednot skavtske
vzgoje. Programi na področju zdravja mladih,
ki jih Skavti razvijamo že od leta 2014,
vključujejo zdravo prehrano, gibanje in
duševno zdravje. Skrb za duševno zdravje je v
času pandemije še toliko bolj pomembna.
Portal ‘Kako si?’ (https://skavt-kako.si/)
mladim ponuja varen prostor za spoznavanje
in krepitev njihovega duševnega zdravja. Je
del širšega skavtskega programa ‘Nisi sam’.
Na naši skavtski poti nas usmerja skavtska
obljuba in 10 skavtskih zakonov. Eden pravi,
da je skavt čist v mislih, besedah in dejanjih.
Kljub temu imamo na poletnih taborih zelo
radi progo preživetja, predvsem njen obvezni
blatni del.
Narava je naša učilnica za življenje. V osrčju
Kočevskega roga, med neokrnjeno naravo,
stran od civilizacije, brez interneta, imamo
svoj Skavtski okoljski center. Dobrodošli!
Sreča je v SREČAnju. Leta 2008 smo se prvič

zbrali na glasnem praznovanju in velikem
združenju Jamboree – prvem vseslovenskem
skavtskem tabor pod geslom Norost, ki
deluje. Skavtski voditelji pa smo se srečali že
na štirih taborih voditeljev.
Skavtski voditelj opravi v povprečju najmanj
325 ur prostovoljnega dela letno. Več kot 900
jih imamo in hvaležni smo prav za vsakega
izmed njih!
Današnji časi so morda bolj podobni
začetkom – okoliščine, kjer smo sami. Kjer ne
moremo prijatelja prijeti za roko, ga objeti.
Vendar nikoli in nikdar nismo sami. Prehodili
smo 30 let. Majhnih in velikih korakov. Veseli
smo, da lahko z dobrimi deli in služenjem
družbi aktivno oblikujemo slovensko in
mednarodno stvarnost. Skupaj smo zgradili
zgodbo, ki je pomembna in ki naši državi
omogoča, da je boljša. Upamo in verjamemo,
da bomo še naprej s skupnimi močmi in
sodelovanjem soustvarjali Slovenijo, boljši
svet.
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SLUŽITI

KORAKI
NA POTI

Člani vseh treh klanov in noviciatov so se v času
izolacije srečevali po spletu in delili svoje občutke z
ostalimi. Iz teh virtualnih pogovorov so nastale misli,
ki so nam jih klanovci poslali.

ARADI TRENUTNE KRIZE SE JE ZELO
VERJETNO VSAK OD NAS MORAL
ODPOVEDATI KAKEMU ENKRATNEMU
DOŽIVETJU. A prav zato doživljamo zdaj
druge (se upa) neponovljive izkušnje, ki nam
dokazujejo, kako pomembna je za nas
povezanost z drugimi. Prav gotovo bo veselje
ob vrnitvi večje, kakor bi bilo, če bi še naprej
živeli vsakdanje. Luč se najbolj ceni v temi.

Z

Neustavljivi lev

Samoizolacija vpliva na vsakega izmed nas in
vsak seveda tako situacijo doživlja na različen
način. Bolje sem spoznala moje družinske
vezi, saj sedaj, ki smo vsi doma, preživljamo
veliko več časa skupaj. Razne dejavnosti še
vedno opravljam preko spleta in video
konferenc: treningi, pogovori s prijatelji, pouk
... A veliko časa imam na razpolago in rade
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volje večkrat razmišljam o sebi in bolje
spoznam, kaj si res želim, kaj do sedaj ni šlo,
kaj bi morala spremeniti idr. Zavedala sem se,
da je stik z drugimi osebami zelo pomemben
in da tega res pogrešam. Boga čutim bližjega,
saj ko imamo čas za nas in se tega časa
poslužujemo, razumemo, da Bog še vedno
deluje in je v nas vedno deloval v tišini.
Nepremagljiva vidra

Ko se je ta virus pojavil na Kitajskem, sem si
mislil, da ne bo prišel do nas, tako kot je bilo z
ebolo. Vendar ni bilo tako. Ko sem slišal, da je
prvi okužen v Italiji, sem bil še kar začuden. Bil
je pust, zato sem si mislil, da bomo imeli
podaljšane počitnice, to je bilo sigurno lepo.
Sedaj pa sem se naveličal teh počitnic, kajti se
je vse ustavilo. Sem kar vesel, da nismo odšli v
šolo, kajti nekaj več kot štiri tisoč mest na
intenzivni negi ni dovolj za vse. Zelo sem
vesel, kajti onesnažujemo manj po svetu.
Nedeljske maše lahko brez problemov
poslušam po radiu ali si jih ogledam po
televiziji. Problem je, da se je povečala kriza.
Živahni delfin

Sedaj doživljamo posebno situacijo.
Blokirani smo doma zaradi virusa COVID-19.
Posledično sem imel in imam veliko časa za
razmišljanje o odnosu, ki ga imam z drugimi,
in o odnosu s samim seboj. Zvedal sem se, da
pogrešam svoje normalno življenje, in začel
sem ceniti prav normalnost. Kljub temu da
pogrešam svoje normalno življenje, sem
ponovno odkril ljubezen do branja knjig in do
risanja ter slikanja. Te hobije sem v teku let
opustil prav zaradi pomanjkanja časa. Sedaj
pa sem ponovno odkril svojo likovno plat in
ko rišem ali slikam, se počutim sproščenega.
Zato vam ponujam vprašanje kot iztočnico za
razmišljanje: kaj ste odkrili novega pri sebi in
kaj počenjate, da izgubite zavest o teku časa?
Daljnovidni delfin

Virus je k nam prišel kot strela z jasnega.
Takoj smo morali spremeniti svoj način
življenja. Kot prvo sem začel še bolj ceniti svoj
dom, svoj vrt, svojo bližnjo okolico. V tem
trenutku mi to največ pomeni. Sam menim, da
me samoizolacija ni bistveno spremenila.
Zaščitnih ukrepov se skušam držati, čeprav
nekatere stvari so pretirane. Določene navade
in opravila sem poslal v čakalnico za
nedoločen čas. Na splošno družabnost s
prijatelji pa zelo pogrešam. Družba, skupnost,
socialno življenje je v tem trenutku močno
načeto. Deloma nam pomaga tehnologija,
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vseeno pa ni isto kot direkten stik. Verjamem,
da bosta družba in svet to krizo prebrodila,
določene navade pa se bodo v prihodnje
spremenile. Več bo videokonferenc v našem
vsakdanu. Moj odnos z Bogom se ni v veliki
meri spremenil.
Delavni lev

Ko popoldne gledam prazno avtocesto
skozi okno, imam občutek, da ves svet, čas se
je ustavil; poslušam tišino in občudujem
prebujeno naravo v cvetju. Ob gledanju
telednevnika sploh ne uspem slediti vsem
številom mrtvih in okuženih. Imam občutek,
da ta čas, ko smo prisiljeni ostati v družini,
nam je na čuden način podarjen – kdo si ni
želel, da bi se vsaj enkrat ustavil v tem
frenetičnem življenju? Zavedam se, da je
situacija huda, veliko ljudi trpi, ko jaz
počivam, se učim, poslušam število mrtvih. Ko
se pritožujem, da bi lahko še bolje izkoristila
čas, sem iskreno hvaležna, da smo vsi v
družini zdravi. Veselim se, ko slišim skavte,
prijatelje, morda tudi profesorje po
videoklicu. Med samoizolacijo nisem še služila
Bogu in domovini, a upam, da bom čim prej
pomagala, morda tudi na enostaven način, saj
izkušnja bi me gotovo obogatila in še bolj
privlekla v resnično življenje.
Nasmejana zebra
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NOVICIAT KRAŠKEGA STEGA

V KARANTENI

MO ŽE SKORAJ DVA MESECA DOMA,
POUK POTEKA NA DALJAVO, VSE
DEJAVNOSTI SO SE USTAVILE, VEČJI
DOGODKI SO BILI ODPOVEDANI,
ŽIVLJENJE SE JE USTAVILO.
Sem dekle, ki ima rada frenetičnost. Pred
karanteno sem bila delovna v več ekipah,
obiskovala šolo in v mislih imela še precej
projektov. Čeprav nismo v šoli že precej več
kot mesec, sem vikend pred začetkom rdeče
cone v Italiji še bila na Slavniku, kjer sem
delala v prostovoljski ekipi akcije Gluhi
strežejo v planinskih kočah, tako sem vsaj za
tri dni pozabila na trenutno situacijo.
Samoizolacija mi daje notranji mir, ki sem ga
prej težko dobila. Po šestih letih sem končno
vzela v roke knjigo, ki mi ni bila vsiljena ali pa
ponujena od šole. Zavedam se pomembnosti
časa, ki ga preživljam s svojimi starši in ne
pred računalnikom, telefonom ... uživam v
lepoti sončnih dni, cvetočih dreves,
izpoljnjujem skrite želje, se slišim s prijatelji, ki
mi največ pomenijo. Tu se pokažejo tista
resna prijateljstva, ko te nekdo pokliče, ker te
ima rad, ne ker te samo potrebuje. Ja,
manjkajo mi osebni stiki, objemi, druženja in
vera v skupnost. To, da ni bilo velikonočne
maše, je kar drugače vplivalo na praznično
obdobje.

S

Vodilna panda

V tem obdobju karantene mislim, da se je
vsak od nas spremenil. Zamenjali smo naše
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obveznosti in imamo nove prioritete. Vera se
je od mene precej oddaljila v tem obdobju.
Sedaj pa veliko več prebiram časopise in
poslušam poročila, saj je dobro, da vemo, kaj
se dogaja okoli nas, tudi če smo zaprti v hiši.
Angažirani galeb

Večinoma je ostalo vse enako. Edino se
zanimam za situacijo okoli nas več kot prej.
Opažam, da se je vera malo oddaljila od
mene, kajti maš ni več; niti za Veliko noč.
Seveda imam več časa za družino in zase. Je
čudno živeti samo doma, ne da bi šli ven na
sprehod ali delali karkoli. Tudi druženja s
prijatelji ni več.
Prizadevni jelen

Ta epidemija/pandemija povzroča v meni
občutek tesnobe: stalno razmišljam o nalogah
in o tem, kar bi morala početi naslednji dan,
naslednji teden ... Nimam trenutka počitka –
strah me je, da bom vedno pozna, ne glede
na to, kaj bi morala narediti. Bojim se, da bi
kaj pozabila, čeprav si vse zapisujem v svoj
dnevnik: kdaj je rok oddaje spisov, izdelkov,
domačih nalog, kdaj so videolekcije ...
Razumela sem, da raje hodim v šolo, ker se
tako lahko nemoteno pogovarjam z osebami,
imam več prostega časa (a ni to paradoks?) in
se lahko brezskrbno sprehajam po vasi/
gozdu/kjerkoli, ne da bi me skrbelo, da bi me
kdo ustavil in zahteval samoizjavo ... Poleg
tega ne prenašam zaprtih prostorov ... Veliko
časa preživljam v svoji sobi, s prižgano

namizno lučjo, ker je svetloba, predvsem v
jutranjih urah, medla. Tudi način učenja se je
nekoliko spremenil: trenutno preživljam več
ur pred računalniškim zaslonom. To me
resnično utruja: zvečer sploh ne razumem, kaj
pravzaprav počnem.
Težko je graditi odnose v takih okoliščinah,
ki zahtevajo medsebojno razdaljo vsaj enega
metra. Toplina, ki jo začutimo ob
(nevirtualnem) srečanju s prijatelji, je v teh
izrednih razmerah nekoliko usahnila,
poniknila kdo ve kam, toda bo ponovno
privrela na dan, ko se bo to stanje ponovno
uravnovesilo. Odnose s skupnostjo moramo v
tem obdobju ohranjati, tudi na vero ne
smemo pozabiti.
Bistra srna

Cele dneve sedim za računalnikom, ampak
me to ne moti, tako sem vsaj s prijatelji. Ni mi
problem, da sem zaprt v hiši. Podobno je
mojemu poletju, razen tega, da imamo zjutraj
lekcije. S prijatelji imam več časa za
klepetanje, ki ga v šoli ne uspem izkoristiti za
take pogovore, zato bi rekel, da sem bolj z

njimi zdaj, na daljavo, kot prej. Strinjam se z
odločitvami države glede rdeče cone po
celotni Italiji. Starša sta doma in od tu tudi
delata, vseeno pa si vzamemo čas za družino
in kaj igramo, se smejemo, gledamo
televizijske nadaljevanke vsi skupaj. Vera
ostaja taka, kot pred karanteno.
Nežnosrčni jelen

Po pravici povedano mislim, da se med
samoizolacijo nisem bistveno spremenila,
čeprav o sebi mislim, da sem v zadnjih dneh
postala nekoliko bolj čudna od tistega, kar
sem bila prej: upam, da sta vsakodnevno
pogovarjanje z ogledalom ali pa s Francem in
Gianninom (brisača in pralni stroj) le "efekt
karantene". Moj pogled na svet pa se je
verjetno res spremenil: sedaj, ko mi ni vse
dosegljivo, se zavedam lepote manjših in
vsakodnevnih stvari, kot pa tudi ljudi, ki jih
poznam ali jih bom morda še spoznala, in
sem res hvaležna, da bo nekoč to zopet
postalo del mojega vsakdana.
Iznajdljiva srna_Alessandra Sincovich
Iznajdljiva srna

RUŽINSKA IZOLACIJA ALI
KARANTENAMO:
zbudimo se, vstanemo,
pozdravimo, zajtrkujemo,
klepetamo, se pritožujemo,
organiziramo, se učimo, delamo,
poslušamo, kuhamo,
ustvarjamo, debatiramo,
kričimo, kompromisiramo,
podpiramo, se smejemo,
spravljamo, lenarimo,
razmišljamo, pomagamo,
pečemo, telovadimo, žgečkamo,
telefoniramo, pogrešamo,
razveseljujemo, plešemo,
pojemo, šoclamo, sanjamo.
Ponovimo.

D

MISLI O KARANTENI:

HUD KLAN

Iskrivi galeb
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Samoizolacija je name vplivala predvsem na
področju organizacije; po navadi sem imel
vsak dan določene urnike: zjutraj sem hodil v
šolo, popoldne redno obiskoval treninge,
pevske in gledališke vaje ter ostali čas
izkoriščal za naloge, učenje in sprostitev. Ko je
vlada prvič posredovala z začasnim zaprtjem
šol, sem imel v rokah ogromno časa, saj smo
takrat opustili tudi večino ostalih
popoldnanskih dejavnosti. Znašel sem se v
situaciji, ko sem ves prosti čas preživljal s
prijatelji na lokalnem (openskem)
košarkarskem igrišču.
Počasi pa so se pojavljali vedno strožji
ukrepi: podaljšano zaprtje šol, prepoved
odhoda od doma razen zaradi nujnih potreb
ipd. Profesorji so nato drug za drugim
poskrbeli za videolekcije, nalaganje
prekomernih nalog in nas dijake "spravili v
krizo".
S časom sem se nekoliko organiziral in si
čas, ki ga dan za dnem preživljam doma,
uredil, da lahko poleg šolskih nalog kdaj pa
kdaj tudi slišim prijatelje ter potelovadim.
Iskrivi galeb

Vsako jutro, potem ko se zbudim, pomislim,
da me do konca karantene loči en dan manj.
Tako se lotim novega dneva.
Včasih se mi zdi, da čas mineva izredno
hitro. Video lekcije, naloge in klici s prijatelji
mi polnijo dneve, še premalo ur imam na
razpolago, da bi izpeljala vse svoje načrte. Zdi
se mi, da je minilo že več let, odkar smo v
karanteni. Prve dni doma je bilo nekam
nenavadno. Pred karanteno nisem preživljala
dosti časa doma. Zjutraj sem imela šolo,
popoldne pa razne dejavnosti. Po prvem
mesecu sem se navadila na to. Preživljati
dneve doma je postalo “normalno”. Zunanji
svet mi je vsak dan bolj tuj. Kaj pa, ko bomo
spet odšli ven? Najverjetneje bom gledala na
zunanjost z nove perspektive.
Najbolj pogrešam objeme prijateljev,
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rokovanje, avtobus številka 22 in šolo. Komaj
čakam, da bom lahko spet šla s prijatelji na
sladoled. Če se bo vse izpeljalo, kakor kaže,
bo zanimivo pripovedovati prihodnjim
generacijam, kako sem opravila maturo
online.
Nalezljivo nasmejana srna

V časih, v kakršnih smo danes, je večino ljudi
samoizolacija presenetila in spremenila njihov
pogled na vsakdanje življenje. Šele v takih
trenutkih vidimo, zakaj je vredno živeti in kaj
je v življenju res pomembno. Tudi osebno je
moj zdajšnji pogled na svet nekoliko
drugačen kot pred tem. Sedaj gledam na svet
z drugačnimi očmi in iz drugačne perspektive.
Svet ni več prostor, kjer smo lahko
popolnoma varni. Ni več svet, na katerem so
se pred tem stvari odvijale zelo hitro. Svet ni
več tak, kot je bil. Danes se je svet nekoliko
ustavil. Ljudje smo se ustavili in spremenili
način življenja, vse za to, da bi se virus čimprej
ustavil in bi lahko po njem ponovno zaživeli.
Poleg pogleda na svet se je tu spremenil tudi
moj pogled in odnos s skupnostjo. Pred tem
se mi je odnos s skupnostjo zdel
samoumeven, enostaven in zabaven način za
preživljanje časa. Danes pa doživljamo
oziroma moramo s skupnostjo delovati na
drugačne načine. Skupnost je tako pridobila
na svoji teži. Ker ni več samoumevno, da se

vidimo in dogovorimo, moramo to storiti na
druge načine. Poleg odnosa s skupnostjo,
menim, da je svojo težo pridobilo tudi
prijateljstvo in odnos z vero. Ker imam na
trenutke več časa zase, se tako lahko
poglobim tudi v odnose s prijatelji in
posvetim Bogu. Upam, da bomo po tem
lahko ponovno in še bolj na polno zaživeli ter
da se bo vsak posameznik v svetu zavedal,

kako pomembno je, da si med seboj
pomagamo in ohranjamo svet takšen, kakršen
mora biti.
Planinska srna

Ne mislim, da se je moj odnos z Bogom
spremenil. Seveda, nimam več možnosti
obiskovanja tedenske maše, vseeno pa mi v
vsakdanjem dolgčasu misli odtavajo k Bogu.
Svojevrstno filozofski jelen

bodo, ko bodo spet dovolili žure, spet
poklicali.
Sijoča puma

NOVICIAT

GORICA

Jaz se v tej situaciji počutim res sproščenega
in svobodnega. Ni nobenega hitenja, je vse
bolj umirjeno. Imam veliko več časa za
samega sebe in to ni slabo glede na to, da
edinega človeka, ki ga moraš resnično
spoznati v življenju, si ti sam. Situacija z
Bogom je kot vedno dobro prijateljstvo (če se
tudi On strinja). Vseeno pa komaj pričakujem
konec te situacije, ker želim ponovno deliti
dneve s svojimi prijatelji.
Dovtipni gams

LA STA MIMO SKORAJ DVA MESECA,
ODKAR SE JE KARANTENA ZAČELA. V
družini, poleg pogostim prepirom, katerim
hitro sledi mir, ni večjih sprememb. Velike
spremembe opažam pri prijateljih. V takih
primerih opaziš razlike med pravimi prijatelji
in znanci. S pravimi prijatelji si nenehno
pišemo in se kličemo. Vsaka stvar je dobra, da
se pokličemo, tudi malenkosti, pa smo v klicu
lahko tudi do 5 ur. Z drugimi pa, ki so me
pred to situacijo spraševali, če bi šla z njimi na
žur ali zvečer ven, se je vse umirilo. Morda me

Š

Jaz se počutim bolj svoboden, a se
zavedam, da sem bolj len. Ta situacija me je
spremenila, saj imam več časa, da lahko
pomagam dedku in stricem na kmetiji.
Zavedam se, kako se nam lahko v trenutku
spremeni življenje. Pomembno je tudi, da
upoštevamo navodila, ki so jih določili
zdravniki.
Preudarni modras

Spremenile so se moje navade, moji občutki,
moji dnevi. Ne spoznavam več sveta okoli
sebe, temveč samo sebe. Mislim, da v takih
trenutkih lahko opredelim svoje življenje in
vse, kar imam, in se za to zahvalim Bogu.
Urejena puma
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Kako me je ta situacija spremenila?
Nedvomno me je in se še spreminjam. Ker
doživljam seveda veliko časa v družini, se
zavedam, da se je odnos z vsemi člani
spremenil, v dobro, in tudi kako sem se jaz
spremenila na bolje. Imam nekaj časa več
zase, kar je vedno dobro. Priznam pa, da
včasih se mi toži po objemih, stikih,

pogovorih ne preko telefona, sprehodih po
mestu in naravi, morju, svobodi, ... A zdaj
vem, da moramo biti potrpežljivi, saj bo vsega
tega konec. Ta situacija me je naučila, da
vsaka majhna stvar, ki se nam je prej zdela
samoumevna, v resnici ni.
Zanesljiva sova

MISLI
GORIŠKEGA KLANA
OBDOBJU KORONAVIRUSA, KI JE Z
MNOGIH ZORNIH KOTOV POSEBNO
IN VČASIH TEŽAVNO, LAHKO NAJDEMO
VELIKO POZITIVNIH PLATI IN SE V TEM
ČASU TUDI VELIKO NAUČIMO. Ena od
pozitivnih plati tega obdobja je v prvi vrsti
okrepitev medsebojnih vezi v družini, saj smo
družinski člani ves dan neprestano v kontaktu
med sabo, kar se navadno ne dogaja. Pri tem
se lahko naučimo biti bolj potrpežljivi in
strpni.
Poleg tega obdobje koronavirusa lahko
izkoristimo še zato, da si za trenutek
odpočijemo ali da počenjamo to, kar po
navadi ne moremo početi, saj nam časa
navadno zmanjka. Če govorim zase, sem med
tem obdobjem pripravil že veliko sladic in
drugih novih jedi.

V

Vestni modras

Prepričana sem, da se bo o tem dogodku
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govorilo še veliko in da bodo o tem bodoči
dijaki brali v kakem učbeniku. Ko pomislim na
to, se mi zdi kar smešno, saj je tudi vsakdo
izmed nas vsaj enkrat prebral v kaki šolski
knjigi o neki nalezljivi bolezni, ki je spremenila
potek zgodovine. Ampak ko to bereš v
knjigah, se ti zdi le nekaj oddaljenega... ko pa
to doživiš, je zgodba drugačna. Mislim, da je
to stanje spremenilo moj in naš pogled na
svet, saj se končno vsi zavedamo, kako smo
majhni in nemočni pred naravo, ki je tako
silovita in mogočna. Verjetno je to izziv, ki
nam ga je poslal Bog: verjetno je to
priložnost, da bi ga bolje spoznala. V teh
dneh sem skušala poglobiti vse stike, ki jih
imam z drugimi. Razumela sem, da je naše
največje človeško bogastvo prav ljubezen do
bližnjega, zato se bom tudi po koncu izolacije
trudila, da jo bom gojila v vsaki moji gesti.
Družabna sova

Mislim, da me bo samoizolacija, ki jo
doživljamo sedaj, spremenila v boljšo osebo,
saj veliko razmišljam o sebi. Predstavljam si,
da bodo stiki z bližnjim bolj doživeti, čustveni
in bolj cenjeni.
Eksplozivna sova

Če je samoizolacija zame v prvem tednu ali
dveh pomenila sprehajanje iz postelje na
kavč, v kuhinjo in nazaj, me je kasneje, kot po
vsej verjetnosti večino ljudi, privedla do
globljih vprašanj in razmišljanj o samemu
sebi, o svoji trenutni situaciji, bodočnosti.
Medtem ko smo se pred karanteno ukvarjali z
raznoraznimi dejavnostmi, družili s prijatelji,
živeli v polnem ritmu življenja, smo se sedaj
znašli v situaciji, ko je poleg online predavanj
cilj dneva dočakati večer. Nimamo izbire:
prisiljeni smo se stoodstotno ukvarjati s
svojimi dolžnostmi – v mojem primeru –
učenjem. In nedvomno pride do vprašanj: ali
je to res to, kar hočem za svojo bodočnost?
Sem pripravljen se s tem ukvarjati ure in ure
na dan? Kakšnega si samega sebe
predstavljam čez 10 let? Če sem se lahko do
meseca nazaj skrival pod lažjo, da nimam
toliko časa, da bi redno izpolnjeval svoje
dolžnosti, ga je sedaj gotovo dovolj.
Kljub temu, da nisem prišel do nobenega
jasnega odgovora, mislim, da je ta karantena
zame nekaj pozitivnega, v kolikor sem si vsaj
postavljal take vrste vprašanj.
Misleči gams

Mislim, da me bo samoizolacija, ki jo
doživljamo sedaj, spremenila v prihodnosti,
ko se bo življenje spet vrnilo k normalnosti in
ko nas ne bodo več ločevali računalniški
ekrani. Upam, da bom lahko brez strahu
gledala ljudi globlje v oči in izkoristila vsak
trenutek, ne da bi odlašala stvari, ki jih je
treba opraviti.
Živahna puma

Ponovno sem spoznala užitek branja knjig,
sprehodov v naravi ali preprostega lenarjenja,
ki sem ga, iskreno povedano, še posebno
pogrešala. Naučila sem se biti hvaležna za
dom, družino in vse, kar mi je bilo dano, saj
mi sedaj pomaga pri tem, da to situacijo
preživim na najboljši način. Prepričana sem
bila, da bo časa na pretek, medtem ko se
sedaj zavedam, da kljub vsemu mineva
prehitro. Na to situacijo gledam kot možnost,
da lahko zadihamo, medtem ko čakamo, da
se bomo čimprej vrnili k naši prejšnji
vsakdanji naglici.
Radostna puma

Med karanteno sem spoznal, kako so
pomembni prijateljski odnosi. Imam možnost,
da vsak dan bolje spoznam starše in oni
mene.
Drzni gams

Na tako izolacijo nisem bila pripravljena,
prav tako kot vsi ostali. Zaradi tega sem
spremenila svoj pogled na svet. Po takem
doživetju začne vsak človek ceniti in z večjim

V karanteni sem se naučil spoštovati
življenjski prostor vseh družinskih članov. Po
dolgem času spet živimo vsi skupaj in se vsak
dan soočamo z bližnjim.
Domači gams

Karantena me je naučila se posvečati
samemu sebi. Pred tem obdobjem si nisem
znal vzeti časa zase in za vse, kar me veseli,
sedaj pa imamo več časa in ne glede na
obveznosti, ki jih opravljamo preko spleta, je
to končno možno.
Zanesljivi gams
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užitkom doživljati vsak dan, saj se šele sedaj
zavedamo, da osnovne stvari niso
samoumevne.
Modra sova

Karantena je beseda, ki je nismo običajno
uporabljali, a je dandanes na dnevnem redu.
Seveda je ta nova nepričakovana situacija vse
nas presenetila in nas vse trdno preizkuša.
Prisiljeni smo spremeniti način življenja in se
odreči raznorazni svoboščinam, ki smo jih prej
imeli. Osebno sem v tej karanteni našel več
časa, da bi se pogovarjal v družinskem krogu,
se z njimi igral, poskušal sem poglobiti znanje

Klan L’pu počase

ETOS SMO SI KOT OBRAVNAVANO
TEMO IZBRALI ZASVOJENOST. Izbira
tematike je bila težavna, saj nobenemu ni
prišlo na misel, v kaj bi se poglobili. Nato smo
se malo zamislili o svojih vsakdanjih navadah.
Pripadnik klana je ugotovil, da preveč časa
preživi za raznimi zasloni. To je vseh nas
pahnilo v še večji razmislek. Skupno smo se
odločili, da tej zadevi bomo namenili več časa
v prihodnjih mesecih. Začrtali smo si
smernice, katerim naj bi sledili.
Da bi bolje razumeli, kako pride do
zasvojenosti in kako lahko pomagamo osebi,
ki rabi pomoč, smo se srečali z Roberto, ki
nam je prijazno predavala o tem. Pripravila je
razna vprašanja o vrstah drog, na katera smo
odgovorili posamezno. Nato smo vsi skupaj
prebrali vprašanja in pri tem razložili razne
pojme, izvedeli za obstoj raznih drog in ločili
med psihološkimi in fizičnimi odvisnosti.
Spoznali smo različne vrste drog:
psihodepresivne, halucinogene, stimulanse

L
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na nekaterih področjih, ki sem jih prej zaradi
pomanjkanja časa potiskal ob stran. Seveda
pa je želja po ponovnem druženju s prijatelji
in sorodniki izjemno velika, saj je človek
socialno bitje, v tem trenutku pa živimo bolj
osamljeno, a vseeno v družbi ožjih
sorodnikov, ki so v tem obdobju bolj in bolj
pomembni. Največji plus v tej krizni situaciji je
prav ta, da se družinski odnosi ojačijo in vse
težave znotraj družine privrejo na dan, da se
lahko razrešijo.
Pošteni modras

ter druge. Definirali smo, kaj je droga, in
sicer to je snov, ki ti daje pozitivna občutja in
prav zaradi tega pozitivnega občutka
postane uporaba redna. Srečanje je bilo zelo
pozitivna izkušnja, vsak je odnesel veliko
novega znanja in predvsem zavedanja
nevarnosti, ki jih lahko povzroča tudi čisto
navadna snov.
Odločili smo se, da bomo o naši tematiki
razmišljali na prenočevanju v Hrastovljah, ki
sta ga organizirala novinca. Imeli smo veliko
časa za pogovor in razpravljanje o vseh
vrstah zasvojenosti. Po skupinah smo prebrali
tri resnične življenjske zgodbe o zasvojenosti
s tehnologijo, spolnim užitkom in alkoholom,
nato smo mimirali prebrano zasvojenost
ostalim skupinam. Klanovodja sta nam
razdelila vprašanja za osebni razmislek.
Razmišljali smo, čemu se odrečemo s težavo,
ali bi to lahko bila odvisnost, kaj nas je sploh
privedlo do takega ravnanja, kako si lahko
pomagamo.
Kaj pa ti? Tudi ti lahko razmišljaš, čemu se
odrečeš s težavo. Ali je to v taki meri, da bi to
lahko bila že odvisnost? Ti je že uspelo se
odrešiti odvisnosti? V slučaju, da ti je uspelo,
predlagaj rešitve tudi prijatelju, ki je v stiski. V

slučaju, da ti ni uspelo odpraviti težavo, se ne
sramuj in imej pogum. Korajžno išči pomoč,
saj rešitve se vedno najdejo, čeprav se to
včasih zdi nemogoče.
Nato smo se vsi zbrali v krogu, tišina je nekaj
časa prevladovala. Počasi smo si delili misli in
izkušnje, povedali smo, kar smo čutili. Vprašali
smo se, na koga bi se obrnili. Ti na koga se
obrneš? Večina je priznala, da ne bi iskali
pomoči pri psihologu, ampak pri prijatelju in
starših, ker bi bili bolj sproščeni.
Zelo zanimiv je bil posnetek intervjuja
gospoda Pierina Gelminija, ki vodi ustanovo
"Comunità Incontro". Najbolj se mi je vtisnilo
v spomin, ko je gospod poudaril pomen dela
in vere pri odrešenju odvisnosti. Povedal je,
da zasvojenost nas ne osvobodi. Z vero,
delom, s socializacijo se osvobodimo
temačne poti. V ustanovi "Comunità Incontro"
mora vsak opraviti svoje vsakdanje delo, tako
je zagotovljena organizacija in dobro počutje
posameznika. Poslušali smo tudi pesem
Douga Seegersa Don't laugh at me. Pesnik, ki
je bil zasvojen z alkoholom, se je oddaljil od
družine, živel na cesti, se preživljal tako, da je
pel in igral na kitaro. Nekega dne so ga slišali
glasbeniki, ki jih je presenetil s svojim
igranjem; ponudili so mu možnost, da snema
svoje pesmi. Čeprav je Doug prehodil svojo
trnjevo pot, je bil hvaležen Bogu, ker mu je
ponudil možnost, ki je ni zapravil, ampak jo je
celo izkoristil, saj s svojim umetniškim delom
pomaga “izgubljenim”.

Skupni pogovori, poslušanje izkušenj,
razmišljanje o rešitvah so nam bili v pomoč,
razmislek in obogatitev za osebno rast.
Dragi bralec,
opisali smo ti naše poglavje, naše
razmišljanje o zasvojenosti. Zavedali smo se,
da je ta tematika obširna in nismo vedeli, na
kaj se osredotočiti. Tematiko smo razvili tako,
da smo si postavili cilje in sestavili program.
Ker se nismo držali načrta, se je poglavje
zavleklo in nismo vedeli, kako in kdaj
zaključiti. Priporočamo vam, da si pred vsako
dejavnostjo postavite točno določene cilje in
ste pozorni, da ne zaidete. Svetujemo vam, da
organizirate kako zunanjo dejavnost, ki naj bi
služila kot motivacija za dodatno razmišljanje
in dopolnilo obdelane tematike. Seveda mi
tega nismo storili in poglavje oziroma celotno
razmišljanje se je posledično zavleklo.
V pomoč za razvijanje teme ti nudimo
sledeče izzive:
�Zamisli se o svojih navadah in premisli, če
so te na meji oziroma na robu zasvojenosti. V
slučaju, da so te navade prerasle v odvisnost,
pogovori se s svojim skavtskim voditeljem,
prijateljem ali zaupnikom.
�Če opaziš, da je tvoj sovrstnik v težavah,
pomagaj mu, ker te potrebuje. Skavt namreč
pomaga bljižnjemu!
�Odženi mrke oblake zasvojenosti s
služenjem.
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Mnenja:
•Meni je bilo to poglavje o zasvojenosti
všeč, ker se z zasvojenostjo srečamo zelo
pogosto, predvsem v tej tehnološki dobi, v
kateri živimo. Odnesla sem veliko novih
informacij, žal nisem bila vedno prisotna, tako
da nekatere dejavnosti v zvezi s tem sem
zamudila, a vsekakor sem skušala sama
nadoknaditi to, kar sem pogrešala. Najraje
sem prisluhnila predavanju, ki ga je za nas
pripravila Roberta.
•Priznati moram, da mi je poglavje o
zasvojenosti spodbudilo velik razmislek.
Razmišljal sem, če sem tudi sam prekoračil
razumno mero. S pomočjo zunanje sodelavke
ter prenočevanja sem skušal priti do
zaključka. Slednjemu sem se približal, nisem
pa prišel do čistega konca.
•Obstaja veliko primerov zasvojenosti:
zasvojenost s telefonom, mamili, seksualnim
materialom, cigareti, nakupovanjem, itd. Imeli
smo predavanje s psihologinjo Roberto
Sulčič. Bilo je zanimivo, kajti nekatere
informacije so mi bile nove. Imeli smo tudi
prenočevanje namenjeno zasvojenosti. Bilo je
lepo slišati zgodbe in primere zasvojenosti.
Nato smo vsi skupaj podali mnenje v krogu.
•Menim, da v vsakdanjem življenju premalo
razmišljamo o svojih zasvojenostih in se jim
večkrat prepustimo, da nas vprežejo na slabo,
negativno pot. Materialni pripomoček,
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nepotrebne navade nas privedejo do
zasvojenosti, s težavo se jih rešimo, včasih si
sploh ne želimo priznati, da so nam te vzele
svobodo. Razmišljala sem o svoji zasvojenosti,
ki me je motila in sem jo čutila odvečno. S
težavo sem se je vsaj delno rešila. Pogovor o
tematiki, ki mi je bila blizu, mi je dala
poguma, dobre volje.
•V tem skavtskem letu smo govorili o
zasvojenosti. Bilo je zanimivo, ker smo
govorili o temi, ki je aktualna. Npr. jaz sem
zasvojen s pornografijo. Pogovor o
zasvojenosti mi je pomagal in sem se lahko
sprostil. Pornografija te zasvoji, ker fant pri
mladih letih išče samozadoljevanje. Fant se
skuša s fantazijo ali s spletnimi strani
samozadovoljiti, ker mu je všeč.
•Ta tema je bila tudi trenutek, da smo
premislili o sebi. Kako lahko pomagamo
ostalim, če sami smo zasvojeni od nečesa?
Karkoli nas prevečkrat oddaljuje od naših
dolžnosti in obljub, je odvisnost.
Kako lahko temu kljubujemo? Dobro je se
posvetovati v skupini, tako lahko vsak drug
drugemu pomaga.
•Med brainstormingom, ki smo ga opravili
približno oktobra, se mi je zdela ta ideja o
zasvojenosti zanimiva in privlačna tematika.
Prve mesece je bila ta tematika res zanimiva in
spodbujala mi je nekaj razmišljanja. Ampak
približno januarja smo prišli do neke mrtve
točke in zanimanje je počasi ugašalo. Menim
pa, da je ta tematika zanimiva in jo lahko vsak
klan poglobi ter lahko tudi vsa razmišljanja
konkretizira s kako dejavnostjo.
•Ampak vse to opravite v čim krajšem času,
ker če tega ne boste storili, boste prišli do
mrtve točke in zanimanje bo posledično
padalo. Moje osebno mnenje pa je, da sem
za to tematiko kljub začetnemu zanimanju
počasi izgubljal voljo in moj odnos do dela je
bil zanemarljiv. Malce žal mi je, da nismo
storili kake dejavnosti v prid tej tematiki.

Iskrivi galeb

0 UR, 3 VLAKI IN 1 KOMBI, TAKO
NEKAKO JE IZGLEDALO MOJE
POTOVANJE, DA SEM V NEDELJO, 21.
JULIJA 2019, DOSPELA V CAMINI, MAJHNO
KALABRIJSKO VASICO V NEPOSREDNI
BLIŽINI BOLJ ZNANEGA KRAJA RIACE, KI
GLEDA NA JONSKO MORJE. Se sprašujete,
zakaj sem se odpravila na tako popotovanje?
Tudi sama sem si ponoči, ko sem na vlaku
zaman skušala spati na majhnem in ozkem
ležišču in je »freccia bianca« poskrbela, da
smo se po poti iz Trsta v Rim ustavili na vsaki
postaji. A globoko v sebi sem vedela zakaj!
Želja, da bi se preizkusila in sama potovala,
da bi spoznala nove osebe in drugačna
stališča, predvsem pa, da bi izvedela kaj več o
temi, ki me v zadnjih letih zelo zanima:
sprejemanje migrantov. Zato sem se med
intenzivnimi študijskimi dnevi svojega
zadnjega leta višje šole, odločila, da si bom
kar sama postavila izziv in sem se pri
organizaciji Amnesty International Italia
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vpisala na poseben poletni tabor.
Tisto nedeljo se je ob meni na vaškem trgu
zbralo še 24 mladih iz vse Italije in ne samo!
Med udeleženci nas je bilo 21 iz Italije, štirje
pa so bili migranti. Tako sem se veliko naučila
tudi iz pričevanj Erica, ki je iz Senegala,
Rahimija, ki je iz Slonokoščene obale,
Francisa, ki je iz Nigerije in Aarona, iz
Afganistana.
Naj vam še razkrijem, zakaj je Amnesty
izbrala prav to zakotno vasico za svoj tabor na
temo migracije. Camini je majhna vas v
Kalabriji, ki trpi za posledicami izseljevanja
svojih prebivalcev na sever Italije in v tujino.
Še leta 1950 je vas štela 1300 prebivalcev,
leta 2011 pa 700 prebivalcev. Od leta 2011
deluje v vasi center Jungi Mundu, ki v sklopu
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organizacije “EUROCOOP Servizi”, skrbi za
sprejemanje in integracijo migrantov. Ta
center se je tako razvil, da je vas popolnoma
spremenil. V njej so sprejeli veliko družin, ki
so bile potrebne pomoči, ob tem pa nudi
delo približno 35 vaščanom, ki bi sicer morali
s trebuhom za kruhom v svet. Tako šteje
Camini danes 820 prebivalcev.
Ko pomislim, kaj vse sem doživela v enem
tednu, se zavem, da so bili ti dnevi zelo polni.
Jutra so bila zasedena z zanimivimi
predavanji in debatami. S pomočjo raznih
predavateljev, profesorjev, aktivistov in
drugih smo spoznavali problematiko
migracije in izvedeli kaj več o poteh in
preizkušnjah, s katerimi se soočajo te osebe.
Popoldneve smo v glavnem preživljali z
umetnikom L. Terranera, s katerim smo si v
petih dneh zamislili in uspešno speljali likovni
projekt. Začelo se je s tem, da je vsak narisal,
kaj mu pomeni sprejemanje tuje osebe, nato
pa je umetnik sestavil skico, ki je združevala
vse naše ideje in ki smo jo nazadnje naslikali
na 40-metrski zid, ki stoji na začetku vasi.
Skupinsko ustvarjanje je bilo enkratno, saj
smo se zaradi naših umetniških sposobnosti
tudi neštetokrat glasno režali. Našemu
barvanemu projektu so se iz dneva v dan
pridruževali še drugi. Najprej so se
opogumili vaški otroci, v naslednjih dneh pa
so se nam pridružili številni vaščani, med
njimi mnogi priseljenci. Mislim, da nas je
prav to skupno ustvarjanje približalo, saj smo
se v tistih sproščenih urah veliko pogovarjali
in sem tako kaj več izvedela o preteklosti
Sheefe, dekletu iz Sirije, Alije, ki se je z
družino odpravila iz Libije pri osmih letih in
drugih.
En popoldan pa je bil namenjen obisku vasi
Riace. Gre prav za tisti kraj, ki je bil pred
kakim letom v središču pozornosti zaradi
svojega edinstvenega sistema sprejemanja
migrantov in zaradi župana Mimma Lucana.
Ta izlet je bil še posebej pretresljiv, saj si
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nisem predstavljala, da bom šla mimo velikih
igral, trga in rokodelskih delavnic, na teh
lepih in barvanih ulicah pa ni bilo življenja.
Med ulicami je vladala neka žalost in strah,
obenem pa razdvojenost, ki smo jo zaznali
tudi mi, ko smo imeli možnost pogovora z
vaščani.
Predzadnji dan pa smo si privoščili nekaj
počitka na plaži, kjer smo med drugim učili
Erica plavati. To je bila res neverjetna
izkušnja, saj se je edini opogumil med
svojimi afriškimi prijatelji. V njegovih očeh
sem videla veliko voljo, da bi splaval, vztrajno
je poskušal, a ga je vsakič znova voda
potunkala, kot da bi imel uteži na nogah.
V tistih sedmih dneh sem doživela še
nešteto drugih lepih, zabavnih in žalostnih
trenutkov! Veliko pogovorov z vaškimi
nonami, ki so cele dneve preživljale zunaj na
klopi, naučila sem se številnih izštevank in
igric v vaškem narečju, v arabščini in celo v
wolofskem jeziku, igrala sem se skrivalnice in
lovljenje z otroki iz Sirije, Afganistana, zvečer
pa smo pogosto s celo vasjo zaplesali
tarantello na trgu ali pa priredili multikulturni
karaoke, kjer je lahko vsak zbral eno pesem
in jo izvajal.
Kaj pa sedmi dan? Sedmi dan so bile na
vrsti solze in dolgo poslavljanje, ki pa je bilo
polno upanja in obljub. Nepozabno je bilo
zaključno srečanje, ko je vsakdo povedal, za
kaj je hvaležen in kako se bo sam aktiviral, da
nam ta izkušnja ne bi ostala v spominu kot
samo počitniški izlet s prijatelji. Vsem
priporočam to izkušnjo!

P.S: Če bi radi tudi vi opravili kratek
sprehod po ulicah in morda sami spoznali
nekaj oseb, ki so polepšale mojo
dogodivščino, si lahko ogledate krajši
posnetek na YouTubu. Vpišite v brskalnik:
Benvenuti nel borgo che doveva sparire in
dober ogled! ;D

Z RUTO
OKOLI SRCA

MITJA JEVNIKAR
Prizadevna medvedka

MITJO JEVNIKARJEM JE POGOVOR
POTEKAL PRAV V STILU KARANTENE –
ONLINE, RAZDROBLJENO PO KOSIH, OB
ZA POGOVOR NEVERJETNIH URAH. Mitja,
Nezadovoljivi kragulj, je po rodu iz Bazovice,
zdravnik, specialist pulmolog, ki sta ga
profesionalno izpopolnjevanje in tisti notranji
vzgib po nenehni osebnostni rasti odpeljala v
svet. Deluje v Parizu, kjer pa ga je zadržalo
tudi srce, saj je tam spoznal ženo, s katero in s
sinom Martinom danes prebiva v francoski
prestolnici.
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Mitja, vodil si 10 let: IV in klan. Na katero
obdobje v IV imaš najlepše spomine?
Izjemno lepe spomine imam na raide, ki smo
jih organizirali, ko smo na težavnih poteh in v
groznem vremenu iskali zavetišče v hribih.
Vsaj za dva raida je bilo ... nepozabno,
verjetno se jih spominjajo (sploh tistega na
Obir - Ojstrc v Avstriji) tudi takratni
udeleženci.

Ulovila nas je nevihta, na cesti pa smo srečali
divje krave, ki so nam onemogočile prehod
čez cesto. Ker so bile zelo napadalne, smo se
morali razbežati po gozdu. Spomnim se, da je
imel vsak svoje grmovje, v katerem je bil skrit,
in tako si videl samo skavtske klobuke
napredovati po grmičevju in slediti zastavi ... .
V tem obdobju so bile v prvem planu
pustolovščine, spanje v naravi, raidi v naravi in
z nasmehom na obrazu.
Kako pa si doživljal klan?
Klan je bil velik osebni korak naprej, bilo je
obdobje notranje rasti in zrelosti. Vodil sem
do leta 2014 in zadnji tabor, ki sem ga vodil,
je bil zimski potovalni, ki je združil klane iz
tržaškega in goriškega. Zadnja tri leta smo
organizirali zimske potovalne tabore, ki so bili
zelo zelo lepa izkušnja za udeležence, saj so
bili novost. Potovalni tabori klana bodo ostali
neizbrisljive dogodivščine v mojih spominih.
Na primer pot od Sarajeva do Mostarja, kjer
smo pomagali kot prostovoljci, Val di Susa po
stopinjah NO TAV, poglabljanje na tematiko
narave in družbe, srečanja s prebivalci in
poglabljanje v tematiko brez vpliva
novinarjev.
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Frančiškanska pot po Toskani in Laziju vse
do Rima, kjer smo se srečali z donom
Gaetanom, kjer smo spet kot prostovoljci
pomagali pri delu z mladoletniki v ječi. Lepi
so bili skupni nacionalni potovalni tabori z
AGESCI po Italiji. Verjetno moj višek
skavtizma, ko smo se srečali z drugimi
klanovci iz Italije in prenesli našo zamejsko
realnost na najvišjo raven v italijanskem
skavtizmu.
Pred leti si se preselil v Pariz, kjer si se tudi
poročil in ustvaril družino. Kako se vsakdanje
življenje, urniki, sistem in ljudje razlikujejo
med tukaj in Francijo, konkretno Parizom?
V Parizu se dosti dela, a je delo je tudi
izredno zanimivo in njegova kvaliteta je
takšna, o kateri lahko drugod samo sanjaš.
Urniki (v medicini) so dolgi. Večina ljudi je
tukaj mladih – Pariz je kraj, kamor se prideš
preizkusit. Je nekaj popolnoma drugega od
tržaškega "viva la e po bom".
Kako ocenjuješ, da se v tem času
spreminjajo odnosi med ljudmi, v skupnosti?
Morda bomo tako razumeli, kakšno srečo
smo imeli – biti svobodni, potovati, izbrati
katerokoli stvar po internetu in jo kupiti.
Mislim, da večini ta privilegij ni bil jasen.
Zdaj je bistveno, da ohranimo spoštovanje
do vsakega, čeprav se odnosi in navade
spreminjajo.

Kaj se lahko kot svet naučimo iz te izkušnje
pandemije ? Kakšno sporočilo zaznavaš ti
sam?
Prioritete držav se bodo spremenile,
pomembna bo samozadostnost, kar se tiče
pridelave hrane, zdravil in zdravstvenega
sistema. Konec bo ekstremne delokalizacije
tovarn in dela. Žal pa bo zdravstveni krizi na
vrsti tudi ekonomska, ki lahko zelo škodi.
Upam, da bo politika izkoristila ta trenutek za
reorganizacijo vrednot in da bo zavračala
ekstremne nacionalizme. Poudarek bo na
ekologiji. Morda bodo ljudje razumeli, da je
treba naravo spoštovati in živeti z njo, in ne
samo od nje in na njenih plečih.
Celoten interviju je obljavljen
na spletni strani: www.szso.org
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VEDNO PRIPRAVLJEN
Kondor Matej si je za specializacijo
izbral bivake. Njegov zapis objavljamo v
Skavtski Wikipediji in si želimo, da bi
njegovi nasveti služili mariskateremu
izvidniku in marsikateri vodnici v
prihajajočih poletnih mesecih.

BIVAK
Kondor Matej

B

IVAK JE ENOSTAVNO ZASILNO PRENOČIŠČE,
KI GA ČLOVEK ZGRADI, DA SE OBRANI PRED
NARAVNIMI SILAMI, KOT SO DEŽ, VETER, MRAZ,
VLAGA ITD.
KAM JE TREBA POSTAVITI BIVAK ?
Bivak se ne sme postaviti v lego, ki je v preglobokih
vrtačah, v najnižjem delu dolin, v lego, kjer veter piha
preveč, blizu rek ali v krajih, kjer je prevlažno. Bivak
moramo postaviti v lego, ki je suha in ravna, najbolje
če je v gozdu, kjer je veliko materiala in nas drevesa
obvarujejo pred vetrom in mrazom.
KAKO ZGRADITI BIVAK ?
IZ NARAVNIH MATERIALOV
Bivak je sestavljen iz ogrodja (ki so različnih oblik) in
iz kritja.
(V nujnih primerih pa se lahko zatečemo v jame ali
vdolbine pod drevesi.)
Za zgradnjo ogrodja nam rabi:
a) vrv
b) palice ali koli različne dolžine in debeline
c) kritina
d) podlaga
a) Vrv – potrebujemo jo za pritrjevanje kolov in palic,
iz katerih sestavimo ogrodje bivaka. V primeru
pomankanja tega materiala si lahko zasilno
pomagamo s srobotom (Climatis viticella), vrbovjem
ali enoletnimi šibami, ki jih po potrebi ovijemo in z
njimi povežemo ogrodje.
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b) Debelejše kole uporabino za nosilno
strukturo, oz. za sleme bivaka, tanjše
palice pa porabimo za strukturo, na
katero bomo položili kritje za streho. Če
mora bivak vzdržati vodo, moramo biti
pozorni, da strukturo okrepimo z več
tanjšimi palicami, na katere lahko
namestimo več plasti izolacije in tudi
manjše kose maha, trave, slame itd.
c) Kritje lahko naredimo iz smrekovih
vej, tako da iglice gledajo dol, maha,
smrekovega lubja, dolge trave ali slame,
ločja. V primeru, da je premalo snega za
iglu, lahko sneg uporabimo tudi kot
dodatno izolacijo, seveda, če je
temperatura pod ničlo. V primeru dežja
moramo biti pozorni, da ne bo streha
puščala. Najbolj neprepustne so
smrekove veje, te naj bi jih namestili nad
bolj izolacijskimi materiali kot mah, trava
in slama.
d) Podlago potrebujemo, da je bivak
suh in udoben za spanje. Dobro
podlago naredimo iz manjših smrekovih
vejic, suhega listja, suhe praproti ali iz
sena. Za daljšo uporabo bivaka pa je
priporočljivo, da na tla položimo še
deske ali na eno stran obtesane kole, da
pripravimo nekakšen pod.
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BIVAKI IZ UMETNIH MATERIALOV
Take vrste bivaki so hitri za postavitev ter
nudijo dobro zaščito pred vetrom in dežjem.
Najlažje je narediti bivak iz ponjav (telonov),
zato bom tudi samo o tem kaj napisal. Za ta
bivak je potrebno ogrodje in ponjava. Enkrat,
ko je ogrodje zgrajeno, je treba le pokriti
ogrodje s ponjavo.
SPLOŠNA PRIPOROČILA
luknja vrat naj bodo čim manjša, zato da se
temperatura bolje zadrži
tudi bivaki naj bodo čim manjši, tako da se
potroši čim manj materiala in se tudi toplota
bolj zadrži v njem
v nujnih primerih, če nimamo spalne vreče,
lahko noge pokrijemo v nahrbtniku
v nujnih potrebah je vedno priporočljivo, če
je mogoče, prižgati ogenj, zato da se lahko
grejemo, da lahko posušimo obleke ali druge
pripomočke, ki so mokri/vlažni, da si lahko
segrejemo hrano ali pa prekuhamo vodo
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V zadnjih mesecih so izvidniki in vodnice
svoje specializacije, podvige in izzive
opravljali kar doma ter svojim voditeljem
pošiljali slike o opravljenem delu. Zelo
radi objavljamo njihove slike in vas
vabimo, da si tudi ogledate nekatere
druge posnetke s QR kodo.

SPECIALIZACIJE

IV GORICA
Sove
Avtoironična sova

Podvig smo napravile doma pri Razigrani
sovi dvakrat, 8. in 15. februarja, v
popoldanskih urah. Za podvig smo si izbrale
kvačkanje, ki ga nobena od nas še ni
obvladala in tudi ker dandanes ni tako
poznano kot nekoč. Na začetku smo želele
napraviti nogavice, šal ali rokavice, vendar je
bilo prezahtevno in zato si je vsaka spletla dve
zapestnici.
Prvič, ko smo se srečale, si je vsaka prinesla
kvačko in malo volne. Sestanek smo začele z
molitvijo in nato smo si pogledale nekaj
posnetkov na YouTubu. Na začetku nam je
tudi malo pomagala Barbina babica, ker
preko posnetkov nismo razumele ogromno.
Lotile smo se dela in nekaterim je šlo lažje od
rok, drugim pa težje, a smo vsekakor imele
lepe trenutke. Drugič pa smo bile že bolj
pripravljene in po molitvi smo se kar lotile
dela. Seveda je šlo lažje in smo končale prej
kot mišljeno. Ker sem nam je zdelo, da smo
podvig dobro opravile, smo si za nagrado

spekle muffine in puding.
Mislim, da je podvig uspel, ker smo se
naučile nekaj novega, kar še nismo poznale,
in mi je bilo zelo lepo, ker smo se ves čas
smejale in se zelo zabavale. Podvig bi bilo
lepo ponoviti, ker je bil poučen.
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Lisice
Pume
Sove
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Lisice

Modrasi
Duhoviti modras

V petek, 14. 2. 2020, smo se zbrali na
skavtskem sedežu v Gorici s tremi pribežniki.
Med njimi je bil Muba, dobili smo njegovo
telefonsko številko preko voditeljice. Njega
smo kontaktirali in se zmenili za datum in uro.
Bil je zadovoljen z idejo, vprašali smo ga tudi,
če bi s kakšnim prijateljem prišel igrat
nogomet. Tako je bilo, ta je bil naš podvig, bil
je namenjen temu, da bi se bolje spoznali in
širili SZSO tudi med priseljence. Zakaj ne,
morda bi se nekoč lahko kateri pridružil. Ta
dan je potekal precej v redu, edino, kar je bilo
grdega, je bilo to, da nam je žoga šla na
streho telovadnice. Mislim, da na koncu nam
je še pomagalo, da smo se več pogovarjali in
spoznali. Ob 17. uri je začenjala že tema, tako
da smo jih povabili na zakusko. Tu, mislim, da
je potekal najpomembnejši trenutek našega
podviga. Pogovarjali smo se dobre pol ure,
razložili smo jim, kdo so skavti, kaj delajo in
zakaj smo mi organizirali tak čudovit dan.
Ideja o skavtih jim je ugajala, s tem smo bili
tudi mi zadovoljni. Mislimo, da je podvig
uspel v celoti. Ponovili bi ta dan tudi izven
skavtstva.
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IV KRAS
Osebna specializacija: Šivanje

SRČEK – Okrasek za ruto
Srna Anja

Pred nekaj leti, ko sem bila še volčič, mi je
prijazna klanovka Noel podarila srček (obesek
za ruto), ki ga je sama zašila. Tako sem se
odločila, da se bom tudi sama naučila šivati
srčke, in sem to izbrala kot osebno
specializacijo. Srčka sem želela podariti
svojima prijateljicama za rojstni dan, zato sem
na srčka zašila tudi inicialko imena.
NAVODILA ZA IZDELAVO SRČKA:
Priskrbimo si blago (npr.: panolenči (filc,
polst)), volneno ali debelejšo bombažno nit,
primerno iglo in vato.

1) Najprej na
blago narišemo
dva enaka srčka in
ju izrežemo.

2) Nato srčka
združimo;
vzamemo nit in jo
vtaknemo v iglo.
Iglo potegnemo
skozi blago obeh
srčkov in pustimo
daljši konec
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sukanca, da bomo lahko srček privezali na
ruto (glej sliko). Z iglo prebodemo oba srčka
nekaj milimetrov proč od prejšnjega šiva in
potegnemo nit, da je šiv dovolj, a ne preveč
nategnjen.
3) Ko smo zašili
približno tri
četrtine srčka, ga
napolnimo z vato.

4) Ko smo gotovi, da smo
srček dovolj napolnili, ga do
konca zašijemo. Pri zadnjem
šivu sukanec blokiramo tako,
da se ne bo spustil, lahko pa
tudi privežemo skupaj oba
konca niti.

5) Če želimo na srček
zašiti inicialko, si jo
narišemo na list papirja,
nato pa jo zašijemo na
sredino srčka.
(Inicialko lahko
zašijemo že na začetku,
na en sam srček,
preden združimo srčka.)

Podvig voda Srn

DOBRODELNA AKCIJA
Srna Gaja

OD SRN SE JE ODLOČIL, DA BO KOT
PRVI PODVIG SPEKEL PIŠKOTE IN JIH
DELIL NA OPČINAH PRI MAŠI.
Na začetku leta Srne nismo imele prav jasne
ideje, kaj naj naredimo kot podvig. Po par
sestankih smo se odločile, da bi lahko
predstavile skavtstvo drugim mladim, ki ga ne
poznajo. Imele smo razne ideje za prvi in
drugi podvig. Na koncu smo se odločile, da
bomo najprej izpeljale dobrodelno akcijo:
spekle bomo piškote in jih delile pri sveti maši
v zameno za prostovoljne prispevke. Te smo
hotele nameniti potrebnim. Vodja podviga je
bila Ajda, saj je ona izbrala osebno
specializacijo kuharja, zato je bila za to vlogo
najprimernejša. Izbrale smo tri vrste piškotov.
Najprej smo izbrale navadne piškote s
kapljicami čokolade. Drugi recept so
predstavljali piškoti z nutelo, tretji pa piškoti s
kokosom. Odločile smo se, da bo blagajnik
voda, torej Anna, šla kupit vse sestavine.
Dogovorile smo se za datum peke.
V soboto, 25. januarja, smo se ob 15.00
zbrale pred Marjaniščem na Opčinah. Ajdin
oče nas je peljal do njihovega doma, kjer smo
bile dogovorjene, da bomo pekle. Pripravile
smo se in začele peči. Z nami je prišla tudi
Tina, ki je pazila, da se ne bi kaj sežgalo.
Začele smo s kokosovimi piškoti. Pripravile
smo testo, izoblikovale piškotke v obliki srčka
in jih spekle. Bili so kar dobri. Medtem ko so
se pekli kokosovi piškoti, smo začele
pripravljati testo za oba druga tipa piškotov.
Spekle smo najprej zvezdnate piškote s
kapljicami čokolade, potem pa so bili na vrsti
nutelini piškoti. Pripravile smo vrečke in dale v
vsako vrečko piškote. Napisale smo
kartonček, na katerem je bilo napisano, da
zbiramo denar za dobrodelne namene za v
Afriko. Dogovorile smo se, da se naslednje

V

jutro zberemo na pred cerkvijo Opčinah 15
minut pred začetkom svete maše.
Naslednje jutro smo pripravile vse potrebno
in po maši delile piškote. Vsi so bili zelo
navdušeni nad tem. Zbrale smo veliko denarja
in ga namenile misijonarju Pedru Opeki, ki
deluje na Madagaskarju.
Na naslednjem sestanku smo imele
pospravo in fešto. Zelo smo se pri tem
podvigu zabavale in se kot vod povezale. Kot
pri vsakem podvigu bi lahko še marsikaj
izboljšale in tisto, kar smo se naučile, bomo
naslednjič naredile bolje.

KROMPIRJEVA MUSAKA
Srna Ajda
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Karin
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Nataša

Srna Viola

JELENI
Poglejte si, kako jelen Nikolaj
opravlja specializacijo tesarja!

Jelen Ivan
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PODVIG GALEBI
O DOLGIH POGAJANJIH SMO SE
GALEBI KONČNO UTEGNILI SREČATI,
DA BI OPRAVILI SVOJ PODVIG. Glede na
želje in osebne specializacije vsake vodnice
smo prišle do zaključka, da najbolj primeren
podvig na nas je bil v zvezi s kuhinjo. Tako
smo 8. februarja organizirale prenočevanje z
večerjo in ga tudi uspešno izpeljale! Razdelile
smo se v štiri skupine. Prva je skrbela za
predjed: pizzette, druga za kruhove cmoke,
tretja za piščanca s curryjem, zadnja pa za
nepogrešljive slaščice, oziroma torto sacher
in čokoladno rolado. Skratka, po rezanju,
mešanju, čiščenju, lizanju itd, smo se končno
skupaj usedle za mizo in pojedle super
večerjo. Nato pa vse lepo počistile. Zjutraj
smo pozajtrkovale in se počasi poslovile.
Naš prvi podvig je bil neke vrste generalka
za drugi oz. večerjo, ki smo jo morale v
pomladi pripraviti za celoten steg, pač zaradi
prijatelja virusa nam to najbrž ne bo uspelo,
upamo pa, da bomo lahko kdaj drugič
pokazale to, kar smo se naučile!
Kot pokušnja vam pa prilagamo recept za
kruhove cmoke (garantirano: pridejo prav fini
:P), za druge jedi menija pa kdaj drugič.

P

KRUHOVI CMOKI (recept za 5 oseb)
Sestavine:
250 g suhega kruha
50 g čebule
200 g mleka
poper
drobnjak (erba cipollina)
150 g specka
2 jajci
10 g masla
peteršilj
Potek:
(Predhodno pripravite juho, če želite, ni pa
nujno). Čebulo sesekljajte na tanko, speck
zrezite na majhne kocke (prib. 2–3 mm). V
ponev dajte maslo, nato dodajte čebulo in
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speck ter skupaj popražite. Pustite pri strani
ter sesekljajte drobnjak in peteršilj. Kruh
prerezite na kockice (prib. 5 mm). Zrezan kruh
dajte v posodo ter dodajte mleko, jajci in
sesekljan drobnjak in peteršilj. Zatem dodajte
speck s čebulo in vse to dobro premešajte.
Če je zmes presuha, dodajte malo mleka, če
pa je premehka, dodajte malo moke. Roke si
zmočite z mrzlo vodo in začnite z
oblikovanjem žogic (premer prib. 5 cm). Nato
žogice skuhajte v juhi ali v slani vodi. Kuhajte
jih priližno 15 minut. Kruhove cmoke
postrezite tople in dober tek!

Ustvarjalni galeb

IV TRST

Galeb Sara

Zebra Johana

SKAVT

KARANTENA

Ko v krdelo te sprejmejo,
belo ruto dobiš,
vendar si še mladič.
Na jurjevanju obljubiš,
modro in zeleno dobiš;
sedaj si obljube volčič.
Ko po dveh letih narediš spet obljubo,
greš na težje; morda ti bo ljubo.
Ko izvidnike, roverje in popotnice prehitiš,
če voditelj postati želiš,
pa kar naprej,
dokler volje je še kej.

Karantena, karantena,
nikoli ne boš moja žena.
Ti me nikamor ne pustiš
in me z "OSTANI DOMA" moriš.
Zakaj bi zaprt v hiši ždel,
če je zunaj svet razigran in vesel.
S tabo naj bi koronavirus spodili
In potrpljenja se naučili.
Čeprav se zdiš sovražnica,
bi morala biti naša prijateljica,
ki bi nas pred koronavirusom varovala
In skupaj z nami za družbo žalovala.
Vsi naj upajmo v boljše čase,
ko ne bomo tako osamljeni in zaprti vase.
Ko se bomo s prijatelji dobili
in ses skupaj z njimi veselili,
da je virus za nami,
ker smo bili skupaj, čeprav v osami.
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KAR NAJBOLJE

AGHEERA NAM JE PRIPOVEDOVALA,
KAKO SE JE MOWGLI DOLGOČASIL,
KO JE PAZIL ČREDO BIVOLOV VASI. Tudi mi
se kakšen krat dolgočasimo sedaj, ko smo
doma. Ampak Akela nam je povedala, kako
ona premaguje dolgčas in da obstaja še
ogromno drugih načinov. Vsak ima svojega.
Tako smo si volčiči in volkuljice povedali, kako
vsak od nas uniči dolgčas doma.

B

Tudi če se dolgočasim, sem zelo vesela, da
lahko delam dosti videov ali eksperimente. V
teku dneva zmeraj delam slaščice, igram
badminton, tudi če smo izgubili dosti košaric.
Rišem dosti mozaikov in igram dosti kitaro. S
CD-ploščami sem okrasila vrt in tako je
nastala mavrica.
Volkuljica Monica

Jaz sem si doma zgradil svoj lok in rad vadim
na svojem vrtu. Streljal sem toliko, da sem
enkrat ulovil očeta in ga zadel, hahaha.
Volčič Erik

Ko se dolgočasim, delam telovadbo v hiši.
Na primer stojo na zidu ali naredim kolo na
hodniku. Zunaj pa vozim kolo in se rada
žogam.
Volkuljica Jasna

Jaz sem pomagal mami narediti slastno
pecivo.
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Volčič Martin

Jaz, ko se dolgočasim, se zunaj igram z
magično žogico!
Volkuljica Greta

Doma z družino pečemo! Danes smo spekli
dobro pizzo!
Volkuljica Petra

Jaz in moj brat Daniel se skupaj igrava na
ping pong.
Volkuljica Marta

S sestro Marto gremo na vrt in tam igrava
pentaque.
Volčič Daniel

Na mojem vrtu imam veliko češnjo. Ko mi je
dolgčas, rad splezam nanj in s škripcem
vlečem gor kose lesa, da si bom zgradil
hišico.
Volčič Danijel

Doma imam akvarij z ribami. Odločil sem, da
ga bom uredil. Najprej sem izpraznil vodo in
ga očistil. Potem sem dal noter kamenje,
bisere, alge in školjke. Nato sem ga spet
napolnil z vodo in dal noter mojih osem
rdečih ribic.
Volčič Martin
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MOWGLI V DŽUNGLI
EM VOLČIČ ERIK IN Z LEGO
KOCKAMI SEM UPRIZORIL
ZGODBO O TEM, KAJ DELA MOWGLI
V DŽUNGLI IN V VASI, MEDTEM KO
SMO VSI VOLČIČI IN VOLKULJICE
DOMA.
Moja zgodba o Mowgliju se začne v
džungli. Akela, Mowgli in drugi volkovi
jejo kosilo. Mowgli seznani druge, da bi
rad šel v vas. Obvesti volkove, da se bo
vrnil zelo pozno. Rad bi nesel
prijateljem darilo, zato išče nekaj
primernega po vsej džungli. Ko najde
Sherkanov zob, misli, da je to krasno
darilo in odpotuje. Prispe do hiše
njegovih prijateljev. Ti ga sprejmejo z
veseljem in z obilno malico, klepetajo
do večera. Ko se Mowgli odslovi od
svojih prijateljev, mu ti podarijo torto,
piščanca in nova oblačila. Na poti do
džungle Mowgli sreča krokodila, ki mu
pove, da je zelo lačen, zato mu Mowgli
podari piščanca. Na srečo mu ostane
še torta, s katero praznuje, z Akelo in
volkovi, povratek v krdelo.

S

Volčiči in volkuljice Krdela Črnih tačk
so pridno lovili svoje plene in tako
imeli možnost se povzpeti po Skali
posveta. Nekateri od njih so res ulovili
svoj plen in v soboto, 25. aprila, tudi
sodelovali pri virtualni častni podelitvi
značke, ki simbolizira njihov prehod.
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RAZIS-KAVA
Volčič Rok

AVA JE PIJAČA, KI JO PRIDOBIVAMO
IZ PLODOV RASTLINE KAVOVEC.
Kavovec je zimzeleno drevo ali grm, ki izhaja
iz Etiopije. Etiopija se nahaja v srednjevzhodni
Afriki, kjer je celo leto toplo. Zdaj kavovec
raste že v številnih tropskih krajih po svetu.
Imamo različne vrste kavovcev, s katerimi
proizvajamo več vrst kave.Kavo pridobimo
tako, da zrelim plodom odstranimo ovoj, ko
ga odstranimo, nam ostane kavno zrno. Zrno
močimo v vodi približno 24 ur, nato ga
pustimo sušiti. V nekaterih državah zrna sušijo
tudi po dva do tri tedne in počakajo, da ovoj
sam odpade. Zrna z ladjami prevažajo po
svetu. Surova zrna potem prepražijo. Praženo
kavo pakirajo ali tudi zmeljejo in nato

K

pakirano peljejo v trgovine in kavarne. Kavo
pijejo po vsem svetu, ker ima dober okus in
daja energijo. Za otroke ni zelo zdrava, zato jo
pijejo samo odrasli. Poznamo več načinov
pripravljanja kave: kapučino, espresso, turško
kavo in mnoge druge.

SKUPAJ V KRDELU
Volkuljica Nicole

Tukaj v krdelu mi
radi se imamo prav vsi.
Skupaj se igramo,
vedno nasmejano.
Volčiči in volkuljice mi smo
in skupaj z džungelskimi liki se zabavamo.
Pomagamo si vedno,
prijatelji ali ne,

ker vsi smo eno krdelo
in to najlepše je!
Prijatelje si pridobimo
in se razveselimo!
Kožuh mehek imajo mladiči,
malo bolj sivega vokluljice in volčiči.
Lepo je v krdelu, ja,
in kdor je tu, lepo se ima!
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Volkuljica Maja

Volkuljica Nika

Volkuljica Eva

MALI KEMIK
Volčič Davide

A PRVI EKSPERIMENT SEM UPORABIL:
eno svečko, en krožnik, eno steklenico
barvane vode in en kozarec. Dal sem barvano
vodo in svečko na krožnik in prižgal sem
svečko. Potem sem dal obrnjen kozarec na
svečko, ko je zmanjkalo kisika v kozarcu, je
svečka ugasnila, ker ogenj potrebuje kisik.
Prostor v kozarcu, ki ga je imel kisik, je
nadomestila voda.
Za drugi eksperiment sem uporabil: malo
kokakole in sol. Napolnil sem ¾ steklenice s
kokakolo; vzel sem polno žlico kuhinjske soli
in jo dal v kokakolo. Sol se je stopila v
kokakoli in pobrala prostor gasa, ki je
izbruhnil iz steklenice.

Z
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Volkuljica Nicole

Volčič Tomas

Volčič Abel
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Če si želite ogledati posnetek,

Stari volkovi krdela Sambhur smo svojim
volčičem in volkuljicam poslali motivacijski
posnetek, v katerem smo jim pokazali, kaj
delamo v džungli v času koronavirusa
(ogledate si ga lahko na YouTubu: https://
youtu.be/InCibWU5JD0 ali skenirajte QR
kodo). Na koncu pa smo jih povabili, naj
sprejmejo izziVVe in postanejo Supervolčiči.
V nadaljevanju pošiljamo seznam izziVVov in
nekatere fotografije kot dokaz za opravljene
naloge.

skenirajte QR kodo!

ŽELIŠ POSTATI PRAVI SUPERVOLČIČ OZIROMA SUPERVOLKULJICA?!

SPREJMI IZZIVV!
POMAGALO TI BO PRI PREMAGOVANJU DOLGČASA!
IME:____________________________
IZZIV
1. Nauči se Pesem obljube https://youtu.be/DLancAqNPv0 (besedilo v
prilogi). Snemaj se ali pošlji avdio posnetek in nam zapoj (vsaj en delček),
da te slišimo tudi mi.
2. Čas je, da se nasmejemo. Povej en vic in se pri tem snemaj ter nam ga
pošlji.
3. Speci skavtske piškote (sam izberi recept), 2 piškota pa morata imeti
obliko džungelskih živali (Akela, Bagira, Čikaj, Čil, Mang, Hati, Kača Kaa
...). Ostale piškote preoblikuj v črke in z njimi nekaj zapiši. Čakamo slikice.

4. Nariši majhno džunglo in risbo izobesi v sobo, da te bo to spominjalo
na naše super krdelo! Sliko skeniraj/fotografiraj in nam jo pošlji.
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DATUM
IZVEDBE

.5. Telefoniraj ali piši prijatelju, ki ga ne vidiš in slišiš že več časa in mu
povej kaj lepega. Če želiš pisati kakemu VV in nimaš njegovega naslova
ali številke, nam povej. Ti jo bomo mi posredovali.
6. Pospravi svojo sobo! Starši naj jo ocenijo od 1 do 10. Pa še sliko pošlji,
da vidimo, če znaš res lepo spravljati
7. Naredi si zabavno igrico (kot npr. priloga 2), opiši postopek priprave in
napiši pravila za izvedbo. Lahko sam oblikuješ tudi križanko.
8. Dan za masažo – naredi masažo mami in očku, lahko pa še sestri/bratu.

9. Doma organiziraj družabni popoldan/večer z družinskimi člani.
10. Poglej skozi okno ali pojdi na vrt in poišči najlepši pogled v okolici.
Nariši ga (uporabi barvice, flomastre, voščenke, vodenke, svinčnik ... kar
želiš!). Fotografiraj in pošlji sliko.
11. Migaj z Mangom! Vaje za trening si oglej v posnetku (https://
www.youtube.com/watch?v=QS1r2tsrEZw). Posnemi svoj trening in nam
ga pošlji. Dokaži, da si boljši od Manga!

Pesem obljube
Če bi Jezus danes mlad bil kot sem jaz,
vem, da v skupnosti živel bi kot volčič,
bil bi vsakomur prijatelj
in pomagal rad bi vsem,
bi držal obljubo našo
in naš zakon spolnjeval,
voditelje bi ubogal, spoštoval.
Vse volčičje dni naj s teboj živim,
ljubil me boš vem, kakor znaš le ti.
Naj te tudi jaz ljubim iz srca,
Jezus, ti Gospod življenja mojega.
Jezus pravi, če ga prosim, bo z menoj,
da volčič vsak dan zares vse boljši bom.
Z nami bo pri rdeči roži prav prijateljsko kramljal,
rad nas spremljal bo v naravi, z nami rad se bo igral,
veselje, pravo srečo nam bo dal. Odp.
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IZZIVV 3

Volčiča Tadej in Marjeta

Volkuljica Jana

Volkuljica Tereza
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Volkuljica Lucija

Volčič Lorenzo

IZZIVV 4

Volčič Matej
Volkuljica Karol

Volčič Martin

Volčič Nichael

IZZIVV 8
Volkuljica Lucija
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IZZIVV 7
Volkuljica Lucija

1. Nastane, ko dežuje in sije sonce.
2. Letni čas, ko imam rojstni dan (21.
oktober).
3. Rodil se je na Božič.
4. Mesto, kjer je Jezus umrl.
5. Naše se imenuje Sambhur.
6. Na njem je prijezdil Jezus v Jeruzalem na
cvetno nedeljo.
7. Samec ovce.
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8. Ban »kačji …«.
9. Nota za pol tona višja od sol #.
10. Skladatelj štirih letnih časov (Antonio).
11. Skavtska igra.
12. Barva našega kroja.
13. Naš netopir v džungli.
14. Kaj v hrvaščini pomeni beseda »molim«.
15. Naša miš v džungli.

Volkuljica Karol

Volkuljica Jana

IZZIVV 10

Volčič Daniel

OSMEROSMERKA
Volčič Matej

AKELA

KIPLING

BADEN POWELL

KOŽUH

BAGIRA

MANG

BALOO

MOWGLI

BANDERLOG

PLEN

BRLOG

RAKŠA

ČIKAI

SAMBHUR

ČIL

SKALA POSVETA

DOBER LOV

SKAVTI

DŽUNGLA

SZSO

HATI

ŠIRKAN

KAČA KAA

V zgornjem pravokotniku poišči besede v
seznamu. Napisane so lahko vodoravno ali
navpično ali tudi poševno v vse smeri (od leve
proti desni in obratno, od zgoraj proti dol in
obratno).
Če črke, ki ostanejo, povežeš, boš dobil
geslo: ___________________________________
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IZDELAVA HODJUL
Volkuljica Jana

Potrebuješ:
- dve veliki pločevinki (npr. kave);
- vrvico ali špago;
- žebelj in kladivo
Postopek:
1. Prosi odraslo osebo (ali sam, če zmoreš),
naj ti z žebljem naredi dve luknji na dnu
pločevink, oddaljeni približno 5 cm.
2. Nit prereži tako, da bo višina niti dvakrat
daljša od stopala do boka (približno 2 m).
3. Obrni pločevinko in potegni nit čez luknje,
nato naredi nekaj vozlov na koncu niti, da ne
bo šla ven.
4. Ko si vse privezal, položi stopalo na dno
pločevinke in vzemi v roke nit. Ko se želiš
premikati naprej, potegni nit in nato dvigni še
nogo.

SNEŽNA IDILA
Volčič Mihael

ZA IZDELAVO POTREBUJEMO: prozorno
ovojnico (mapico), slamico, škarje, stiropor
(polistirol), risbo, lepilni trak.
POTEK: ovojnico na spodnjem robu
zarežemo 2 cm. V ovojnico damo izbrano
risbo (raje na zimsko temo). Nato zdrobimo
stiropor v ovojnico (ki nas bo spominjal na
sneg). S pomočjo lepilnega traku zapremo
zgornji del ovojnice. V spodnjo luknjo
namestimo slamico. Sedaj lahko preizkusimo
naš rezultat tako, da pihamo skozi slamico.
Dobro delo vsem.
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KRIŽANKA DŽUNGLE

1 Pogumno srce in ___ jezik, pot utirata skozi
džunglo.
2 (vodoravno) Mavglijeva človeška mama.
2 (navpično) Opice živijo v razvalinah,
imenovanih ___ brlogi.
3 Skala v reki Vejngangi, ki določa konec lova v
času suše.
4 (vodoravno) Malemu ljudstvu pravimo tudi
___.
4 (navpično) Mala miška.
5 Bik, ki je Mavgliju pomagal ubiti tigra.
6 Steklina, ki jo ima Tabaki.
7 (vodoravno) Reka, ki teče skozi džunglo.
7 (navpično) Volk, ki ne živi s krdelom, a je
Mavgliju pomagal premagati rdeče pse.

8 Skala, pri kateri se zbira Sionijsko krdelo.
9 Orodje za vodenje slonov.
10 Najbližji Mavglijev brat.
11 Veliki dobri medved, učitelj postave.
12 Akelin naslednjik.
13 Ene sva ___ jaz in ti!
14 Ljubki vzdevek za malega Mavglija.
15 Ime mame volkulje, ki pomeni demon.
16 Langri, šepavec, tiger z veliko glavo.
17 Neumne opice brez postave.
18 Škarnik ___, džungelski poštar.
19 Ogenj v očeh džungelskih živali.
20 Ime ji je U in je ena ___.
21 Sivi samotarski volk, vodja Svobodnega
ljudstva.
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KRATKOČASNICA

ZELIŠČNA

SPIRALA
Prizadevna medvedka
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"Kure?! A zdaj hočeš pa še kure?!" je
Kabaretski srnjak, drugače poznan tudi kot
moj mož, zgroženo poslušal načrte za
nadaljnjo širitev samooskrbe naše družine.
Božal si je pretegnjene mišice na rokah. Za
krepitev svojega tonusa je namreč že
poskrbel z mojim prvim karantenskim
prebliskom. Zdaj je po pravici nanj tudi precej
ponosen (kar ne pomeni, da je kaj bolj
naklonjen kokošim). In kaj je ta samooskrbni
projekt bil? Pojdimo po korakih.
1. Tisto kamenje, ki se nam valja po dvorišču
– koristno porabiti ("Oblikuj ga v obliki spirale,
dragi. Prosim."). Izhod spirale naj gleda proti
vzhodu. Center naj bo kakšen meter dvignjen
od tal.
2. Tja najprej nasuti listje, ki ga od jeseni še
nismo uspeli vsega pograbiti. Ali pa drobne
vejice, ki jih je burja zmetala od kakšnega
starejšega kakija.
3. Dodati doma pridelan kompost (humus)
(ali pa gnoj, pocukajte za rokav ... no, ne
dobesedno, od daleč vprašajte kakšnega
kmeta).
4. Nato dodati nekaj zemlje in vse skupaj
obilno zaliti. Idealno je čakati na dež, a če bi
čakali, bi čakali še danes.

Če si želite ogledati posnetek,
skenirajte QR kodo!

5. Pomagati si z nasveti bolj izkušenih
(spletna stran permakulturnega
vrtnarstva: Permakultura za telebane
(vrtnarka Bojca Januš): https://
permakulturazatelebane.wordpress.com/
vrtnarski-dnevnik-2017/zeliscnaspirala/ )
6. Smiselno načrtovati posaditev, saj je
za spiralo značilno, da ima vsak del svojo
specifično mikroklimo. Spodaj nekaj
predlogov (povzetih po spletni strani):

7: vodna kreša; 6: baldrijan, bazilika, drobnjak, poprova
meta; 5 (6): melisa, ožepek; 5: gabez, kumina, navadna
kislica, krebuljica; 4 (5): kamilice, koper, gorčica, peteršilj;
3 (4): pehtran, koper, majaron; 3: kreša, kapucinke,
rukola; 3 (2): origano; vinska rutica; 2: janež, komarček,
koriander, portulak, česen, šetraj, žafran; 1: rožmarin,
sivka, žajbelj, timijan.
Vsaj na začetku kar pridno zalivajte rastlinice, da se bodo
dobro ukoreninile. Po slabih treh tednih si boste krožnik
že lahko ozaljšali z mini rukolico :) pa dober tek. In hvala,
Kabaretski srnjak, za tvoje mišice.

Kabaretska fazanka

1. Žena reče možu: »Če se tebi kaj reče, gre
skozi eno uho noter, skozi drugo ven!«
Mož pa ji odgovori: »Če pa se tebi kaj
pripoveduje, gre skozi obe ušesi noter in
skozi usta ven!«
2. Učitelj vpraša razred: »Kje je na tem
zemljevidu Amerika? Luka, ali veš?«
Luka gre k zemljevidu in pokaže Ameriko.
Učitelj: »Zelo dobro, Luka! In kdo od vas ve,
kdo je odkril Ameriko?«
Razred zakriči: »Luka!«
3. Učiteljica se razjezi in reče: »Simon, ne
moreš spati v razredu!«
Simon: »Imate prav, gospa učiteljica, ne
morem spati, ker govorite preglasno!«
4. Matej: »Moj stric je pred leti silno
obogatel in sicer na račun napak drugih.«
Andrej: »Kako to?«
Matej: »Imel je tovarno za radirke.«

Kabaretska fazanka si je za
specializacijo izbrala animacijo in
nam poslala zato sklop smešnic, ki
jih prav radi objavljamo!
Čestitamo!

5. Učiteljica vpraša Štefana: »Zakaj te v
ponedeljek ni bilo v šoli?«
Štefan odgovori: »Ko sem se odpravljal v
šolo, je traktor povozil babico.«
Učiteljica: »Kaj pa v torek?«
Štefan: »Prav tako: ko sem hotel iti v šolo, je
traktor povozil očeta.«
Učiteljica: »In v sredo?«
Štefan: »Ta dan je traktor povozil mamo.«
Učiteljica: »Ubožec, kaj boš zdaj počel sam
na tem svetu?«
Štefan: »Še naprej bom vozil traktor!«
6. Mama reče Tini: »Torej, ljubiš Gregorja?«
Tina: »Ja mama, zaljubljena sem vanj.
Zmeraj je tako prijazen in nežen do mene.
Pravi mi “moja miška” in “moj zajček”«.
Mama: »Poznam že to ... sčasoma postajajo
živali vedno večje, od gosi do krave in
prasice!«
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Drage bralke in dragi bralci, lepo pozdravljeni!
Kljub žalosti in osamljenosti tega edinstvenega koronačasa so nekateri skavtiči še vedno
polni sarkastičnih in ironičnih izjav. A posebnost te izdaje Ipse dixit ni le časovni okvir, ampak
tudi NAČIN, namreč je večina ipsejev bilo NAPISANIH in ne IZREČENIH, zato smo si prilastili
avtorske pravice in naslov rubrike spremenili v IPSE SCRIPSIT!

IPSE SCRIPSIT

Začnimo kar z videokonferenco, ki so jo imeli roverji klana L'pu p’čase. Kot običasno so
morali vedno eni in isti priti z zamudo (tako da dokončno vemo, da ni promet kriv), čeprav so
bili vsi doma pred računalniki. Ko smo vsi pripravljeni, da zmolimo, Radovedni delfin izjavi:
„Oh, sem pozabil ruto doma!“

Na WhatsApp skupini voditeljev RP so se člani „pogovarjali“ in konstruktivno kritizirali virtualni
križev pot. Nekoga je zmotilo, da je bila Skavtska pesem peta s prekrižanimi rokami in ne v
pozdravu. Goriška načelnica razloži, da V GORICI ni pozdrava brez zastave SZSO. Na dan pride
predlog, da se naslednjič (t.j. virtualno Jurjevanje) gre iskat zastavo. Energični galeb vpraša:
„Misliš, da se lahko na ‘autocertificazion’ napiše „moram po zastavo SZSO“? “

Vedno v isti skupini Radodarna puma nadalje razlaga: „Tisti dan je zmanjkala elektrika celi
vasi od 20.00 do 2.00 zjutraj: zato je bila Skavtska pesem snemana v temi!“

Radodarna puma še kar kritizira, da so bili člani družine Tavčar na posnetku v nogavicah, kar
ni po pravilniku, saj h kroju spadajo zaprti čevlji. Energični galeb se brani: „Je dovoljeno! Ker
skavt se mora držati pravil: imeti čevlje v hiši viša možnost okužbe!“

Preidimo v drugo skupino WhatsApp, tisto, ki je organizirala Jurjevanje. Zanesljiva panda, ki
se trenutno nahaja na Dunaju na izmenjavi, pove: „Jaz sem medtem naročila svojim staršem,
naj mi do Jurjevanja pošljejo kroj na Dunaj!“
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PRAVILNIK
Draga krdela, čete in klani!
LETOŠNJI TABORI BODO ZARADI STANJA V DRŽAVI NAJVERJETNEJE POTEKALI
NEKOLIKO DRUGAČE. VERJAMEMO PA, DA BO TUDI V POLETNIH MESECIH NAŠ
SKAVTSKI DUH OSTAL ŽIV IN NASMEJAN, TAKO DA BI RADI JESENSKO ŠTEVILKO
JAMBORA POSVETILI VAŠIM POLETNIM SKAVTSKIM DOGODIVŠČINAM.
1) Za začetek naj VSI načelniki izpolnijo osebno izkaznico tabora ali dejavnosti:
veja in enote: (npr. IV – kraška in tržaška četa)
ime:
kraj in datumi:
število udeležencev (z voditelji):
poljubno lahko dodate še kako bolj šaljivo postavko (npr. motto, število najdenih
klopov, število izgubljenih spodnjih hlač, kilogrami pojete pašte, ipd.)
2) Nato je vsaka veja vabljena, da svoj prispevek oblikuje na čimbolj originalen, raznolik in
razgiban način. Spodaj navajamo nekaj primerov in idej, kako lahko sestavite prispevke in ob
tem izkoristite čimveč materiala.
�Kratko

predstavitev dejavnosti - Tri ali štiri podrobnejše opise dni ali dogodivščin, iz
dnevnika ali ob pomoči le-tega.
�Nekaj mnenj o dejavnosti. Na primer: kako so ga doživljali zadnji letniki? kako pa
kdor je bil na taboru prvič? kaj je bilo najlepše?
�Nekaj citatov iz zvezka nočnih straž.
� Eno razmišljanje s hika, eno z raida.
� Eno anekdoto, smešno dogodivščino.
�Eno razmišljanje vezano na doživljanje teme/poti/služenja/duhovnosti.
�Kratek intervju (4 vprašanja) nekomu, ki ga srečate na poti ali 3–4 izjave različnih
ljudi.

Tematika je zelo splošna: SKAVTIZEM!
Karkoli za vas to pomeni, ga skušajte opisati preko
fotografije.
Pošljite jo na naš mail podpisano s naslovom. Naj ima
300 dpi. Če želite, da bo vaša fotografija za naslovnico,
pa upoštevajte NAVPIČEN FORMAT!!!
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DRAGA SESTRA, DRAGI BRAT.
Nisi več aktiven/na skavt/inja, a bi rad/a vseeno bral/a Jambor?
Piši nam na jambor.szso@gmail.com ali pokliči na telefonsko številko 3480841705.
BP!
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