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GG Jesenovanje, Breza, 23.—25. oktober 2015 

http://www.crnimrav.si
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U V O D N I K  

Mravljinček je glasilo tabornikov Rodu 

Črnega mrava iz Ljubljane. 

Glavni urednik: 
Matej Plestenjak 

Izhajanje: 

Mravljinček izide, ko se nabere dovolj 

prispevkov. 

Ta številka je izšla: 19. 12. 2015. 

Št. 1/2015-2016 

Naslov uredništva: 

Rod Črnega mrava 

Perčeva ulica 22 

1000 Ljubljana 

»Za Mravljinčka« 

E-pošta: 

taborniki@crnimrav.si 

Prispevki v Mravljinčku izražajo mne-

nja avtorjev. 

Predlogi in mnenja so vedno dobrodo-

šli. 

Rod Črnega mrava deluje v Mostah že 

od leta 1952. Še vedno učimo tehniko 

življenja v naravi in med ljudmi ter 

močno verjamemo v pomembnost svo-

jega početja. Ponosni smo, da je naš 

rod med najstarejšimi v Sloveniji.  

Pozdravljeni dragi bralci! 

Nova taborniška sezona je v 

polnem zamahu, saj smo že vsi 

polno zaposleni z raznovrstnimi 

akcijami, sestanki in izleti. 

V prvi letošnji številki je novo 

izvoljeni starešina za vas pri-

pravil pregled začetka nove ta-

borniške sezone. Na vas, bral-

ce, pa ni pozabil niti Anži, ki je 

tokrat pripravil recept za praz-

nične piškote. Vse to in še veli-

ko več pa najdete v Mravljin-

čku! 

Želim vam veselo, srečno in 

zdravo Novo leto 2016! 

Matej Plestenjak, 

urednik 

http://www.crnimrav.si
mailto:taborniki@crnimrav.si
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KAJ SE JE DOGAJALO IN KAJ ŠE SLEDI  

POTABORNA PICA 2. SEPTEMBER 

TABORNIŠKA URICA 9. SEPTEMBER 

UVODNI IZLET 19. SEPTEMBER 

OBČNI ZBOR 24. SEPTEMBER 

ROT 25.—27. SEPTEMBER 

DELOVNA AKCIJA NA BREZI 10. OKTOBER 

FOTOORIENTACIJA 17. OKTOBER 

GG JESENOVANJE 23.—25. OKTOBER 

MČ VESELA SREČANJA 14. NOVEMBER 

MZT VIKEND 21.—22. NOVEMBER 

GG TAT 12. DECEMBER 

ČAJANKA 19. DECEMBER 

ZIMSKI IZLET JANUAR 

ZIMOVANJE FEBRUAR 

GG RACE 11.—12. MAREC 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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N o v i c e  i z  M rav l j i š č a  

Nova taborniška sezona je že v 
polnem teku. Za nami je že 
nekaj odmevnih aktivnosti, 
novih pa se tudi že veselimo. 

VODSTVO RČM 

Letošnje leto je med vod-
stvom rodu prineslo nekaj 
sprememb oz. rošad. Po nekaj 
mandatih se je s starešinske 
funkcije poslovil David Šturm, 
njegovo mesto sem zasedel 
jaz, Rok Zaletel. Jana Kebler 
Zaletel me je zamenjala na 
mestu blagajnika, njo na me-
stu tajnice pa Matej Plestenjak 
- Tado. Njegovo mesto propa-
gandista je po več letih ponov-

no zasedel Marino Rovan.  

V Rodovo upravo smo na novo 
sprejeli Rebeko - Beki, kot po-
močnico načelnice. Načelnica 
in s tem "kapo di banda" še 
vedno Taja Skrt Kristan. Novo 
vodstvo ima tudi PP klub, ki ga 
po Anžetu Zaletelu - Miškotu 
sedaj vodi Nika Tivadar - Tivi. 
Maja Premrl je po funkciji po-
močnice načelnice prevzela 
mesto članice brez listnice, 
prav tako na tem mestu ostaja 
Mito Kristan, ki je gospodar 
Breze. Gospodar rodu je še 
vedno Simon Plestenjak - Ši-
me. 

Nekaj sprememb imamo tudi 
pri vodih oz. vodni-
kih. V letošnjem 
letu so vodniške 
luknje pri že obsto-
ječih vodih zapolni-
la Miško in Tado. 
Miško je podedoval 

NAGOVOR STAREŠINE 

Prva seja Rodove 

uprave v letu 

2015/2016 

http://www.crnimrav.si
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Ramov vod, Tado pa Vanjin. 
Ponosni pa smo na vodnici, ki 
sta letos začeli svojo vodniško 
pot s povsem novimi vodi. Di-
ta Rossi je s pomočnico Vero-
niko Poles - Skensloniko dobila 
vod murnčkov, Nika Kovačič 
pa je po opravljenem vodni-
škem tečaju MZT dobila vod 
mlajših MČ. V delo z vodi ak-
tivno vključujemo tudi mlajše, 
ki so že opravili vodniški tečaj 
in ostale, ki jih ta prijetna pri-
ložnost čaka v naslednjem po-
letju. 

Jeseni smo spremenili tudi 
uradni sedež društva. Nismo 
se selili daleč, naš novi naslov 
se glasi Perčeva ulica 22, 1000 
Ljubljana. 

IZOBRAŽEVANJE NAŠIH ČLA-
NOV 

Letos smo se polni vneme loti-
li tudi internih izobraževanj, 
kjer poskušamo našim starej-
šim članom ponuditi kar naj-
širši nabor znanj in veščin, ki 
smo si jih starejši nabrali v na-
ši taborniški karieri. Tako je bil 
izpeljan Pionirski vikend na 
Brezi, GG TAT, do konca sezo-

ne pa nameravamo izpeljati še 
nekaj podobnih akcij. 

TABORNIŠKI CENTER TRAJ-
NOSTNEGA RAZVOJA—BREZA 

Izredno nas veseli, da se je po-
večalo število obiskov na Bre-
zi. Breza je tako dodatno zaži-
vela in postala pravi center 
učenja trajnostne kulture bi-
vanja. Na njej smo izvedli 
omenjene tečaje, imeli smo 
delavnico sajenja dreves in 
grmovnic ter vrsto drugih vo-
dovih, rodovih in drugih obi-
skov, v sklopu katerih se je pri-
pravljalo drva, urejalo okolico 
in notranjost, delalo druge 
manjše projekte. 

PROGRAM 

V novi sezoni nadaljujemo z 
taborniškim programom, ki ga 
razvijamo, negujemo in ohra-
njamo pri Črnem mravu. Naš 
program temelji na skavtski 
metodi, smo mladinska pro-
stovoljska organizacija, ki sledi 
desetim skavtskim in dva-
najstim taborniškim zakonom. 
Pri naših aktivnostih se nasla-
njamo na socialno tradicijo 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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N o v i c e  i z  M rav l j i š č a  

KAJ JE SMISEL VESELIH SREČANJ MČ? 

rodu, na gozdovniške vredno-
te in stališča trajnostnega raz-
voja. Pri organizaciji akcij po-
slujemo s pozitivno ničlo. Tako 
poskušamo naše akcije naredi-
ti čim bolj dostopne širšemu 
članstvu. Na akcijah želimo 
članom ponuditi čim več do-
brih izkušenj, veščin in znanj 
ter opredeliti vlogo posame-
znika v naravi in družbi. Smo 
proti potrošništvu in promovi-
ramo ustvarjalno zadovoljeva-
nje lastnih in skupnostnih po-

treb brez pretiranega trošenja 
denarja. 

Tako v tej sezoni, kot tudi v 
bodoče se bomo vsi od naj-
mlajših do najstarejših članov 
na notranjih in zunanjih aktiv-
nostih trudili ohranjati naš 
"zlovešči" sloves taborniškega 
rodu. 

Z naravo k novemu človeku! 

Rok Zaletel - Starešina RČM 

Vsako leto je na račun te akci-

je, namenjene MČ-jem, kar 

nekaj kritik, večina pa se nana-

ša na kvaliteto samih delavnic 

in smiselnosti akcije kot take. 

Organizatorji so navadno kar 

pozorni, da bi imeli čim bolj 

zanimive, predvsem pa otro-

kom prijazne aktivnosti. Teža-

va pa nastane že, če primerja-

mo različne želje med rodovi – 

eni menijo, da bi morali imeti 

več ustvarjalnih delavnic, dru-

gi pogrešajo taborniška zna-

nja, spet tretji pa so menja, da 

bi bilo smiselno akcijo povsem 

preurediti in zasnovati na no-

vo. 

V novembru smo se tako Polhi 

z Breze in Minoni udeležili ak-

cije, ki je bila letos v znamenju 

srednjega veka oz. življenja na 

http://www.crnimrav.si
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gradu. Na začetku smo dobili 

štartni list z razporedom in ga 

skupaj na hitro preleteli. Po 

pričakovanjih, so največje za-

nimanje in navdušenje požele 

tiste delavnice, ki so imele 

atraktiven naslov – iskanje za-

klada, lokostrelstvo, katapult, 

grajska borba, jetnik, in pa se-

veda poslikava obraza… Neka-

tere izmed delavnic so upravi-

čile svoja imena in so bile res 

kvalitetne (ajanje, katapult, 

jetnik, iskanje zaklada…), spet 

druge pa so razočarale (npr. 

grajska borba, lokostrelstvo, 

kviz). 

Nedvomno se pogled vodni-

kov razlikuje od perspektive 

mlajših članov. Tako smo 

vodnice npr. grajsko borbo 

ocenile kot precej agresivno, 

medtem ko se je predvsem 

fantom delavnica zdela zani-

miva. Najbolj podobna mne-

nja pa smo imeli ravno na po-

dročju t.i. »ustvarjalnih« de-

Na Veselih srečanjih 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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N o v i c e  i z  M rav l j i š č a  

lavnic. Tako mlajši člani kot tri 

spremljevalke (Nika, Lara, Re-

beka) smo bili mnenja, da iz-

delovanje kron iz papirja ne bo 

ne zanimivo, ne zabavno in kaj 

šele produktivno. Sama sem 

mnenja, da je smiselno, da 

otroke spodbujamo k temu, 

da ustvarjajo, ampak se mi zdi 

veliko bolj smiselno, da počne-

jo stvari na višji ravni, 

kot so npr. šivanje, 

izdelovanje iz narav-

nih materialov, izvaja-

nje preprostih ekspe-

rimentov, ipd.  

Je potem res smisel-

no, da MČ-ji čakajo 

pred učilnicami na de-

lavnico, ki je zasede-

na, potem pa ugotovi-

jo, da mogoče ni bila 

vredna čakanja? Je 

smisel akcije to, da 

člani na koncu dobijo 

našitek? Smiselno je 

predvsem zato, ker člani na 

tovrstnih akcijah srečujejo 

druge tabornike iz Ljubljane 

(včasih celo iz kakšnega druge-

ga kraja). Prav tako lahko slab-

še delavnice primerjajo s tisti-

mi, ki so vrhunsko zasnovane 

in izpeljane, velikokrat pa tudi 

ugotovijo, kaj bi radi čez leto 

počeli na vodovih sestankih.  

Lokostrelstvo 

http://www.crnimrav.si
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Poudariti pa je treba tudi to, 

da v končni fazi predvsem 

vodniki ogromno pripomorejo 

k dobremu vzdušju, saj je pov-

sem logično, da se člani ne bo-

do zabavali, če njihovi sprem-

ljevalci visijo na mobitelih in 

se pritožujejo, da bi bili raje 

kjerkoli drugje. S tem ko svoje 

člane spodbujamo k temu, da 

hodijo na tovrstne akcije in 

aktivno sodelujejo v njih, 

spodbujamo tudi njihovo kri-

tično mišljenje, ki jim bo prišlo 

še kako prav, ko se bodo mor-

da čez nekaj let znašli v vlogi 

delavničarjev. 

Rebeka 

Ajanje 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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N o v i c e  i z  M rav l j i š č a  

Najprej se moram obregniti ob 
naslov, ki je malce nenavaden. 
Zakaj se verjetno sprašujete 
vsi bralci Mravljinčka? No, raz-
log je preprost. Sprva smo v 
decembrskem vikendu med 
petkom 11. in nedeljo 13. 12. 
15 planirali izvesti taborniško 
akcijo namenjeno GG-jem 
imenovano GG TAT. Zaradi 
premajhnega števila prijav se 
je vodja akcije odločila za mal-
ce drugačno druženje. Tako je 
nastal semi GG TAT, ki je bil, 
meni osebno, fantastičen. 

Tako smo se v soboto 12. 12. 
15 (ne vem zakaj točno ampak 
zapis teh črk me nekako po-
mirja) starejši taborniki RČM 
pod vodstvom Rebeke odpra-
vili na Brezo.  

In celotna akcija se je začela 
odlično *sarcasm off*. Začelo 
se je zanimivo. Z zamudo ene-
ga izmed prijavljenih članov in 
posledično zamudo vlaka. Am-
pak ker se podobne stvari pač 
lahko zgodijo se je vodstvo 
odločilo za drugačen prihod 
na Brezo. Polovico članov akci-

je se je zapeljalo 
do Gostince, kjer 
so peš nadaljevali 
pot proti Brezi, 
medtem ko je dru-
ga polovica opra-
vila še shopping za 
kosilo ter naložila 
opremo. 

Dobro uro kasneje 

Stojalo za tarčo 

G G  TAT,  K I  TO  P O  D E F I N I C I J I  N I …  

A M PA K  V S E E N O  M A LO  J E !  

http://www.crnimrav.si
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je ekipa na Brezi zaslišala gla-
sen Z D R A V O, s čimer je po-
hodna odprava sobotne ekipe, 
naznanila svoj prihod. Sledila 
je akcija v kuhinji aka prehra-
njevanje in sestava plana za 
preostanek dneva. 

Nekako sta se oblikovali dve 
skupini, ki sta se po naključju 
delili ravno na fante in dekle-
ta. Dekleta, poimenovana 
rožice, malince, žabice, limon-
ce, mucke ali nekaj podobne-
ga so se lotile izdelave stojala 
za tarčo, medtem ko smo se 
fantje lotili izdelave ognja 
Apollo pod vodstvom Andraža 
– kasneje imenovanega tudi 
Andro Design™. 

Punce so najprej pripravile 
sušice za izdelavo stolpa in 
kasneje dodale še nosilne pali-
ce, na katerih je postavljena 
tarča. Na daleč je izgledalo, da 
imajo vse pod nadzorom, delo 
je potekalo nemoteno in še 
pred kosilom je bila konstruk-
cija postavljena in tarča name-
ščena. Hitro in učinkovito ter 
pohvale vredno, ker masivno 
stojalo izgleda kot delo profi-

jev, kar sta potrdila tudi obi-
skovalca sobotne akcije Mari-
no in Mare. 

Na drugi strani smo fantje 
imeli manjše nevšečnosti s po-
stavitvijo Apolla. Razdelili smo 
se v skupine, kar pomeni, da 
so nekateri šli nabirati srček in 
veje za notranjost ognja, med-
tem ko smo se drugi odpravili 
po sušice za postavitev teme-
ljev celotne ognjene konstruk-
cije, kar izgleda natanko kot 
štiri pod kotom zapičene pali-
ce. In ravno naštete naloge so 
fantje dokončali do kosila – 
nabrali so srček in palice ter v 
ognjišče zabili štiri palice. Čez 
kuhinjsko okno je izgledalo 
vse dokaj… khm, bogo. But I 
had faith in them!  

Očitno je vsem primanjkovalo 
moči zato je kosilo vsem še 
kako teknilo… No skoraj vsem. 
Striglca, ki se je nekako prikra-
dla v Andražev krožnik pač ni 
bila mišljena za pojest. Obto-
žbe zoper kuharja, da je stri-
glca namerno pristala ravno v 
Andraževem krožniku, so bile 
absurdne, neosnovane in niso 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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N o v i c e  i z  M rav l j i š č a  

imele nikakršne povezave s 
tem, da je delilec hrane (in ku-
har) obenem tudi Andražev 
mentor pri vodenju voda Šte-
kerji. Vse povezave so zgolj 
naključne. Ampak kosilo z 
Brezinih vrtov je bilo pa vsee-
no odlično!  

Po kosilu so si marjetice privo-
ščile streljanja z lokom, med-
tem ko smo fantje (brezimneži 
haha!) začeli s postavitvijo 
ognja pod vodstvom vizije, 
večletnega vizionarja postav-
ljanja ognjev, Androta. Ogenj 
je nekako začel dobivati pre-

poznavno obliko. Komentarji, 
da to ne bo nikoli gorelo so bili 
ignorirani in ob nekaj zadnjih 
zamahih sekir in žag je bil veli-
časten Apollo postavljen. 

Andro Design™ je ob spustu 
mraka nad Brezo prižgal 
ogenj. Sledil je pozdrav ognju, 
petje himne ter prepevanje 
pesmi Tam ob ognju našem ob 
prav prijetnem zibanju, čez 
rame objetih članov akcije (če 
bi bil Rebeka, bi ob tem lahko 
zapisal iiiii cute). 

S prižigom ognja in petjem se 
je zaključilo naše zimsko dru-
ženje oziroma v drugačni obli-
ki izveden GG TAT, ki to v re-
snici ni bil. Veselim se vseh 
novih akcij z GG-ji in komaj 
čakam na izvedbo proper GG 
TAT-a! 

Na še veliko podobnih dru-
ženj, 

Miško 

P.S.: Preostale slikce iz akcije si 
lahko ogledate na naši spletni 
strani www.crnimrav.si. 

Ogenj Apollo 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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K AV B O J S K I  V O Z E L  

Pripravil: Matej Plestenjak 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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V R Z N I  V O Z E L  

Pripravil: Matej Plestenjak 

http://www.crnimrav.si
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Še vedno se peljem na vi-
sokem valu, ki ga s seboj nosi 
semi GG TAT, ki se je odvijal v 
soboto 12.12.2015. In prav ta 
val me nosi k opisu veščine 
lokostrelec. Pa kaj ta Miško 
spet piše se sprašujete? Hah, 
pojdite na Brezo in videli bos-
te. Ampak za tiste, ki pa ne 
boste šli vam pa lahko v nekaj 
stavkih opišem zakaj se dogaja 
ves ta hype. Na Brezi je po no-
vem postavljeno mega super 
duper stojalo za tarčo, kar 
pomeni, da je možno sedaj na 
Brezi streljati z lokom in se 

počutiti kot pravi Robin Hood, 
Legolas, Merida ali mogoče 
Katniss, oziroma katerikoli 
preostali junak s katerim se 
lahko poistovetite. Stoje, leže, 
sede, v teku, v skoku, v miže... 
ciljaš lahko kot želiš, tako su-
per sta stojalo in tarča za lo-
kostrelstvo. 

Lokostrelstvo se je v zgodovini 
prvič pojavilo že pred več kot 
12.000 leti kot orožje za lov, 
posebno popularno in upora-
bljeno v vojaške namene, pa 
je bilo v staro-egipčanski, asir-
ski, perzijski, indijanski, japon-

VEŠČINA LOKOSTRELEC 

S
trelja

n
je z lo

ko
m

 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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M ra v  m o ra  v e d e t i  

ski in angleški kulturi. Nov 
razvoj lokostrelstva so razvili v 
srednje azijski in indijanski kul-
turi, kjer so lokostrelce učili 
streljanja z lokom med jahan-
jem konjev. Skozi leta je lo-
kostrelstvo doživljalo vzpone 
in padce, dokler se ni v 19. 
stoletju razvilo v športno 
dejavnost, ki je popularna še 
dandanes. 

Sedaj pa k veščini lokostrelec, 
ki se bo po novem lažje izva-
jala. Kot taborniško veščino 
ločimo dve kategoriji lo-
kostrelca in sicer enega, ki je 
namenjen MČ-jem 
(Lokostrelec 1) in GG-jem 
(Lokostrelec 2) ampak to ne 
pomeni, da ostali veščine ne 
morete prakticirati. Za starejše 
se jo samo izvede v malce dru-
gačni, zahtevnejši obliki. Sprva 
se pri veščini spoznamo s te-
oretičnimi osnovami lo-
kostrelstva, ki se v kasnejši fazi 
izvajanja prenesejo v praktični 
del. 

Torej, najprej podrobno spoz-
namo različne loke ter drugo 
lokostrelsko opremo, spozna-

mo se z vsemi koraki priprave 
in streljanja z lokom, ki jih 
lahko poimenujemo kar 
"devet korakov do desetke", 
poznamo vsa varnostna pravi-
la streljanja z lokom, poznamo 
različne tarče in sistem točko-
vanja, spoznamo se različnimi 
vrstami lokov ter se naučimo 
katera moč loka je primerna 
za osebo, ki bo streljala z 
lokom. 

Verjetno vas vse zanima kaj 
pomeni izraz "devet korakov 
do desetke"?  Predstavlja 
postopek, ki ob točnem 
upoštevanju, omogoča strelcu 
izvedbo popolnega strela, 
takšnega, kot ga izvede Robin 

Veščina Lokostrelec 2 

http://www.crnimrav.si
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Hood, ko razpolovi puščico 
nasprotnika v tarči. Če to ni 
kul, potem res ne vem kaj 
je! :) 

Ko opravimo s teorijo sledi 
streljanje z lokom na tarčo, 
kot lahko vidite na fotografiji. 
Kadarkoli govorimo o lo-
kostrelstvu je najpomemb-
nejše omeniti varnost! Lok 
predstavlja v primarni funkciji 
orožje za lov, kar pomeni, da 
lahko ob neprimerni rabi res-
no poškoduje ljudi. Zato ne 
prebujajte Kevina v sebi in 
sledite varnostnim navodilom, 
ki vam jih ob prvem stiku pre-
da vodnik in kasneje na 
streliščih vodje strelišč oziro-
ma vodje tekmovanj. Kakšna 
pa so ta pravila se sprašujete? 

Kot prvo, nikoli ne us-
merjaj loka v ostale ose-
be. Kar pomeni, da ne 
napenjaj loka v smeri, 
kjer so osebe. Ravno 
zaradi tega, se je po-
trebno ob vsakem strel-
janju z lokom prepričati, 
da za tarčo ali v bližnji 
okolici tarče ni NI-
KOGAR. 

Ko se prepričamo, da je varno 
streljati, se prične postopek 
streljanja z lokom, ki ga 
imenujemo "devet korakov do 
desetke". 

In taborniška lokostrelska tek-
movanja? Jah, sedaj ko smo 
izpopolnili svoje teoretično in 
praktično znanje se lahko pri-
javimo na vsakoletno tekmo-
vanje Zlata puščica, ki ga v 
začetku taborniške sezone 
oziroma v začetku oktobra or-
ganizirajo ljubljanski rodovi. 

Tako, sedaj pa pocukaj vodni-
ka za rokav in ga poizkušaj 
prepričati v to, da bo tudi tvoj 
vod opravljav to super za-
bavno veščino! :) 

Miško 

Streljanje z lokom na GG TAT-u 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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A n ž i  ku h a  

Bliža se obdobje, ko tempera-
tura pade pod ničlo, narava se 
umiri, počiva. Sami pa posta-
nemo preobremenjeni z naku-
povanjem daril za naše sode-
lavce, prijatelje, znance. Pov-
sod smo obkroženi z različnimi 
božično-novoletni popusti v 
preobloženih in preobremenje-
nih trgovskih centrih. Če pa 
omenimo še fokus praznične-
ga vzdušja, seveda imam v 
mislih velike obložene mize 
svečanih jedi in pijače, lahko 
vse skupaj zaokrožimo kot ve-
lik stres za telo in um. 

Zato, imam na dlani enosta-

ven predlog, primeren za vse 

starostne kategorije. Domača 

peka. Zame je to način kako 

lahko kvalitetno izkoristim ta 

čarobni čas skupaj z družino 

ali prijatelji in skupaj ustvari-

mo nekaj povsem užitnega, ki 

po navadi poide še isti dan. 

Seveda govorim o piškotih pol-

nih toplih zimskih začimb, ki 

ogrejejo naše telo in sprostijo 

naš um. 

 

PRAZNIČNI PIŠKOTI IZ OVSENIH KOSMIČEV 

IN KAPLJICAMI ČOKOLADE 

http://www.crnimrav.si
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SESTAVINE:     

 270g ovsenih kosmičev 

 80g mandljev 

 100g temne čokolade 

(najmanj 60%) 

 2 jajci 

 250g rjavega sladkorja 

 180g moke 

 100g kokosove MOKE (ne 

nariban kokos) 

 2 ščepca soli 

 220g masla 

 1 zamašek Brandy-ja 

 1 ščepec sode bikarbone 

 2 pesti rozin  

ZAČIMBE:    

 1 čajna žlička cimeta 

 ½ čajne žličke ingverja 

 ščepec muškatnega oreščka 

 ¼ čajne žličke vanilije 

 ¼ čajne žličke mletih klin-

čkov 

 

 

 

PRIPRAVA:    

Moko, sodo bikarbono, začim-

be in sol zmešamo v eni skledi. 

V drugi skledi zmešamo ovse-

ne kosmiče, kokosovo moko, 

nasekljane mandlje in koščke 

čokolade. Pečico prižgemo na 

180 stopinj celzija. Nato v tre-

tjo skledo, damo maslo (ki mo-

ra biti prej nekaj časa na sobni 

temperaturi, da se lažje ume-

ša), maslu dodamo sladkor, 

zmešamo in dodamo jajci (eno 

po eno). Dobimo rahlo rjavo 

zmes, ki jo dodamo skledi v 

kateri so ovseni kosmiči in ko-

kosova moka. Zmešamo in po 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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A n ž i  ku h a  

potrebi dodajamo mrzlo vodo. 

Zmesi dodamo še sestavine iz 

prve sklede. Počasi dobimo 

pravo piškotno maso, ki ji na 

koncu dodamo še zamašek 

Brandya in rozine (, ki smo jih 

pred tem sprali pod tekočo 

vodo). 

Pekač obložimo s peki papir-

jem in oblikujemo piškotke po 

želji, lahko v obliki kupčkov ali 

v obliki diskov. Edini nasvet 

tukaj je, da oblikujte piškote z 

vlažnimi rokami in ne delajte 

prevelikih . Pečemo jih od 12-

15min. Pečeni so, ko je spod-

nja stran zlato rumeno-rjava. 

Ko jih vzamemo iz pečice, jih 

damo na železno mrežo, za 

10min. 

Potem pa, dober tek! 

Anži 

Še veliko drugih 

Anžijevih receptov 

lahko najdete v 

Mravljinčkih, ki so 

že izšli.  

Arhiv je dostopen na 

naši spletni strani 

www.crnimrav.si.« 

http://www.crnimrav.si
http://www.crnimrav.si
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Vo d  s e  p re d s t a v i  

POLHI Z BREZE 
Z letošnjim letom smo si Polhi 

z Breze zastavili cilj, da bomo 

letos osvojili tretji plamen. Iz-

med veščin smo se najprej 

spoznali z vremenoslovcem, v 

okviru katerega so morali člani 

spremljati vreme, se naučiti 

nekaj malega o učinku vetra, 

kroženju vode o naravi, pa tu-

di kako delujejo različni merski 

inštrumenti, kako nastane ma-

vrica itn. 

Prejšnji teden so nekateri člani 

obiskali tudi ARSO, ki je imel 

dan odprtih vrat. Ogledali smo 

si vremensko hišico, merske 

naprave, kemijski laboratorij 

za preučevanje delcev v zraku, 

oddelek za meteorološko in 

hidrološko prognozo, pri bio-

logih pa smo pod mikroskopi 

opazovali majhne živalice in 

rastline, ki jih najdemo v vodo-

vjih.  

Vsako leto si pred čajanko vza-

memo tudi nekaj časa, da na-

pišemo/narišemo prispevke. 

Lina je skupaj s Filipom in Ga-

lom izvedla krajši intervju, 

Maks in Lučka sta narisala 

»čudne živali«, Tim je napisal, 

zakaj se je pridružil taborni-

kom, od ostalih pa sva z Neli 

dobili sporočilca, na katerih je 

pisalo, da sva kul. 

Rebeka 

Čudne živali 

mailto:taborniki@crnimrav.si


24  

 
W

W
W

.C
R

N
IM

R
A

V
. S

I 

 

Vo d  s e  p re d s t av i  

Filip, kakšna vodnica je po 

tvojem Rebeka? 

»Je zelo najboljša vodnica.« 

Kako bi ocenil njeno delo? Od 

1-10. 

»9. Včasih kdo ne posluša.« 

Kaj pa ti misliš Gal? A je Rebe-

ka v redu? 

»Ja, najboljša vodnica v Slove-

niji.« 

Naš vodnik je Matej Pleste-

njak. Lahko ga kličemo Matej 

ali Tado nikakor pa ne Mate. 

Skupina ima sledeče člane, 

Petra, David, Sara, Jon, Zoja, 

Špela, Domen, Urh in Oskar. 

Ko smo vstopali v taborništvo 

nismo razumeli oz. smo si do-

ločene taborniške akcije pred-

stavljali drugače. Za lov na lisi-

co smo mislili, da bomo morali 

po gozdu loviti tabornika oble-

čenega v lisico. Zdaj, ko nam je 

vse jasno, kaj to je in smo to 

že doživeli, pa si želimo, da bi 

bil lov na lisico bolj zahteven, 

predvsem na taboru. Celo za 

Žaboboju smo mislili, da bomo 

lovili žabe, a zdaj vemo da če 

Intervju je bil prekinjen, ker je 

bilo konec sestanka. 

Tim: »Tabornikom sem 

se pridružil, ker imam 

zelo rad naravo.« 

ŠLJIVE 

L I N I N  I N T E R VJ U  S  F I L I P O M  I N  G A L O M  

http://www.crnimrav.si
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bomo kot ekipa dobro sodelo-

vali bomo tudi zmagovali. Veli-

ka želja je, da bi odšli na izlet 

na pohod na Triglav. Ampak 

po strmi strani, da bi nas lahko 

Rok Z. spremljal in vezal. Z na-

šim vodnikom Tadotom pa ko-

maj čakamo preživljanje pro-

stega časa v duhu taborništva 

na naši Brezi. 

Zakaj radi hodite k taborni-

kom. Zato, da lahko najprej 

postavimo šotor potem pa, da 

ga lahko podremo. No zdaj pa 

zares. Zaradi taborov, izletov 

kjer se družimo, zato ker se 

lahko hecamo in zbijamo šale 

in ker imamo super vodnika in 

radi hodimo na vodove, pa da 

se kaj novega naučimo. 

Letos smo si izbrali dve vešči-

ne in sicer Vrvarja in Stezosle-

dec. Vrvarja smo si izbrali za-

to, da bomo lahko svojega 

vodnika zavezali za 1 min

(smeh). 

Šljive 

Vod Šljive na vodovem izletu 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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S  k i ta r o  v  ro k i  

R AT T L E S N A K E — H VA L A  
Am      Em    Am     Em    

Zadnji žarek zaneti prvo zvezdo 

 F        G C 

morje poljubi nebo 

Am        Em      Am    Em    

klif strunjanski odene se v temo 

 F       G      C 

sliši se pesem valov 

 

                  F        G      C 

     zvok kitare  in neskončni večeri 

                  F     G       C 

     vonj njenih las mi boža  obraz 

                  F         G      C  

vse kar kdaj sem ljubil je tik ob meni 

                  F      G         Am 

    ko jutranji ogenj prelije se v dan 

      

(ISTO KOT PRVA KITICA)             

hladen veter zapiha na obalo 

meni je toplo 

kot pomlad ki prežene zimo 

njeno mehko telo 

 

    zvok kitare... 

 

Am                 F G C 

vse kar kdaj sem ljubil je tik ob meni 

C            F           G C 

vse kar sem želel je utrinek iz sanj 

C F G C 

hvala ti za jutro po dolgi temi 

C           F       G      Am  

hvala za objem pod svodom neba 

http://www.crnimrav.si
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