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Črni mravi na Zletu v Kumrovcu 1956.  Miha Luckmann se-

di, tretji z leve s sklenjenimi rokami  

Taborniki RČM na obisku pri Nemških tabornikih v 

Bovcu, 3. september 2016 

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: 17. 12. 2015. 

Št. 1/2016-2017 

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 vas ba-

bi Lenka popelje skozi spomine 

taborništva, spomnili se bomo 

tudi Pume in preleteli taborni-

ške akcije.  

Na vas, bralce, pa ni pozabil niti 

Anži, ki je tokrat pripravil re-

cept za razpokančke in mede-

njake.  

Vse to in še veliko več pa naj-

dete v Mravljinčku! 

Želim vam veselo, srečno in 

zdravo Novo leto 2016! 

Matej Plestenjak 

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

OBISK NEMŠKIH TABORNIKOV 3. SEPTEMBER 

POSVET RČM 4. SEPTEMBER 

ANALIZA TABORA 10 in 11. SEPTEMBER 

UVODNI IZLET 17. SEPTEMBER 

OBČNI ZBOR 6. OKTOBER 

FOTOORIENTACIJA 15. OKTOBER 

DELOVNA AKCIJA NA BREZI 22. OKTOBER 

PIONIRSKI VIKEND 28.—31. OKTOBER 

VESELA SREČANJA NA BREZI 19. NOVEMBER 

MZT VIKEND 26.—27. NOVEMBER 

TALILNI LONEC 2.—4. DECEMBER 

IZDELAVA NADCIKLIRANE 

NOVOLETNE JELKE 
6. DECEMBER 

ČAJANKA 17. DECEMBER 

ZIMSKI IZLET 14. JANUAR 

ZIMOVANJE 3.—5. 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  

Včeraj zvečer me pokliče Mari-

no in pravi: »Napiši kaj za v 

Mravljinčka!« Kar prestrašim 

se in vprašam: »Kaj pa naj?« 

»Najbolje, da spomine,« mi 

odgovori. 

Torej, začnem od začetka. 

Iskrica: Pomlad 1952 

Na nekem predavanju izvem, 

da v veliki hiši »Meksiki« na 

Njegošovi cesti domuje novo-

ustanovljeni taborniški Rod 

Črnega mrava. S prijateljico se 

odpraviva tja in že prvo uro 

druženja s skupino deklet vo-

da Jeleni iz družine Viharniki 

sem se »zastrupila« za vedno. 

Sledilo je vsakotedensko obi-

skovanje sestankov, učenje 

raznih spretnosti in prvi veliki 

tabor v Završnici pod Stolom, 

ob jezeru na pečini. Štirinajst-

dnevno življenje sredi gozda, 

nočne straže, taborni ognji in 

pesmi, dviganje zastave, pomi-

vanje posode in spanje v šoto-

ru. Vse je bilo čudovito.  

Še isto leto se je zvrstilo par 

krajših taborov, kjer sem tudi 

dobila svoje taborniško ime 

ČRNA SKVO (INDIJANKA), ker 

sem imela dolge temne lase 

spletene v kite. Stara sem bila 

šestnajst let. 

Iskrica: Peka 120 palačink 

Na taboru družine Viharniki v 

SPOMINI—ISKRICE BABI LENKE 

http://www.crnimrav.si
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Završnici leta 1957. Bilo nas je 

14 na manjšem prostoru ob 

potoku, z veliko skalo sredi 

tabora. Kuhinja iz kamna, od-

prto ognjišče, železna plošča 

na dve »rinki« in velika želja 

po palačinkah. Eden je nalagal 

vejice na ogenj, jaz sem pekla 

v dveh ponvah palačinke, dva 

sta jih mazala z marmelado in 

zlagala v veliko kastrolo. In 

končno, skoraj naenkrat smo 

vse pojedli. Bilo je nepozabno. 

Pred 20. leti sem zopet našla 

pot med Črne mrave, med 

druženje in tabore, kar sem 

zelo pogrešala. In prav v teh 

letih se je nabralo kar nekaj 

nepozabnih doživetij. 

Iskrice zadnjih let, iskrice, ki jih 

nikoli ne pozabiš. 

Nočne straže in kraje zastave 

na mnogih taborih in tišina 

sredi gozdov. 

Velika smreka ob robu zgor-

njega tabornega prostora na 

Klivniku ob potoku. Nekoč je 

izginila, ostal je le kup odpa-

dnih vej. Posekali so jo. 

Veslanje s kanujem po jezeru, 

veter in jutranje meglice. Veli-

ki raki v vodi, ki so se postavili 

pokonci, ko si se jim približal z 

veslom. 

Morje pisanih metuljev, ki so 

se izlegli nekega poletja iz go-

senic, ki so do golega požrle 

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

vse listje velike jelše nad poto-

kom. 

Srnjak na robu gozda ob kuhi-

nji na malem placu, ki se je 

kregal name, ko ni bilo nikogar 

v taboru. 

Velika jelka ob stezi, ki leži ob 

potoku pri spodnjem velikem 

parkirišču. Sredi julija v njeni 

ogromni krošnji (jelka je debe-

la več kot meter in visoka go-

tovo čez 30 metrov) preletava 

na tisoče čebel in hroščev. 

Jelka medi. 

Ribe, ki se drstijo v potokih, 

ki pritečejo v jezero iz ozkih 

dolin med okoliškimi strmi-

mi bregovi, kadar ni preve-

like suše. 

Našlo bi se še kaj iskric, ki 

so mi pobegnile iz glave, pa 

se bodo nekoč razsvetlile, 

kot v risankah ali stripih. 

Vsak od vas se bo spomnil 

kakšnega svojega doživetja 

in rekel: »Ja, tudi meni se do-

gajajo Iskrice in jih bom kdaj 

komu pripovedoval«. 

Imejte se lepo in prisrčne po-

zdrave! 

Vaša Babi Lenka 

http://www.crnimrav.si
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SPOMIN NA PUMO 
V letošnjem letu se je poslovil 

Miha Luckmann - Puma. (1937

- 2016) 

V njegovih spominih , ki jih je 

vestno zapisoval, lahko prebe-

remo, kako se je začela njego-

va taborniška pot. 

V začetku petdesetih let prej-

šnjega stoletja je Miha  s starši 

živel v Ljubljani v bližini takrat-

ne tovarne baterij ZMAJ poleg 

železniške proge. Takrat je bil 

star 13 let. Mladina se je zbira-

la v »Rdečem kotičku«, ki je bil 

po ruskem vzorcu organiziran 

njihovi  četrti (kvartu). To je bil 

prostor nacionalizirane trgovi-

ne, ki pa ni več opravljala svo-

je dejavnosti, imela pa je ne-

posreden dostop z ulice. Tu so 

se družili, se pogovarjali in 

igrali različne igrice. Takratna 

oblast jim je dodelila mentor-

ja. Bil je to Bine Erklavec, star 

okoli trideset let in zaposlen 

na železnici. Pred vojno je bil 

skavt, imel pa je dober smisel 

za organizacijo.  

Tabor pionirjev » OGNJENA 

STRELA« 

Tako se je Bine spomnil , da bi 

morda poskusili organizirati 

taborjenje. Idejo so sprejeli, 

bili navdušeni in poleti leta 

1951 so odšli taborit. Tabor so 

imeli na položnem pobočju 

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

gozdu pa so si uredili latrino. 

Po tem taborjenju je jeseni 

istega leta nastala četa Vihar-

niki, ki je spomladi 1952 pre-

rasla v Rod Črnega mrava. Mi-

ha je bil član tega rodu od nje-

gove ustanovitve. Opravljal je 

različne funkcije, od vodnika 

pa vse do načelnika rodu.  Bil 

je prisoten na vseh akci-

jah, posebno pa se je 

rad spominjal potoval-

nega tabora v Grčijo leta 

1954 in Zleta v Kumrov-

cu 1956, na katerega  

sta se s prijateljem  

Mižetom odpravila s ko-

lesi. Za potovalni tabor v 

Grčijo so takrat nabavili 

prve taborniške unifor-

me – kroje. 

Družina HOJKE in Simo-

na 

Taborništvo mu je dalo 

kakih 500 m nad umetnim je-

zerom Završnice pod Stolom 

nad Žirovnico, v bližini neke 

stare planinske koče, kjer so 

imeli tudi kuhinjo. Taborilo jih  

je približno dvajset. Postavili 

so tri šotore, v majhni vdolbini 

na terenu pa so imeli prostor 

za taborni ogenj in v bližini 

drog za zastavo. Malo stran v 

Dvig zastave skupaj z Alenko Kristan-Zavodnik na 60 obletnici 

RČM aprila 2012 

http://www.crnimrav.si
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Potrdilo z taborjenja »Ognjena strela« 

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

tudi nekaj, kar ga je spremljalo 

skozi vse življenje.  

Na nekem pomladanskem izle-

tu, ki so ga organizirali na Veli-

ko planino, je bilo prisotnih 

tudi nekaj tabornic iz družine 

Hojk, ki je delovala na Srednji 

vzgojiteljski šoli. Dekleta iz 

družine so povabila dve novi 

kandidatki za tabornice. Spoz-

nali so se na železniški postaji 

v Ljubljani, bili sta Simona in 

Svetlana (Makarovič). Na tem 

izletu jim vreme ni bilo preveč 

naklonjeno, bilo je megleno, 

tudi nekaj snega je še ostalo, 

zato so se lahko tudi kepali. 

Na poti nazaj v Kamnik pa je 

Miha dohitel Simono, ki je sa-

ma hodila navzdol. Skupaj sta 

nadaljevala pot in se pogovar-

jala. Tudi v vlaku sta si sedela 

nasproti v istem oddelku in se 

seveda pogovarjala o vseh 

mogočih stvareh. Povedala 

mu je, da z domačimi nikoli ne 

gredo na kakšen izlet, zato jo 

je prepričeval, da naj se le pri-

ključi tabornikom. In to se je 

tudi zgodilo. Skupaj sta hodila 

na izlete in tudi krajša taborje-

nja. Tako sta se zbližala in  po-

stala je njegova žena. 

Miha se je rad pogovarjal o 

tabornikih in obujal spomine 

na taborniške dni. Preprosto 

rad je imel taborništvo. 

Tabornik je bil praktično celo 

življenje. Bil je edinec, vendar 

je sam dejal: »Taborniki so mi 

pomenili zelo veliko družino. 

To mi je omogočilo drugačno 

navezovanje stikov in odnosov 

z drugimi, kar mi je kasneje 

samo koristilo. Poleg tega mi 

je za vedno privzgojilo pravi 

odnos do narave.« 

Počivaj v miru, Puma. Za ve-

dno boš z nami! 

Po njegovih napisanih spomi-

nih in pogovorih z njim pripra-

vil: Marino Rovan 

http://www.crnimrav.si
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Dobim mail od Beki. Talilni lo-

nec. Taborniki, Breza, to bo 

kul! V torek na sestanku iz-

vem, da se je treba ful izvirno 

prijavit. Tako je sledila še neka 

ura slovenščine, ko smo Pre-

šernovo III. Gazelo. Navdih je 

prišel, in napisala sem pesem, 

kot izvirno prijavo na TAT. 

Na postaji smo dobili lepo zlo-

žene liste z navodili kdaj jih 

odpreti. Prvega smo odprli na 

vlaku. Napisati smo morali čim 

več igric za PP-je. Ko smo pri-

speli, smo morali tri igrice s 

seznama zaigrati, in se pri tem 

tudi za dokaz posneti. Na poti 

smo se morali še igrati kamen 

– škarje – papir, eskime, razvr-

ščali smo imena načelnikov, 

vsak se je tudi moral slikati z 

drevesom, se postaviti v 

ozvezdje Kasiopeje… Med 

vzponom smo si tudi prebrali 

nekaj vicev in spodbudnih be-

sed. 

Ko smo prispeli gor nas je pri-

čakala topla koča, večerja in 

nasmejani obrazi vodnikov. 

Zvečer je sledilo druženje, pet-

je in igranje na kitaro ter poro-

čanje vseh vtisov s poti. Pono-

či je Maja imela monolog o 

tunelih in kako naj se postavi-

mo v 4 vrste, namesto v 2.  

Zjutraj je sledila jutranja telo-

vadba (ne, niso bile skrivalni-

ce) in nato še zajtrk. Dopoldne 

smo šli na kratek sprehod, na 

katerem smo debatirali o raz-

ličnih situacijah, npr. kaj nare-

diš, če se izgubijo murni, MČ-ji 

TALILNI LONEC—TAT 

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

ali GG-ji. Na koncu sprehoda 

nas je Taja naučila, kako odre-

žeš palico brez žage (z nožem, 

ne zobmi). Potem smo se vrnili 

v Brezo in se tam učili uporab-

ljati nož, ampak tako, da pri 

rezanju uporabljaš moč celega 

telesa (in ne samo zapestja). 

Lotili smo se izdelovanja ša-

hovskih figuric in žlic. Ker je 

bilo zunaj mrzlo, smo se pre-

stavili notri, in se tam učili 

brušenja nožev. Obiskali so 

nas Marino, Brigita ter družina 

Zaletel, ki so pozneje ostali na 

kosilu. 

Sledilo je kosilo (makaroni, le 

kdo jih nima rad?). Po kosilu 

se je začel popoldanski pro-

gram, in sicer vodenje skupin. 

Na delavnici smo članom svo-

jega voda »določili vloge« in 

se o njih pogovarjali (brez skr-

bi, nismo vas opravljali). Po-

tem je Taja na listke napisala 

situacije, ki se lahko zgodijo v 

vodu (npr. neposlušnost čla-

nov…). Vsak je izžrebal po eno 

izmed situacij, in smo o teh 

situacijah debatirali, 

kako jih rešiti. Sledila 

je večerja, bile so pa-

lačinke. Zadnjo pala-

činko naj bi pojedli kot 

palačinko miru, ampak 

je nekdo, »khem«, od-

griznil večji kos, kot 

ostali…  

Zvečer je sledila orien-

tacija s ponesrečenci 

na KT-jih. Vsak naj bi 

http://www.crnimrav.si
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šel na orientacijo sam, ampak 

je ženski del udeležencev šel v 

parih. »A veš un občutek, ko 

iščeš KT ampak a ne najdeš… 

No, nam z Niko se je to veliko-

krat zgodilo.« Ampak sva 

uspešno našli vse KT-je, razen 

enega, Mitota oskrbeli pika 

kače in Beki oskrbeli ključnico. 

»Nezavestna« Taja je šla v 

Brezo, ker jo je zeblo, saj je 

nisva pravočasno našli. Ko 

smo končali z orientacijo nas 

je v koči pričakala še ena run-

da palačink. Na orientaciji se 

je izkazalo, da Lole ne zna rav-

nati z 10-letnimi ponesrečen-

kami (Najprej preveri, če je 

njen telo še toplo). Ponovno je 

sledilo pogovarjanje dolgo v 

noč in umivanje zob (ja, jese-

novanje nas je nekaj naučilo. 

Razen Androta.). Ponoči nas je 

Maja želela naučiti pisnega 

deljenja in nas prepričevala, 

da ona ne spi – tudi če je spa-

la. 

Jutranja telovadba je bila po-

biranje prizem, vendar Beki ni 

našla prizme, ki jo je postavila 

prejšnji dan. Našla jo je pa 

kasneje. Dopoldanski program 

je bil na temo zaupanja. Naj-

prej smo se šli igrice, potem 

smo še govorili o tem, kakšen 

je človek, ki mu lahko zaupaš, 

kaj je zaupanje, itd. Za kosilo 

smo imeli najboljšo rižoto z 

gobami. Ful dobra res! Po ko-

silu je sledilo vrednotenje ak-

cije, in kaj bi lahko še izboljša-

li. Meni je bilo itak vse všeč. 

Rada bi se še zahvalila vsem 

organizatorjem in še posebej 

Maji, ki je tako dobro kuhala. 

Rada bi se zahvalila vsem, ki 

so poskrbeli za vzdušje in zafr-

kancije, pa tudi vse tiste, ki so 

nas kaj naučili, ker mislim, da 

mi bo veliko teh stvari prišlo 

prav. RADA VAS IMAM! 

Lara Oražem 

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

M Č  V O D N I Š K I  T E Č A J  

Konec poletnih počitnic je 

MZT za ljubljanske tabornike 

organiziral vodniški tečaj za 

bodoče vodnike Medvedkov in 

Čebelic. Blizu  Bleda smo pre-

živeli deset sončnih dni. 

Že ob prihodu z vlaka so nas 

razdelili po vodih. Po nekaj 

spoznavnih igrah smo se od-

pravili proti taboru, kjer smo 

uživali več kot en teden. 

Na predavanjih na prostem 

smo spoznavali, kako ravnati z 

mlajšimi, kako jih učiti tabor-

ništva skozi igro in kako si pri-

dobiti zaupanje staršev, da bo-

do otroka pustili na taborjenje 

v naravo. Da pa nam ni bilo 

nikoli dolgčas, so animatorji 

skrbeli za zanimiv  program. 

Poleg predavanj in kopanja v 

reki smo se odpravili tudi na 

bivakiranje ter do jezera.  

Imeli smo se zelo fajn, hrana 

je bila dobra in zabavali smo 

se celo v urah, ko smo morali 

pisati sestanke za bodoče vo-

de pozno v noč.  

S tečaja smo se vrnili zadovolj-

ni in pametnejši. 

Katja Jerman 

Vod Plankton 

http://www.crnimrav.si
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V soboto, 15. 10. 2016, se za 

Pohodnike in Pohodnice ta-

borniški dan ni končal s Foto-

orientacijo. Rod Bičkova skala 

je na dvorišču svoje rodove 

hišice organiziral PP piknik.  

Udeležba ni bila slaba, prišlo 

je kar precej ljubljanskih in 

drugih tabornikov. 

Pogovarjali smo se o tem, ka-

ko bi se mladostniški taborniki 

lahko več družili in sodelovali. 

Zamisel je bila tudi, da bi se 

lahko organizirali skupinski 

izleti in športi.  

Po napornem iskanju idej nas 

je čakalo se druženje ob peki 

kostanja.  

Teja Prosen 

PP PIKNIK 

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

Vse se je začelo na eni izmed 

prvih letošnjih Rodovih uprav, 

ko nas je Marino obvestil, da v 

oktobru dobimo nove sosede 

v 1. nadstropju Tržnice Moste. 

Sam se je zaradi radovednosti 

pri njih oglasil že pred otvori-

tvijo in prišlo je do ideje o so-

delovanju. Ker smo se v rodu 

na to idejo odzvali pozitivno in 

se nam je koncept, ki nam ga 

je Marino predstavil zdel več 

kot odličen, z veseljem privolili 

v sodelovanje z Mladinsko po-

stajo Moste. Razvila se je ide-

ja, da bi iz lesenih palet skupaj 

ustvarili nadciklirane novolet-

ne jelke, ki bi krasile prostore 

in čajanko.  

Akcija se je odvijala v torek 

6.12. od 16.30 ure dalje, vse 

do poznih večernih ur. Na do-

godek so bili povabljeni člani 

vseh starosti in pa seveda tudi 

tisti, ki niso Mravi. Na delavni-

ci smo prevladovali vodniki in 

DELAVNICA: IZDELAVA NADCIKLIRANE JELKE V 

SODELOVANJU Z MLADINSKO POSTAJO MOSTE 

http://www.crnimrav.si
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člani rodove uprave, vendar 

so se opogumili tudi naši mlaj-

ši člani in z veseljem poprijeli 

za orodje. Delavnica je bila v 

duhu ustvarjanja, žaganja, 

barvanja, brušenja, pajsanja, 

vrtanja, zabijanja itd. Marino 

je seboj prinesel svojo zbirko 

domačih čajev, tako smo se 

lahko med ustvarjanjem po-

sladkali in med seboj pokram-

ljali. Ideje so padale, navdiha 

ni manjkalo in skoraj vsak je 

izdelal svojo jelko. Nastali so 

krasni, unikatni izdelki – od 

čisto majhnih namiznih jelkic, 

do gigantskih jelk…  

Tako je torkovo popoldne po-

tekalo v zelo pozitivnem in 

hrupnem vzdušju. Nekateri 

smo se sproprijeli  z uporabo 

določenih orodij in pri vsem 

tem neznansko uživali, drugi 

pa so se prepustili ustvarjalno-

sti in z nasmehom na obrazu 

in navdušenju v očeh realizirali 

svoje ideje. Sodelovanje z 

Mladinsko postajo Moste je 

bila odlična izkušnja in upam, 

da se bo to sodelovanje v bo-

doče še bolj okrepilo…. 

Nika Tivadar, ZSPP 

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

Kroj je zelo pomemben del ta-

borniške uniforme, poleg rut-

ke in hlač. Nad levim žepom 

kroja je prostor za veščine, na 

gumbu žepa je pa obešen 

članski trak z oznako pripada-

joče funkcije. Na desnem žepu 

je skavtska lilija. Na desnem 

rokavu slovenska zastava, pod 

njo pa našitki iz raznih akcij. 

Na levem rokavu je 

Rodov znak, pod njim 

znak čete (nimajo ga 

vsi Rodovi) in znak 

Zveze tabornikov Slo-

venije. 

Petra Žunar 

TABORNIŠKI KROJ 

http://www.crnimrav.si
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A n ž i  ku h a  

December, praznični čas. Za 

nekatere to pomeni dolge ko-

lone na cesti polne negodova-

nja in zamujanja na delo, 

»kidanje« razmočenega sivega 

snega in visoke račune za 

ogrevanje. 

Za druge, ta mesec predstavlja 

najlepši čas v letu, ki vedno 

postrže z zanimivimi kombina-

cijami v kuhinji, z odvijanjem 

prazničnega papirja pod smre-

ko polno utripajočih lučk in 

snežne borbe s prijatelji. Pa 

kakor koli, se v naši rubriki ne 

bomo obremenjevali s tem. 

Kar se tiče kuhinje bomo težje 

delo, pripravo prazničnega ko-

sila, pustili letos bolj izkuše-

nim, babicam, mama in te-

tam. Sami pa se lahko lotimo, 

veliko lažjega in bolj zabavne-

ČOKOLADNI RAZPOKANČKI 

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

ga dela, peko prazničnih piško-

tov. Ob temu lahko uživamo 

zraven ob vonjavah cimeta, 

klinčkov, kardamona, limonine 

lupinice, čokolade in občasnih 

požirkov toplega kuhanega 

vina :D 

ČOKOLADNI RAZPOKANČKI 

Sestavine: 

 210 gramov OSTRE moke 

 50 gramov masla 

 2 ščepca soli 

 1/2 vrečke pecilnega pra-

ška 

 Ščepec vanilije 

 Ščepec kardamona 

 2 jajci 

  230 g čokolade za kuhanje 

 80 g sladkorja v prahu 

 sladkor v prahu, v katerega 

boste povaljali čokoladne raz-

pokančke še pred pečenjem 

 Orehova jedrca ali lešniki 

po želji 

 

Postopek 

Pripravimo si vse sestavine. 

Čokolado stopimo nad paro 

skupaj z maslom. Ohladimo do 

mlačnega. 

V drugo posodo damo cela jaj-

ca, ki jih dobro zmešamo sku-

paj z sladkorjem v prahu, soljo 

in začimbami, dodajamo še 

moko postopoma (v kateri 

smo primešali pecilni prašek). 

Vse skupaj dobro zmešamo. 

Na koncu dodamo ohlajeno 

čokolado. Zmes postavimo v 

hladilnik za 4h ali pa čez noč, 

da se strdi. 

Pečico segrejemo na 180 °C . 

Pripravimo nizek pekač, oblo-

žimo ga s papirjem za peko. 

Maso oblikujemo v male kro-

glice, (velikost oreha) jih pova-

ljamo v  sladkorju v prahu in 

položimo na pekač. Paziti mo-

ramo, da ima vsak piškot pribl. 

2 cm prostora okoli sebe, saj 

http://www.crnimrav.si
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 ½  čajne žličke začimb po 

želji*  (vanilija, cimet …) 

Mandlji v lističih, rdeče, zele-

ne mrvice, zvezdice itd … 

Postopek 

Iz naštetih sestavin zamesi-

mo testo in ga damo v vreč-

ko ali folijo. Počiva naj 1 uro 

ali več v hladilniku. Nato iz 

testa oblikujemo kroglice 

med peko narastejo. 

Pečemo 10-12 min. Damo jih na 

rešetke, da se ohladijo, nato po-

strežemo. 

Sestavine 

- Testo 

 500  g moke 

 150 g masla 

 150 g sladkorja v 

prahu 

 150 g segretega in 

ohlajenega medu 

 2 jajci 

 Čajna žlička cimeta 

 Čajna žlička mletih klinčkov 

 Čajna žlička sode bikarbone 

 Čajna žlička limonine lupini-

ce v prahu 

1/4 čajne žličke zdrobljene soli 
 

- Preliv, okraski 

 100g sladkorja v prahu 

 Limonin sok/mleko 

MEDENJAKI 

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

poljubne velikosti in jih daje-

mo v pekač, obložen s peki pa-

pirjem. Pečemo pri 180 stopi-

njah okoli 12 - 15 minut. Peče-

ne in ohlajene hranimo v do-

bro zaprti posodi. 

Med segrejemo v posodi v ka-

tero pred tem damo par 

kapljic olja, (da zmes lažje do-

bimo na koncu ven). Ko se 

zmes segrejo postane bolj te-

koča, nato odstavimo s štedil-

nika in počakamo da se shladi 

na sobno temperaturo.  

Vzamemo še maslo in hladilni-

ka, da se omehča na sobno 

temperaturo (ga ne stopimo).  

Vzamemo veliko posodo, v ka-

tero presejemo moko skupaj z 

začimbami, sladkorjem, soljo 

in sodo bikarbono. Z čistimi 

rokami vtremo maslo v moko, 

dodamo ohlajen med in jajce 

eno po eno.  

*(Če je zmes suha dodamo vo-

do po kapljicah, če je tekoča 

dodamo moko po žlicah).  

Dobimo testo, ki ga dobro pre-

gnetemo in damo v plastično 

vrečko. Testo naj počiva v hla-

dnem prostoru ali hladilniku 

vsaj 1h.  

Pečico segrejemo na 180 °C . 

Pripravimo nizek pekač, oblo-

žimo ga s papirjem za peko. 

Oblikujemo kroglice v velikosti 

oreha in pečemo 10-14 min 

(ko spodaj rahlo porjavijo). 

Damo jih na rešetke, da se 

ohladijo. 

Preliv naredimo tako, da slad-

kor v prahu zmešamo v limo-

ninim sokom ali mlekom. Te-

kočino dodajamo POČASI IN 

PO ŽLICAH, da nastane masa, 

ki ni preveč tekoča.  Piškote 

potopimo v maso, ko so ohla-

jeni na sobno temperaturo, 

posipamo z posipi po naši izbi-

ri za bolj prazničen pridih. Ko 

se sladkorna masa strdi, piško-

te pospravimo v zaprto poso-

http://www.crnimrav.si
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ČOKOLADNE MINI TORTICE 

do, če nam že sorodniki in pri-

jatelji prej ne pojedo vseh … 

 

Grudna mraz in sneg, žita do-

sti prek in prek. 

Veselo na delo in lepe prazni-

ke vam želi rubrika Anži kuha.  

Priprava: Pečico segrej na 

200°C, plinska stopnja 6. Pe-

kač za mafine obloži z 12 pa-

pirnatimi košaricami. 

V skledo za mešanje presej 

moko, sladkor, pecilni prašek 

in sol. 

Sestavine: 

- Za testo: 

 225 g moke 

 90 g sladkorkja 

 2 žlici pecilnega praška 

 Ščepec soli 

 1 zmešano jajce 

 150 ml mleka 

 50 ml sončničnega olja 

 1 žlička vanilijevega iz-

vlečka za čokoladno kre-

mo 

 150 ml smetane 

 150 g jedilne ali mlečne 

čokolade 

 Sveži sir (po želji) 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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Vo d  s p o r o č a  

V drugi skledi zmešaj jajce, 

mleko, olje in vanilijev izvle-

ček. Zmes zlij na mešanico, ki 

smo jo pripravili prej. Vse sku-

paj zmešaj, da nastane gladka 

masa. 

Testo porazdeli v papirnate 

košarice in peci 20 min, da tor-

tice pozlatijo. 5 minut jih ohla-

jaj v pekači, nato jih položi na 

kuhinjska rešeta, da se popol-

noma ohladijo. 

20. 9 .2016: 

Teja: »Jakatov faks je 

totally useless!« 

11. 10. 2016; 17:21: 

Meta in Tia ne vesta 

kaj/kdo je Pipan. 

18. 10. 2016; 17:16: 

Lan: »Js ne morm. Js 

nimam čs!« 

 

Pripravi čokoladno kremo. V 

posodi na majhnem ognju se-

grej smetano, da skoraj zavre. 

Posodo nato umakni z ognja in 

dodaj čokolado ter mešaj, da 

se raztopi. Počakaj, da se kre-

ma ohladi in zgosti. Če je pre-

več tekoča, dodaj malo sira in 

dobro premešaj. 

Kremo z žlico namaži na torti-

ce. 

Zoja Nabergoj 

ŠTEKČIVČIVK (štekerski twitter) 

http://www.crnimrav.si
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18. 10. 2016; 17:27: 

Katja in Teja se morata naučiti 

gledati na uro. 

#fotoorientacija16 

25. 10. 2016; 17:04: 

Danes se je zgodil čudež! Ba 

sestanku se je prikazal Dž z 

veliko in z malo začetnico. 

8. 11. 2016; 17:38: 

Miško: »No, kako misliš da so 

se punce pripravile na sesta-

nek?« 

Lan: »Super je blo!« 

Katja se mora naučiti kaj je 

leva in desna. #krmarinladja 

30. 11. 2016; 17:03: 

Katja: »Midve s Tejo še za ba-

nano nimava!« (No, skoraj ta-

ko je blo) 

3. 12. 2016; 16:47: 

Na Talilnem loncu smo se od 

Beki naučili, da ne smemo jest 

plesnivega sira (tudi če smo 

plesen dali dol) in da MČ-kom 

ne smemo zaupati ključev. 

#obujanjespominov 

#Talilnilonc 

3. 12. 2016; 21:52: 

Lovro najprej preveri, če je po-

nesrečenka še topla. 

#orientacija #Talilnilonc 

#KajPaTiSamaTuki? 

4. 12. 2016; 10:32: 

Andro se ne spomni nič (niti 

izpred 3 minut nazaj) ima spo-

min kot zlata ribica. 

#Talilnilonc #ČakPozabuSm… 

5. 12. 2016; 9:52: 

Če ni dan je noč! Če ni belo je 

Beki J #Talilnilonc 

#KdoSeBojiČrneBeki? 

#Nihče,kerNeVemoKjeJe! 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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Vo d  s p o r o č a  

TABOR(NIKI) 

Čajanka je super. 

Tabor je super. 

Taborniki so super. 

Mi imamo radi tabor. 

Gozd je super. 

Živali so super. 

Voz je super. 

Lužna jama je super. 

Na taboru NE pogrešamo staršev. 

Na taboru kurimo ogenj. 

Cel tabor je super. 

Mi smo Surikate. 

Surikate 

SURIKATE 

http://www.crnimrav.si
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''Včasih prižgani, včasih ugas-

njeni, ampak vedno glasni!'' 

Vod Zvočniki sestavlja sedem 

MČ članov (od tega sta dve 

punci in pet fantov) iz drugih 

in tretjih razredov in pa vodni-

ca Nika Kovačič. 

Za spremembo pa naj vam kar 

Zvočniki povejo, kaj si mislijo o 

vodu: 

 

Kaj delamo na sestankih? 

Na sestankih podiramo re-
kord, kdo lahko glasneje govo-
ri in nikoli nismo tiho. 

Imamo dosti nepraktičnih idej.  

Večino časa mislimo, da smo 

smešni, ampak v resnici 

nismo. 

 

Včasih delujemo neumni, am-

pak drugače smo geniji. ''Nika, 

ZVOČNIKI 

mailto:taborniki@crnimrav.si
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Vo d  s p o r o č a  

napiši geniji v narekovajih.'' 

Hm, kaj delamo? Ja bili smo na 

Madagaskarju pa v Franciji pa 

v Španiji. (smeh) 

Drugače pa se igramo eno igri-

co, ki se imenuje prižgani in 

ugasnjeni. Ko Nika zaploska in 

reče ugasnjeni, pomeni, da 

smo čisto tiho in se ne premi-

kamo. Ko pa spet zaploska in 

reče prižgani, pa lahko spet 

govorimo. 

Aja, pa učimo se različnih ta-

borniških veščin. Pa tudi dela-

mo stvari za veščine in plame-

ne. 

Kaj se učimo na sestankih? 

Zavezovati ambulantni, nape-

njalni, kavbojski in 

''ramsambalni'' vozel, karkoli 

že to pomeni.  

Naučili smo se tudi biti prijazni 

do drugih vodov.  

 

Drugače smo pa tudi že povili 

roke, noge, oskrbeli krvaveč 

nos in pa opekline in se naučili 

za kater avto se uporablja do-

ločena prva pomoč – to nas je 

naučil Maj. ''Ja Nika, to piše na 

škatli, če je za Fiata ali pa za 

Hyundaia.'' 

Naučili smo se tudi postavljati 

bivak in sicer takole, pa takole 

pa takole (mahanje z roka-

mi),... To je naša genialna iz-

vedba. 

To leto so naši plani, da osvoji-

mo vse veščine, ki smo jih iz-

brali in da dobimo drugi pla-

men. Seveda pa je naš največji 

cilj, da se udeležimo čim več 

akcij, da imamo zanimiv vodov 

izlet in pa da veliko ustvarja-

mo in se povezujemo z nara-

vo. 

P.S. Nike (vodnice) ni na sliki, 

ker je fotograf malih razigran-

cev. 

 

http://www.crnimrav.si
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ČOKOLINO MAFIJA 

Lina 
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