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Uredništvo
UVODNIK
Pozdravljeni vsi skupaj!
Minilo je nekaj časa in ponovno
je tukaj z vami Mravljinček.
Zunaj je že prava pomlad, ki jo
taborniki že pridno izkoriščamo
za akcije in izlete.
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V tej številki je za vas Kapitan
Papig pripravil kratek pregled,
kaj vse so Papige počele, nove
dobrote pa za vas predstavlja
naš Anži! Prav tako lahko prelistate utrinke preteklih akcij ter
preverite, kaj so za vas pripravili naši vodi. Ne pozabite še na
nagradno igro, ki obljublja sladko nagrado, če le poznate pravi
odgovor.
Ne pozabite, Mravljinček izide,
ko se nabere dovolj prispevkov.
Želim vam veselo prebiranje in
ostanite v cvetju,

Matej Plestenjak
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Mravljinček je glasilo tabornikov Rodu
Črnega mrava iz Ljubljane.
Glavni urednik:
Matej Plestenjak
Odgovorna urednica:
Taja Skrt Kristan
Izhajanje:
Mravljinček izide, ko se nabere dovolj
prispevkov. Ta številka je izšla: 12. 4.
2015.
Št. 2/2014-2015
Naslov uredništva:
Rod Črnega mrava
Rožičeva ulica 1a
1000 Ljubljana
»Za Mravljinčka«
E-pošta:
taborniki@crnimrav.si
Prispevki v Mravljinčku izražajo mnenja avtorjev.
Predlogi in mnenja so vedno dobrodošli.
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 svojega početja. Ponosni smo, da je naš
rod med najstarejšimi v Sloveniji.
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Kaj se je dogajalo in kaj še sledi
Akcije v prihodnosti
19. TABORNIŠKI FEŠTIVAL

18. APRIL

PRIPRAVE NA TABOR

9. in 10 . MAJ

ŽABOBOJ

23. MAJ

ZAKLJUČNA AKCIJA

13. JUNIJ

PREDHODNICA

2.—7. JULIJ

GG POHOD

4.—7. JULIJ

TABOR

7.—18. JULIJ

ZAHODNICA IN PP TABOR

18.—24. JULIJ

MČ VODNIŠKI TEČAJ

16.—25. AVGUST

GG VODNIŠKI TEČAJ

16.—23. AVGUST
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Portret Miška. Portret je
narisal Jure na Zimovanju
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Kaj se je dogajalo in kaj še sledi
Dogajanje pod palubo ali podpalubni dnevnik Papig in Kapitana

Captain's log 220315:

WWW . CRNIMRAV . SI

V prejšnji številki Mravljinčka
ste spoznali PP klub Za smrt
prelepe Papige skozi oči
papige Nike, tokrat vam
Kapitan osebno prinaša novice
iz podpalubnega dogajanja. Za
vse, ki ne veste, Kapitan
namreč živi v svojem svetu in
povsod vidi le ladje in vodovje.
Skratka, kaj vse smo Papige
počele od zadnjega javljanja?
Bili smo aktivni fuł!
PP tat: Tečaj aktivnega taborništva za člane PP kluba je
konec decembra potekal v
Višnji Gori. PP TAT-a se je
udeležilo večje število Papig in
preostalega vodstva RČM-ja.
Kaj smo počeli? Hmm veliko
zanimivega, nudili smo pomoč
Denisu pri obnovi hiše, šli smo
na zelo interesantno in luškano 6-8 urno orientacijo v
okolici Višnje Gore, se zabavali
ob impro večeru, sestavljali in
dopolnjevali letne plane za
vode ter nenazadnje kurili
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Uspešno prižgan ogenj s kresilom

ogenj s kresilom v ekstremnih
zimskih razmerah! Preden se
kdo
obesi
na
besedo
ekstremne naj razložim, da je
pihalo in snežilo :) Skratka zabavali smo se, naučili smo se
da nekateri še vedno ne znamo orientacije, dobili smo
nekaj novih "izjav" (ki jih je
Taja skrbno zapisala na seznam smešnih izjav članov
RČM) ter seveda, kar je najpomembnejše smo se dodatno zbližali in utrdili naše
odnose.
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Kaj se je dogajalo in kaj še sledi
Plezanje v Mačkovici: Takoj
po novem letu smo se člani
Papig odpravili na plezanje v
jamo Mačkovico. Izlet je organiziral Rok, ki je plezalec z
večletnimi
izkušnjami
in
nasploh je lep. Torej, čelke,
gojzarji, čelade ter primerna

Udeleženci v Mačkovci
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obleka za plezanje in plazenje
so bili zapisani pod obvezno
opremo! In še kako smo jih
potrebovali.
V Mačkovici je namreč
bilo veliko plezanja,
plazenja, stiskanja čez
"dimnik", spuščanja z
vrvjo, drsenja, previdne
hoje in še bi se lahko
naštevalo. Verjamem da
za vse Papige nepozabna
izkušnja, ki bi si jo želeli
še kdaj ponoviti.

Rodov zimski izlet - obisk
Županove jame: Sledil je obisk
še ene jame, le da tokrat bolj
nezahtevne Županove jame
pri Grosupljem. Izlet je vodila
papiga Maja. Izleta se je
udeležilo veliko število otrok
in tudi nekaj ostalih Papig, pa
še obiske iz Belgije smo imeli s
sabo. Zelo luškan izletek v jamo si bomo Papige zapomnile
predvsem po porazu, ki so
nam ga zadali MČ in GG kot
Turki, ki so člane PP kluba
oziroma domačine (kmetje)
porazili v epski uprizoritvi
turških upadov na protiturški
tabor Cerovo. Izlet smo Papige
zaključile z nekaj selfiji, kot se
za leto 2015 spodobi.

Mravi v Županovi jami

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI
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Kaj se je dogajalo in kaj še sledi
MZT žur: Da pa se Papige
udejstvujemo
tudi
izven
taborniških aktivnosti dokazuje udeležba vsakoletne MZT
zabave, ki jo organizira, ne

ližno uro in pol hoje ampak
sedaj vemo, da Googlu pri hoji
pač ne gre zaupati. Iskanje
prave poti se je sprevrglo v
pravo malo orientacijo! Na
koncu smo našli primerno pot na Jošt ter
se obenem zelo zabavali, predvsem pri
kepanju (Kapitan vs.
Papigi) ter po lopatkanju z vrha Jošta v
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boste verjeli, MZT. Zabava je
bila zabavna ampak ne tako
zabavna kot kakšna druga zabava, ki jo organizira zabavna
ekipa zabavnih Papig. Skratka,
MZT žurka je bila ok ampak
resnici na ljubo bi lahko bila
boljša :)
Zimski dan na Joštu: V februarju, točno en vikend pred
Zimovanjem 2015 je sledila
akcija Papig na Jošt in sicer
Zimski dan na Joštu, kjer smo
Kapitan in Papigi Beki in Taja
odpravili
poiskali
najprimernejšo pot od železniške
postaje v Kranju do cerkvice
na Joštu. Google Maps je rekel, da bomo potrebovali prib8

Bele strmine na Joštu

dolino. All in all, izlet je bil super in definitivno je Jošt pri-
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Kaj se je dogajalo in kaj še sledi
merna destinacija za izvedbo akcij,
predvsem
Tabora
podobnih zimskih izletov.
2015! :) Ni drugega kot da za
Zimovanje 2015: Sledil je na
konec
napišem
vrhunec zimske taborniške se- #PonosenNaPapigeFul.
zone, češnja na vrhu smetane,
pečena slanina... skratka Zim- Priprave na Tabor 2015: Le
ovanje 2015, ki so ga v celoti nekaj dni po zaključku Zimoizvedli člani PP kluba ZSPP! In vanja je sledila njegova analiza
kako sem ponosen, da nam je in priprave na Tabor 2015.
uspelo :) Zimovanje je po- Hmm kaj napisati tukaj?
tekalo na Joštu ampak o Udeležba je bila malce nižja
samem dogajanju ne želim od pričakovanj ampak vseeno
preveč govoriti, ker sem pre- nam je uspelo s pomočjo
pričan da je veliko pomlad- nekaterih izkušenejših članov
nega Mravljinčka namenjeno RČM zastaviti dober plan za
prav tej temi. Da zaključim, izvedbo letošnjega tabora.
Papige smo svoje delo opravili Papiga Anži je pripravil odlično
z odliko in se zelo veselimo kosilo - kot vedno.
nadaljne organizacije večjih Vodstvena ekipa na Zimovanju
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Kaj se je dogajalo in kaj še sledi
Filmski maraton: Po daljšem
času smo se Papige zbrale na
mini filmskem maratonu, ki
zares to ni bil. V bistvu je bil
planiran kot kakšen LoTR
maraton a na koncu smo igrali
Scrabble, Dixit in pa pogledali
odličen animiran film Big Hero
6 ter najboljšo komedijo na
svetu, ki je na žalost na oskarjih bila spregledana, Not
Another Teen Movie (za katerega še vedno čakamo
nadaljevanje!).

Urejanje skladišča: Kot verjetno veste je gospodar RČMja tudi član Papig. V mesecu
marcu je organiziral dve akciji
urejanja skladišča na Perčevi,
ki se ga je udeležilo tudi nekaj
preostalih Papig ter Mito.
Naredili so dober "posel" in
postavili konstrukcijo za štabne šotore ter pospravili
skladišče tako, da se lahko
sedaj notri dejansko normalno
premikamo. En velik mmmmm
za vse, ki so organizirali in
pospravili skladišče našega
rodu!
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Rodov pomladanski izlet - Uskovnica: Skoraj zadnji zapis v
našem
podpalubnem
dnevniku predstavlja pomladanski izlet na Uskovnico, ki
ga je organizirala ne-papiga
Jana. Udeležba Papig je bila
tokrat malo nižja saj smo se
izleta udeležili Kapitan in
Papigi Rebeka in Taja. Izlet je
bil zelo fin predvsem zato, ker
smo imeli s sabo odlično
družbo MČ-jev, GG-jev in Grč,
odlično vreme in pa seveda, za
tako topel pomladanski dan,
10
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Kaj se je dogajalo in kaj še sledi
lotna
zadeva
dokaj
neproduktivna ampak
dajmo času čas
in upam, da se
celotna zadeva
razvije v nekaj,
kar bo PPjem
ponujalo
dodatno aktivnost
za preživljanje
prostega časa.
Mravi na Uskovnici

Sestanki PP Klubov na ravni
MZT: Kapitan se je začel
udeleževati srečanj načelnikov
PP klubov na ravni MZTja. Ne
bom lagal, včasih se mi zdi ceTABORNIKI@CRNIMRAV.SI

Kapitan Miško
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obilo snega. Prvič po mnogo
letih je bil Kapitan sodnik
taborniške igre scoutball, ki je
bila za vse udeležence verjetno da zabavna. Pomladanski izlet se je končal na dokaj
boleč način, ker je neimenovana članica GGjev Kapitana s
komolcem udarila v glavo haha! :) Ampak, izlet je bil zares
odličen in se že veselimo
nadaljnih rodovih akcij.

Uff, brez prevelikega
filozofiranja
in
besedičenja mi je zopet
uspelo napisati (pre)veliko. Na
tem mestu zaključujem zapis v
naš podpalubni dnevnik!
Lahko samo rečem, da se zelo
veselim nadaljnih akcij, ki jih
bomo v prihodnosti skupaj
izpeljali člani PP Kluba Za smrt
prelepih Papig. In še enkrat
naj poudarim, Papige so res
zakon! ;)

Nov ice iz Mrav ljišča
Utrinki iz zimovanja
Jama Krlovica, pogled z ene strani

Zimovanje je potekalo med
21. in 24. februarjem v koči
Puščava na Joštu nad Kranjem. Udeleženci so prosti čas
namenili tudi pisanju prispevkov za Mravljinčka…

Jama Krlovica
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Na Zimovanju 2015 je bilo zanimivo. Jaz sem odkril malo
kraško jamo! Izkoristil sem
vsak trenutek, ko sem lahko.
Tako je bilo.
Takoj ko smo prišli do koče z
naporne poti (čeprav je bila
pot bolj naporna za GG-je, ker
so nesli težke nahrbtnike) sem
pogledal za kočo. HO, HO, HO!
Tam so bile ene luknje, posumil sem da so kraške jame,
čeprav nisem bil popolnoma
prepričan da so. To se je dogajalo 1. dan. 2. dan je bil bolj
zanimiv. Seveda sem bil zelo
radoveden in si jo šel ogledati
12

bližje. Videl sem da je res kraška jama, a vodnike je bilo
strah zame, da ne bi padel z
griča in se poškodoval, zato
sem moral dol. 3. dan je bilo
najbolj zanimivo, kajti v tej jami sem bil osebno!
Po napornem lovu na Zvezdico
Zaspanko sem si jo šel ponovno ogledati. Videl sem, da je
ta luknja dovolj velika, da zlezem notri. Seveda mi je to
uspelo. Do stropa sem imel

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI

Novice iz Mravljišča
približno 2 metra. Mislim da je
jama globlja, kajti videl sem
tudi skalo (ki je verjetno kapnik), ki je zastirala pot. Nahajal
sem se lahko samo v glavni
dvorani. Potem sem šel ven
skozi drugi manjši vhod, toda….AUA! Ta vhod je bil tako
majhen, da sem se butnil v
glavo. Ven sem prišel brez praske, na srečo. Še enkrat sem jo
šel pogledat. Zelo sem vesel,
da sem jo odkril. Ampak… Nisem bil prvi, ki sem jo odkril.
Na jami je bil namreč napis, ki
je tako star, da ga nisem mogel prebrati. Mogoče so se notri zadrževali vojaki.
Jure

V ponedeljek, 23. 2. 2015 smo
na zimovanju imeli lov na
Zvezdico Zaspanko. Najprej
smo morali iti na vrh Jošta,
kjer sta čakala Andraž in Žiga.

Vstopnica za predstavo
Zvezdice Zaspanke

deli za kralja, ki je od zlobe
oglušel. Potem smo morali s
pantomimo oponašati nekaj
živali. Potem sta nas poslala
nazaj do koče. Pri koči nas je
Lovro poslal do zlobnega kralja, ki smo mu morali s pantomimo pokazati vprašanje; »Kje
je Zvezdica Zaspanka?« Še prej
smo morali »razbiti« kraljevega stražarja (snežaka). Kralj
nas je potem poslal nazaj do
koče, kjer smo lovili Zvezdico
zaspanko.

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI
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Lov na ZZ (Zvezdico
zaspanko)

V skupini sem bil z Tio, Katjo in
Domnom. Ker je nekdo pred
nami intenzivno uničeval znake smo na 1. KT prišli po napačni poti. Na 1. KT smo izve-

Nov ice iz Mrav ljišča
Zimovanje
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Drugi dan zimovanja smo novinci morali opraviti preizkus
za rutko. Oskrbeti smo morali
Zvezdico Zaspanko, ki je padla
z neba in se poškodovala. Zavili smo ji krak, naredili nosila,
jo zabavali, igrali pantomimo
in nazadnje dvignili še v zrak.
Ker sva s sošolko in prijateljico
Saro začeli hoditi k tabornikom šele na začetku tega leta,
sva dobili belo, pripravniško
rutko, ostali pa barvne, glede
na njihovo starost. Preostale
dni na zimovanju je bilo zabavno in naučila sem se tudi en
vozel, s katerim si lahko zavežem rutko. 
Zoja

Koča, v kateri smo prebivali 4 dni

Zimovanje smo preživeli na
Joštu nad Kranjem. Tam
smo bili od 21. do 24. 2.
2015. Delali smo veliko
zanimivih stvari. Imeli smo
tudi lov na Zvezdico
Zaspanko. Zvezdica je bil
Lovro. Zelo smo se zabavali.
Lara
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Novice iz Mravljišča
P l a n i n a U s ko v n i ca
Taborniki Rodu Črnega mrava
smo se v soboto, 21.3.2015
odpravili na pomladanski izlet
na planino Uskovnico. In kako
fino smo se imeli!

V soboto smo se ob nenormalno zgodnji uri 8.30 zbrali na
bivši končni postaji avtobusa
številka 5 v Mostah kjer nas je
vse udeležence pohoda čakal
prevoz do idilične vasice na
gorenjskem imenovane Srednja vas, od koder smo se MČji, GG-ji in PP+ odpravili na
dvourno pot do planine
Uskovnice. Murni in mlajši MČ
so pot začeli z Rudnega polja.

s tem postala vodja vzpona na
Uskovnico. Lara je bila neusmiljeni vodja, kar je pomenilo, da je z veliko hitrostjo hodila v hrib in v obup spravljala
nekatere mlajše člane (in posledično tudi kakšnega starejšega člana), ki niso mogli s
svojimi majhnimi koraki slediti
neusmiljenemu tempu vodje.
To je pomenilo, da smo imeli

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI
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Ker sem sam prisostvoval skupini, ki se je odpravila iz Srednje vasi bom poizkušal čim
bolj poetično opisati potek zanimivega 560 metrskega vzpona. Hmm kako opisati vzpon
drugače kot s tem da smo se
vzpenjali? Ja to bo to. Ampak
pojdimo od začetka. Pred štartom in Srednje vasi je naša članica Štekerjev Lara prevzela
karte, opis poti ter kompas in

Strma pot do vrha

Nov ice iz Mrav ljišča
kar zajetno število postankov s
čimer smo počakali člane, ki
so malce počasneje hodili. Hoja v klanec pač pusti svoje posledice. Ampak smo uspeli in
se po cca. 2 urah hoje (in postankov) ustavili in začeli kepati na začetku planine Uskovnice. Sledila je 10 minutna hoja po ravnini do koče na
Uskovnici.
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V sami koči smo se najprej najedli odličnih domačih sendvičev, ki so jih otrokom pripravili
starši ter seveda ostalih sladkih dobrot. Na tej točki smo se
združili z murni in mlajšimi MČ
-ji, ki so štartali z Rudnega polja.
Sledila je zanimiva taborniška
igra imenovana Scoutball, kjer
sta dve mešani ekipi tekmovali
med sabo za osvojitev naziva
"Uskovnica Scoutball Champion"! In dobila ga je ekipa, ki je
napadala iz desne proti levi.
Sledila je družabna igrica Vampir Konrad katero smo se igrali
skoraj vsi člani pohoda. In glej
ga zlomka, prosti čas je minil
16

prehitro, kar je pomenilo da
smo se morali odpraviti nazaj
proti Rudnemu polju. Po hitri
skupinski fotografiji smo se
polni energije odpravili na
Rudno polje.
"Mel smo se lepo. Sem se spustil
sam po hribu z rdečo lopatko.
Švist, pa me ni blo več. Videl
sem Uskovnico. Kepali smo se in
je bla velika, težka kepa. Oči me
je nosil, ker me je bolela noga.
Bila je tudi restavracija, kjer
smo jedli makarončke. Majki se
je zmotil in je rekel, da rdeča
pesa grize."
David Škufca, 4 leta

Hoja je bila zelo zanimiva, še
posebno v drugem delu poti
ko se je na polno igrala igra
ujemanja kep (ja snega je bilo
veliko!). Na koncu smo si podajali res ogromno kepo, ki
smo jo prinesli praktično do
biatlonskega strelišča na Pokljuki. Pred odhodom je sledilo še sankanje za mlajše člane
ter igra zaupanja za starejše
pri kateri je Kapitan večkrat

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI

Novice iz Mravljišča
dobil udarec v glavo (očitno
navodilo da rok ne krčiš oziroma premikaš ni bilo dovolj
jasno!).
Ob 17.30 smo se vrnili na
zborno mesto v Ljubljani in s
tem zaključili en resnično
luškan mali izletek na planino
Uskovnico!

naredili najboljšo MČ orientacijo, ki jo lahko postaviš v pol
ure, nato pa preživeli preostali
čas v planinski koči in pili vročo čokolado.

The End
Ilustracija zmaja in medveda

Bruno (Zmešani)

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI
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Ko smo na poti nazaj v Puščavo, pade z neba 10 metrov visok medved na dinozavru, ki
vozi tank in strelja banane.
Naredili smo edino, kar smo
Kapitan Miško lahko … Šli smo do najbližje
bencinske postaje,
kupili dva litra benciMEDVED+BENCIN=ZIMOVANJE
na, vžigalnik in sonč(pozor, to je fikcija!)
na očala. Medveda smo polili z
Nekega zimskega dne bogu za bencinom in ga zažgali, za kar
hrbtom, sredi Puščave, za ka- se je zdelo da ga je le razjezilo.
tero se je izkazalo, da je tabor- Začel je teči da bi se ohladil na
niška koča 5 min od najbližje tleh naše koče, ki so tako hlatrgovine, smo se štirje pogum- dna, da na njih Chuck Norris
ni taborniki odpravili, da bi hladi vodo za »ice bucket challenge«. Med potjo se je zaletel
v Lovra in se odbil v
prepad. Na žalost in
grozo pa Lovrova jakna ni preživela - od
nje je ostala le še goreča vata in stopljena
zadrga.

Mrav mora vedeti
Predstavitev funkcij rodove uprave:
PROPAGANDIST
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Tako kot v drugih društvih, imamo tudi v Društvu tabornikov rodu Črnega mrava opredeljene nekatere funkcije oziroma zadolžitve, brez katerih društvo ne more
delovati. Rodova uprava je eden
od organov društva (poleg občnega zbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije), ki vodi delo

rodu. RU sestavljajo starešina
rodu, načelnik rodu, pomočnik
načelnika, rodov tajnik, rodov
blagajnik, načelnik PP kluba, rodov gospodar, rodov propagandist, gospodar Breze in največ
trije drugi člani rodove uprave, ki
jih izvoli občni zbor.

V vsaki številki Mravljinčka bomo
predstavili eno od funkcij RU in s
tem tudi ostalim članom približali
delovan-je rodu. V lanski številki
smo predstavili delo blagajnika,
tokrat vam pa predstavljamo delo rodovega propagandista.

RODOV PROPAGANDIST: Vse
funkcije v rodu so praktično
nepogrešljive. Ena izmed njih
je tudi rodov propagandist.
Kot že ime pove, delovanje
propagandista obsega propagandni del v društvu. Skrbi za
stike z javnostmi, prav tako pa
preko socialnih in drugih medijev obvešča člane o aktualnih akcijah in novicah. Redno
posodablja in vzdržuje spletno
stran rodu. Na začetku taborniške sezone pomaga pri organizaciji in izvedbi propagandne
akcije, med letom pa skrbi za
redno izhajanje rodovega glasila.

Matej Plestenjak, rodov propagandist
18
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Mrav mora vedeti
AMBULANTNI VOZEL
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Anži kuha
Presne kroglice in presni puding
To je drugi del vaše najbolj
priljubljene rubrike v Mravljinčku, zato pripnite pasove
in pojdite s tabornim kuharjem na vožnjo okusov vašega
življenja. V tem, delu nadaljujemo v smeri presno / vegansko in okusno. (Če, ste spregledali prejšnji del – Prosena
kaša s suhim sadjem, hitro
pobrat iz kupa za star papir
prejšnji izvod Mravljinčka in
veselo na delo.)

Kroglice:
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 3-4 žlice presnega kakava v

prahu
 pest mandljev, orehov ali katerih koli drugih oreščkov
 pest sončničnih semen
 1 zrel avokado
 pest suhih fig ali datljev
 ščepec himalajske soli
 kokosova moka
 kot sladilo: kokosov sladkor (nekaj žlic)
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Priprava:
Čez noč damo namočit oreščke, semena in suho sadje.
Naslednje jutro vodo odlijemo. Vse skupaj damo v
»blender« in dodamo še ostale suhe sestavine RAZEN kokosove moke. Če je masa preveč
mokra dodamo še kakav ali pa
mlete orehe, mandlje. Ko je
masa take konsistence, da lahko iz nje oblikujemo kroglice,
to naredimo in končne produkte še povaljamo v kokosovi
moki, za lepši izgled. Za večjo
izvirnost lahko kroglice povaljamo tudi v mletih orehih,
mandljih, kakavu, pistacijah,
sezamu…itd.

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI

Anži kuha
Puding:

line in kakav. Če uporabljate
stevijo, jo dodajte na koncu.
Mešajte dokler krema ne postane popolnoma gladka. Postopoma dodajajte še preostanek mandljevega mleka, da
dosežete pravo gostoto (če je
potrebno). Če boste puding
shranili v hladilnik, naj bo
zmes malo manj gosta, saj se
bo puding v hladilniku še malce zgostil.

Priprava:
Najprej dajte v »blender« kokosovo olje, med, datlje, vanilijo, polovico skodelice mandljevega mleka, avokado, maTABORNIKI@CRNIMRAV.SI

Anži
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 2 zrela avokada
 2 jedilni žlici kokosovega olja
 1/2 skodelice presnega kakava
v prahu
 1/2 čajne žličke burbonske vanilije
 Mleti cimet, ingver po želji
 Maline po želji
 1 skodelica mandljevega, riževega mleka
 3 namočeni datlji
 kot sladilo: med ali stevijo

Vo d s e p r e d s t a v i
Polhi z Breze
Polhi smo za to izdajo Mravljinčka pripravili predvsem prispevke za najmlajše člane rodu, vseeno pa se lahko pozabavate tudi že malce starejši.

S pomočjo zgornje tabele Morsejeve abecede poskusite razvozlati
Linino šifrirano sporočilo. Posamezna črka se nahaja med vzporednima črtama, dve zaporedni pokončni črti pa označujeta konec
besede.
l – l .- l -… l --- l .-. l -. L .. l -.- l .. ll … l --- ll --.. l .- l - .- l --- l -. ll
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Tudi Gaja se je odločila za šifriranje, uporabila pa je lastno kodo. Misliš,
da ti jo bo uspelo razbrati?

22
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Vo d s e p r e d s t a v i
Vici
Žirafa razlaga zajčku: Veš, kako lepo je imeti tako dolg vrat
kot jaz? Ko pojem list, mi tako
dolgo polzi po vratu in ves čas
čutim njegov slasten okus.
Zajček: Že, že… Kaj pa, ko bruhaš?
Gresta neumen in pameten k
psihologu. Najprej gre noter
pameten. Psiholog ga vpraša:
- Kdo se strelja v filmu?
P(ameten): James Bond.
- Kje živijo vesoljci?
P: V vesolju.
- A vesoljci sploh obstajajo?
P: Ni še znanstveno dokazano.

N(eumen): James Bond.
- Kje živiš?
N: V vesolju.
- A me ti tu malo zafrkavaš?
N: Ni še znanstveno dokazano.
Jon (Šljive)
Čarovnik je bil zaposlen na
luksuzni čezoceanski ladji. Njegov poklic je bil zabavati potnike na dolgih križarjenjih s
svojimi magičnimi triki. Ker so
se potniki zamenjali vsak teden, ni bilo nobene potrebe
po tem, da bi se naučil nekaj
več kot 20 trikov. Problem pa
je nastal, ko si je nekoč kapitan ladje kupil papagaja, ta pa
je zelo rad opazoval čarovnika
pri delu.
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Pameten zadovoljen odide iz
ambulante in vse pove neumnemu, da bo še on pravilno
odgovarjal.
Psiholog vpraša:
- Kako ti je ime?
TABORNIKI@CRNIMRAV.SI
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Vo d s e p r e d s t a v i
Čez čas pa je bistri papagaj
spregledal čarovnikove trike in
mu je začel med predstavami
uničevati nastop z izbruhi, kot
so: "Karto je dal v rokav!", "To
ni isti klobuk!" ali "Pod mizo
ga je skril!".
Čarovnika je to močno razjezilo, saj njegove točke niso več
navduševale občinstva, nič pa
ni mogel zoper papagaja, ker
je bil kapitanova last.
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Potem pa je neke noči ladjo
zajelo hudo neurje in potopila
se je.
Naslednje jutro sta se na istemu kosu lesa znašla čarovnik
in papagaj. Povsem sama sta
bila sredi oceana in gledala sta
se brez besed. Tudi drugi dan
sta se opazovala v tišini. Isto
tretji dan.
Nato pa je četrtega dne papagaj končno spregovoril: "Stari,
vdam se, priznam, dober si...
Kam si skril ladjo?"

Šljive—Intervju z
Zojo
Ali imaš doma kakšno domačo
žival?
Ja, doma imam skobčevko po
imenu Felix.
Ali rada obiskuješ tabornike?
Ja, taborniki me zelo osrečujejo.
Ali rada postavljaš bivak?
Postavila sem ga le enkrat in ni
bilo ravno lahko.
Ali ti je bilo na zimovanju všeč?
Na zimovanju mi je bilo všeč, čeprav se nam je pripetilo nekaj
stvari, ki sem se jih morala kot
začetnica najprej privaditi.
Kaj ti je bilo na zimovanju najbolj všeč?
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem
dobila belo začetniško rutko.
Kateri vozel, ki ga znaš, ti je najbolj všeč?
Znam tri vozle in od teh mi je
najbolj všeč opičja pest.
Intervju pripravila Sara

Rebeka
24
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Vo d s e p r e d s t a v i
Šljive—Intervju s Zakaj sem prišla
k tabornikom?
Saro

Intervju pripravila Zoja

V četrtek, 29. 1. 2015 so k
nam v šolo prišli taborniki.
Meni so bili taborniki že od
nekdaj všeč. Taborniki so se
najprej predstavili. Ko so se
predstavili, so nam razdelili
letake, na katerih so pisali podatki kdaj lahko tabornike pridemo pogledati. Ko smo končali pogovor os taborniki zunaj
pred šolo postavili bivak. Zunaj smo poskusili zakuriti tudi
ogenj. Ker nam prvič
ni uspelo zakuriti
ognja, smo si pomagali z vato. Tokrat
nam je pa uspelo.
Potem smo se šli zelo zabavno igrico, ki
se imenuje rutkanje.
Ta igrica se je šla tako, da je bilo več
igralcev in si jim moral rutko vzeti, ki je

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI
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Kaj najraje počneš v naravi?
V naravi najraje taborim in si
ogledujem gozdne rastline.
Katera je tvoja najljubša gozdna
žival?
Moja najljubša gozdna žival je
srna.
Kaj ste počeli na zimovanju?
Na zimovanju smo bili večinoma
v gozdu in v naravi.
Ali rada kuriš ogenj?
Ja, ogenj zelo rada kurim, ker se
pred ognjem zelo sprostim.
Ali
imaš
kakšno domačo žival?
Ja,
doma
imam francoskega buldoga
po
imenu Diva.

Vo d s e p r e d s t a v i
bila zataknjena za pasom. Po
igri so taborniki odšli. V sredo,
4. 2. 2015 smo imeli prvi
sestanek. Na sestanku mi je
bilo zelo všeč. Spoznala sem
tudi nove prijatelje. Po sestanku mi je bilo zelo všeč, zato
sem od takrat naprej hodila k
tabornikom.

Vod znan po neproduktivnosti
in edinstvenih idejah.

Sara Milavec

Neli: »Zelo se zabavamo. Vsi
imamo prijatelje. Se dobro razumemo. Na sestankih se vedno nasmejimo.«

Zmešani
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Uradno smo Zmešani že tri leta. Naša vodnica je Taja, člani
pa so: Lovro, Dino, Neli, Bruno, Žiga, Nika, Andrej in Andraž (uredi po
abecednem
redu).

Več podatkov bi bilo samo tratenje vaših možganskih celic…
Še nekaj mnenj naših članov:
Lovro: »Za prežvet je, več pa
ne…«
Bruno: »Lovrota bi zamenjal
za čokolado.«

Dino: »Všeč mi je.«
Žiga: »Kul je.«

Ali ste želeli
biti na orientaciji kdaj zadnji?
Morda
večkrat? Žal smo
tukaj mi. Zasedamo zadnja
mesta že od
leta 2008.
26
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Andraž (Zmešani)

Vo d s e p r e d s t a v i
NAGRADNA IGRA:
Intervju z neznano osebo
Lovro: Po čem si znan?
Neznana o.: po pinki japankah
in ljubezni do (ognja ter) vsega
(kar gori).
Lovro: Zakaj se ti na svetu dogajajo slabe stvari?
Neznana o.: Samo zato, ker
sem majhen.
Lovro: Ali se udeležuješ izletov z rodom?
Neznana
o.:
Pretežno.
(Pretežno? Saj nisem vprašal
po vremenu…)
Lovro: Ali je res, da imaš na
levi nogi 6 prstov?

Neznana o.: …
Če se vam svita ali veste, kdo
je oseba v zgornjem intervjuju, pošljite odgovor (ime osebe) na e-mail:
morsjizmajkiki@gmail.com (to
je čist resno moj mail). V mail
dopišite svoje ime, priimek in
vod iz katerega ste in prejeli
boste luksuzno nagrado (ki
mogoče je, ali pa ni čokolada izžrebali bomo 5 nagrajencev,
ki bodo dobili čokolado).
L.P. (Lovro, Zmešani)
P.S. število nagrajencev je
omejeno s številom čokolad.

TABORNIKI@CRNIMRAV.SI
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Neznana o.: Ne, šesti prst je
razdeljen na dva dela, se pravi, da jih je sedem. To napako
ljudje pogosto delajo. (Po moji
glavi roji vprašanje, kdaj bomo
ubili to bitje?)

Lovro: Kaj ti bo torba, če maš
kolo?
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Vo d s e p r e d s t a v i
Morse (avtor: Bruno)
Pred tabo je dvakrat zakodirana uganka v Morsejevi abecedi.
Če ti jo uspe razvozlati, kot rešitev dobiš vrsto sadja.
1. rešitev:
2. rešitev:

_._. ._. _ ._ / ._ _. .. _._ ._ / ._ _. .. _._ ._ / ._ _. .. _._ ._ //

._ _. .. _._ ._ / _._. ._. _ ._ //
_._. ._. _ ._ / ._ _. .. _._ ._ //
._ _. .. _._ ._ / _._. ._. _ ._ //
_._. ._. _ ._ / ._ _. .. _._ ._ //
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Avtor križanke: Andrej

._ _. .. _._ ._ / _._. ._. _ ._ /
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Vo d s e p r e d s t a v i
Pobarvanka (avtorica: Neli)
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S kitaro v roki
Zmelkoow—Nočem
Uvod: Dm C B Am

Dm

Vir: www.trzalica.com
C

B

Am

Nočem mislit nate nočem tvojih slik
Nočem da me razumeš ker ne razumeš nič
Bolj beden od bednikov ki sva se jim smejala
ko bila si še čista lepa kot nova
in jaz
srečna budala
Refren
Dm
C
B
Am
C
Saj
vem da vse v življenju enkrat pride prav
Tudi izkušnja ki bi jo rad kar zradiral
če nič drugega sem manj naiven kot sem bil
V bistvu zrel, odslej bom le še fermentiral
Dm
C
B
Am
Nočem mislit nič nočem
bit pri zavesti
Zbombardirajte mostove med najinimi mesti
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Nočem vedet kaj počneš nočem kartic z
dopusta Vseeno mi je če ti je vseeno ali ne
Refren
Saj vem da na tem svetu ni nič večnega
Še najmanj ena takšna čudna zgodba
čez nekaj let se menda temu bom smejal
Saj smešno je že zdaj ampak mi ni do smeha
Solo: Dm

C

D#

A

Refren
Saj vem da vse v življenju enkrat pride prav
Tudi izkušnja ki bi jo rad dezertiral
če nič drugega sem manj naiven kot sem bil
V bistvu zrel, odslej bom samo še blefiral
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Obisk Županove jame, 24. januar 2015
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Nabiranje srčka za ogenj na Zimovanju
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NAŠI TABORI
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