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Mravljinček je glasilo tabornikov 

rodu Črnega mrava iz Ljubljane. 

Glavna urednica: 

Taja Skrt Kristan 

Oblikovanje: 
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Mravljinček izide, ko se nabere 
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Naslov uredništva: 

Rod Črnega mrava 

Perčeva ulica 22 
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»Za Mravljinčka« 

E pošta: 

taborniki@crnimrav.si 

Prispevki v Mravljinčku izražajo 

mnenja avtorjev. Predlogi in mne-

nja 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. 

UVODNIK 

Drage bralke in bralci! 

Ta Mravljinček bi moral v tiskani 

obliki iziti na letošnjem prazno-

vanju rodovega rojstnega dne 

na Brezi. Pa je prišla korona in 

samoizolacija in druženje ob  

praznovanju rojstnega dne je 

odpadlo, Mravljinček pa je (sicer 

nekoliko kasneje) vseeno izšel. 

Mnogi prispevki so nastali ravno 

v času spopadanja z epidemijo, 

od receptov za krajšanje časa, 

do igre, ki smo je tematsko poi-

menovali kar »Sezona korona«. 

Medtem je zunaj pomlad že v 

polnem razcvetu, bliža se pole-

tje in s tem tudi čas, ko običajno 

poteka naš poletni tabor. Pripra-

ve potekajo s polno paro. Morda 

bo letošnje poletje povsem dru-

gačno od tega, česar smo sicer 

vajeni, zagotovo pa bo prej ali 

slej napočil čas, ko se bomo 

lahko ponovno srečali na kaki 

taborniški akciji.  

Taja  
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 Na decembrski čajanki so vodi dobili nalogo, da na znano  

melodijo napišejo taborniško besedilo. Nastale so sledeče 

umetnine. 

melodija: MURNČKI 

napisal vod: LETEČE VEVERICE 

 
Tabornik pije čaj |3x 
ob ognju on sedi. 
 
Zvezdice gledamo |3x 
Potoček žubori 
 
Če pa ogenj nam ugasne 
taborniške niso strašne, 
zvezdice v potoku spijo, 
mi pa spijemo naš čaj. 
 
Tabornik spije čaj |3x 
ob ognju on zaspi. 
 
melodija: HVALA 
napisal vod: ZAŽGANI ČIPSI 
 
Tabornica netivo je iskala 
v gozdu izgubila se je. 
Po nesreči smreko je zažgala, 
zažarelo se je. 
 
 

V paniki vodo je iskala, 
skoraj je ni bilo. 
z žlico vodo je zajemala 
in jo vrgla v drevo. 
 
melodija: MARKO SKAČE 
napisal vod: LAČNI LEVI 
 
Potok skače, potok skače 
tabornik vstane 
aj, aj, aj, aj, aj tabornik vstane. 
 
Voda topla, voda topla, 
tabornik se kopa 
aj, aj, aj, aj, aj tabornik se kopa. 
 
Čaj se kuha, čaj se kuha, 
tabornik ga spije 
 
aj, aj, aj, aj, aj tabornik ga spije. 
 
Čist in skopan, čist in skopan, 
pade na ležišče 
aj, aj, aj, aj, aj pade na ležišče. 

 

 

ČAJANKA 2019 
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melodija: MOJSTER JAKA 
napisal vod: ZVOČNIKI 
 
Gozd je topel  |2x 
ni neba   |2x 
jaz imam pa vrv  |2x 
kosilo tud, pih pih pih 
 
melodija:  
MI GREMO PA NA MORJE 
napisal vod:  
NINĐA UNICORNS ... PA TIA 
 
Mi gremo do potoka 
mene je ful strah 
s konzervico v roki 
vodo grem iskat. 
 
Okrog mene je ful tema, 
ne upam si zaspat, 
v ognjišču le še iskra, 
drve grem nabrat. 
 
Zvezde svetijo nad mano, 
še zmeraj je temno, 
ogenj mi je ugasnu 
in zdaj je res mrzlo. 
 
 
 
 

melodija: KATJUŠA 
napisal vod: 
UBIJALSKE PIKAPOLONICE 
 
Zaiskrile iskre in plameni 
in nastal bivak je iz smrek 
 
kuhal se je čaj iz mete | 
in nazaj iz hoste smo odšli | 2x 
 
Zaiskrile iskre iz kresila 
in nastal časovni je zamik 
 
kuhal se je čaj iz mete | 
in nazaj iz hoste smo odšli | 2x 
 
melodija: KO PO 
napisal vod:  
ČOKOLINO MAFIJA 
 
Ko pogledam ta oblak, 
se mi zdi, da se bo kar ulil. 
In blo mi dobr ni, 
ker se mi je kresilo zlomilo. 
 
Ni mi mar, če mi vrv razpada, 
niti če mi srček sploh ne gori. 
Hočem le celo kresilo 
in da tabornik Miško 
mi šmoren nardi. 
 

Čajanka 
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melodija: KLUB LJUDI Z RESNIMI PROBLEMI 
napisali: vodniška ekipa - HUDE MRAVLJICE 
 
Če ti zjutraj, ko je kriza, brzič ne vžge 
in ti med odmorom muren malico požre, 
stalno živiš z dimom v očeh, gledaš otroke k se valajo po tleh. 
Če na latrini stalno muha ti teži, komar te voha in po sladici mu 
dišiš, 
boljše od blata ceste ni nobene, rad bi mel vod, pa maš le člane 
zatežene. 
 
Pridi pogledat v naš PP klub, sami hudi pepeji, vrženi na kup. 
Vsakega muči vsaj en tečen član, vsak bo prisegel, da je najbolj 
zaspan. 
Mali Miško je že kot otrok skužu, da je vodništvo en velik pre-
skok. 
Samo iz mase otrok s čudnimi imeni lahko pridejo ven vodniki 
usklajeni. 
 
Člani so, člani bojo, vodnik jih gleda. 
Člani so, člani bojo, vodnik jih gleda, seveda 
Člani so, člani bojo, vodnik jih gleda. 
Člani so, člani bojo, al pa ne. 
Vsako tolko tudi kakšnega Lole požre. 
Vsako tolko ... 
 
Če se ti vsi MČ-ki smejejo v obraz, ko kličeš zbor ti vedno škripa 
glas, 
ne moreš bit buden niti po dvajseti kavi, gledaš otroke in se 
sprašuješ če so zdravi. 
V času konačarstva stalno spiš, ko pa je mimo si ga že nazaj želiš. 
Čim mine tabor postane dolgočasno, čeprav si mislil, da bo brez 
članov krasno. 

Čajanka 
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Pridi pogledat v naš PP klub, sami hudi pepeji, vrženi na kup. 
Vsakega muči vsaj en tečen član, vsak bo prisegel, da je najbolj za-
span. 
Mali Miško je že kot otrok skužu da je vodništvo en velik preskok. 
Samo iz mase otrok s čudnimi imeni lahko pridejo ven vodniki 
usklajeni. 
 
Člani so, člani bojo, vodnik jih gleda. 
Člani so, člani bojo, vodnik jih gleda, seveda 
Člani so, člani bojo, vodnik jih gleda. 
Člani so, člani bojo, al pa ne. 
Vsako tolko tudi kakšnega Lole požre. 
Vsako tolko ... 

Čajanka 

Dokaz 5 
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NI BLO GG-JEV 
 
Z Jonom sva čakala 
na tretjem KT-ju. 
Zelo je pihalo. 
 
Čakala sva ekipe GG-jev, 
sredi gozda, 
mrzlo je bilo. 
 
Ni bilo GG-jev, 
ni bilo GG-jev, 
zelo je pihalo. 
 
Nekaj je zraven glasno šume-
lo. 
Bil je gozdar. 
Ni bilo GG-jev. 
 
Prišel je gozdar, 
žagal drevesa. 
Lačna sva bila. 
 
Ni bilo GG-jev, 
ni bilo GG-jev, 
zelo je pihalo. 

Imela sva nekaj toplega čaja. 
Po hribu se je skotalil. 
Mrzlo je bilo. 
Zaslišala sva zvoke v daljavi. 
GG-ji so bili. 
 
Ampak, ni bilo mojih GG-jev! 
Ni bilo GG-jev. 
Mojih GG-jev. 
Lačna sva bla. 

PIA NOVAK 
 
Pia Novak šla je na vlak, 
ampak vlak se je pokvaril. 
Pia Novak ima hiter korak, 
zato je šla kar peš. 
Pia Novak ni nek bedak, 
imela je tudi sendvič. 
 
Za Pio Novak spesnila: Beki 

ZIMOVANJE 2020 
Letošnje zimovanje je bilo izrazito pevsko obarvano. Poleg pesnitev 

za nastop na Evroviziji, so v času zimovanja nastale tudi druge  

pesnitve, posvečene različnim članom ali dogodkom na zimovanju. 

Po dolgem čakanju na neobiskani  

Kontrolni točki premraženo  

spesnila: Beki 
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Člane vodstva na zimovanju smo vprašali:  

KATERA JE TVOJA NAJLJUBŠA NEMŠKA BESEDA? 

 

Polo: Schmutzig (umazan) 

Veronika: Kirsche (češnja) 

Meta: Klo (WC) 

Maša: Schildkröte (želva) 

Taja: Benzinkanister (kanta za gorivo) 

Boštjan: Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän (kapitan 

podjetja za parnike na Donavi) 

Maja: Kartoffelsalat (krompirjeva solata) 

Oki: Nein! (ne!) 

Jon: Kombinatzionkraftswagen (kombi) 

Miki: Hausfrau (gospodinja) 

Beki: Umweltverschmutzung (onesnaževanje okolja) 

Tine: Schlappschwanz (slabič) 

Lole: Meerschweinchen  (morski prašiček) 

 

Ugotovitev zimovanja: »najprej je blo neki ... pol je blo pa neki 

druzga!« 

Zimovanje  
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EVROVIZIJA ZIMOVANJA 2020 

Tema letošnjega zimovanja je bila Evrovizija. Člane smo naključno 

razdelili v 5 držav (vodov), vsako državo pa je vodil menedžer 

(vodnik). Njihova glavna naloga je bila pripraviti evrovizijski nastop 

in z njim nastopiti na evrovizijskem večeru. Priprave na nastop so 

zajemale pripravo besedila in pesmi, koreografijo in kostume, ne-

katere skupine pa so si organizirale tudi lastno glasbeno spremlja-

vo. Pri pripravi nastopa so imeli člani skupin pretežno proste roke. 

Na Evroviziji letošnjega zimovanja je sodelovalo pet držav, vsaka 

pod nadzorom enega ali dveh menedžerjev. 

Sodelujoče države: 

 

Nemčija (Maša) 

Moldavija (Tine in Lole) 

Nizozemska (Oki) 

Francija (Jon in Ljubi) 

Velika Britanija (Beki) 

Zimovanje  

Dokaz 6 
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NIZOZEMSKA 
delno si si izposodili melodijo za 
pesem Martinov lulček 
 
Nizozemska 
je res lepa 
je res lepa 
res ni grda. 
 
Mamo ful mlinov 
veliko mlinov 
veliko mlinov 
in še več. 
 
(rap:) 
Mi mamo Amsterdam 
jači smo k Lincoln Abraham, 
tulipanov punim je, 
zato Nizozemska prva na večerjo 
gre! 
 
Tulipanov 
je več kot 100 barv, 
več kot 100 barv, 
res dragi so. 
 
 
 
 
 

FRANCIJA 
Izposodili so si melodijo »Da co-
conut nut« 
 
Rogljičke jemo v Franciji, 
ker so z marmelado polnjeni. 
 
Slastni so, ker zelo so mastni, 
debeli smo vsi, 
ker jemo jih vsi. 
 
Jemo smrdljiv sir, |2x 
jemo žabje krake, |2x 
to jemo v Franciji! 
 
Imamo tudi bagete mi, 
da z njimi tepemo 
poredne ljudi. 
 
Hkrati so tudi odličen kruh, 
ki zelo hitro postane suh! 

Zimovanje  
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NEMČIJA 
 
Nemčija je najjača 
imajo čevape 
sej se zafrkavam 
a boljše so preste 
 
Najjača firma je A-DI-DAS! 
loh maš gor Jordanke 
sam nisi jak 
 
(vsi) Feuer! 
 
Pridi na Oktoberfest 
tam boš pojedel polno prest 
dokler ne padeš v nezavest 
 
(vsi) oooo 
 
U Folksvagnu se pelem 
s svojo bando 
NE kadimo 
sploh pa NE ganđo 
 
Nemci smo zakon 
sej to že veste, 
ta evrovizija je za plebejce 
 
(vsi) ooo  
 
Karlo, Tea, Brina, David, Valen-
tin, Zarja, Leon Vid 

VELIKA BRITANIJA 

izposodili so si melodijo pesmi 

»I was made for loving you« 

skupine Kiss 

 

Jaz sem bil rojen v Bosni, 

vzel so me v Anglijo, 

naučil sem angleško se baby 

in vse je dobr blo. 

 

Jaz sem bil rojen v Bosni, 

vzel so me v Anglijo, 

vozil sem s podzemno se baby 

po tvojo mamico. 

Zimovanje  
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Iz Moldavije smo prišli, 
Da bi zmagali, 
Samozavestni smo, 
da vse premagamo, 
iz Moldavije smo prišli 
Ko s pokalom bomo nazaj prišli, 
bomo enega iz naše vinske kleti 
spili 
 
VOM CÂŞTIGA!!! (4×) 
 
Modra, rdeča in rumena, 
To je naša ta zastava, 
V grbu sta dve živali 
in obedve sta enkratni, 
Iz Moldavije smo prišli 
Naša vinska klet je legendarna, 
Kakor ena dobra sarma 

VOM CÂŞTIGA!!! (4×) 
 
Iz Moldavije smo prišli, 
Da bi zmagali, 
Samozavestni smo, 
da vse premagamo, 
iz Moldavije smo prišli 
Ko s pokalom bomo nazaj prišli, 
bomo enega iz naše vinske kleti 

spili 

MOLDAVIJA 
Izposodili so si melodijo za »Cup song (When I'm gone)«, 

vključno s koreografijo ob uporabi kozarčka  

Zimovanje  
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Kako ti je bilo všeč zimovanje?  

a) :D 

b) :) 

c) :| 

d) :( 

 

Kako ti je bila všeč tema? 

a) :D 

b) :) 

c) :| 

d) :( 

 

Kako ti je bil všeč dom? 

a) :D 

b) :) 

c) :| 

d) :( 

 

 

Katera država bi morala po  

tvoje zmagati? 

a) Velika Britanija 

b) Nemčija 

c) Francija 

d) Moldavija 

e) Nizozemska 

f) Azerbajdžan 

 

Kdo bi po tvoje vodil  

zimovanje? 

 

Kje bi imel/-a naslednje  

zimovanje? 

a) Ašičev dom 

b) Zapotok 

c) Nekje drugje 

č) sploh ga ne bi imel/-a 

ANKETA O ZIMOVANJU  

Anketo pripravil: Vid, Ubijalske pikapolonice 

Anketo lahko rešiš tudi na povezavi:  

https://forms.gle/Ny4Q6vbXCnLstZQG7 

Zimovanje  
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NEPOZABNI TRIO 

V soboto, 14. 2. 2020, so se na pripravah za evrovizijo ponovno sre-

čali Pašper, Mila in Skor. Skupaj so včasih sestavljali skupino PMS, 

ki se je razšla teden pred Emo 2019. Marsikdo ne ve prave zgodbe 

o njihovem razhodu, saj je v zaodrju zaokrožilo veliko različic. Po 

pogovoru z Laro, vodjo garderobe skupine PMS, smo dobili resnico.  

Člani PMS so se med pripravami srečali s kar nekaj nesporazumi. 

Naš vir nam je zaupal dva največja prepira benda, prvega in zadnje-

ga. Prvi se je zgodil na vajah, kjer so imeli težave pri izpeljavi nasto-

pa. Medtem ko sta Mila in Pašper želela imeti bolj statičen nastop 

brez pomožnih plesalcev, je Skor želel energetičen nastop z veliko 

akrobacijami. Spor so rešili s kompromisom tako, da bi Skor plesal 

okoli Pašperja in Mile. Njihov zadnji prepir, ki je bil pika na i, je bil 

vezan na njihov kostum. Skor je belim oblekam želel dodati zelene 

nogavice, saj naj bi simbolizirale našo državo Slovenijo. Ostala dva 

člana se z njegovim predlogom nista strinjala. Zato so se odločili, da 

bo Skor imel svojo točko, Mila in Pašper pa svojo. Če njihov spor še 

ni bil dovolj zagret, so k dodatni napetosti pripomogli rezultati Eme 

2019. Duo je dosegel prvo mesto in si pridobil mesto na Evroziji, 

Skor Zmagovelc pa je dosegel drugo mesto, kar je pomenilo, da se 

tekmovanja ni mogel udeležiti.  

Skupina se je ponovno srečala leto kasneje na Evroviziji 2020, kjer 

so vsi bili slavni gostje. V zaodrju smo bili priča enemu od njihovih 

spopadov, ki se je končal s solzami na obeh straneh. Videlo se je, da 

še niso preboleli razhoda skupine. Kasneje tistega dne je zaokrožila 

novica o ponovni združitvi PMS.  

Zimovanje  
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Ko smo bend ponovno srečali v zaodrju, so govorice z veseljem raz-

glasili za resnične. Na dan finala Evrovizije naj bi se srečali v resta-

vraciji na temo slovenske prehrane, kjer jih je ponovno povezala 

skupna ljubezen do kranjskih klobas. Ostalo je zgodovina, kot so 

povedali.   

Mi in oboževalci skupine PMS ne bi mogli biti bolj presrečni ob no-

vici. Se že veselimo njihovega naslednjega nastopa. 

Polona Smrekar, novinarka   

Zimovanje  
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ČRTICA O IZGUBLJENEM OKIJU 

Bil je drugi večer Zimovanja in tako čas, da se soočimo s svojim stra-

hom pred temo, kajti GG-je je čakalo pihanje sveče. To je igra, pri 

kateri prižgemo svečo v kozarcu, sodelujoči pa se razdelijo  v dve 

ekipi. Prva skuša svečo upihniti, druga pa ubraniti, tako da lovi člane 

nasprotne skupine. Kot člani vodstva smo šli zraven Polona, ki je 

skrbela, da je igra potekala pošteno ter Jon, Oskar in jaz, ki smo se 

razdelili v ekipe s člani. 

Skupina v kateri sva se znašla Oki in jaz je bila prva na vrsti za 

obrambo. Razporedili smo se okrog po travniku ter pozorno poslu-

šali, da bi slišali premikanje v gozdu, saj se ni videlo prav dosti v 

temni noči. Upihovalci sveče so imeli na voljo petnajst minut, da se 

pretihotapijo do sveče in jo ugasnejo. Odvilo se je kar nekaj drznih 

napadov, pred vsemi smo se uspešno obvarovali, nato pa nam je 

zmago, v zadnji minuti, odpihnil Jon. 

Rezultat 1:0, super. Še dobro, da smo imeli dovolj časa za še eno 

igro. Tokrat smo bili za pihanje na vrsti mi. Dobili smo nekaj časa za 

sestavljanje taktike za napad na svečo. Skupaj smo tako skovali na-

črt, po katerem naj bi se nekateri izmed nas pretvarjali, da so del 

obrambe, ko pa bi se sveči dovolj približali, bi jo hitro upihnili. Če bi 

jim spodletelo, bi s preusmeritvijo pozornosti obrambe dobil prilož-

nost še preostali del ekipe. Ko se je za to javil Oki, sem ga zavrnila, v 

smislu, da je preveč zapomnljiv in bi ga tudi v temi hitro spoznali. 

Domenili smo se še ostale podrobnosti, si rekli par spodbudnih be-

sed ter se odpravili vsak v svojo določeno smer.  

 

Zimovanje  
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Igra se je začela. Po noči v gozdu se čas še posebej vleče, sploh če 

si sam. Ob škripanju dreves v vetru in medli svetlobi iz vasi sem pa-

zila na vsak svoj korak. Kljub vsem prizadevanjem sem bila v posku-

su napada ujeta, zato sem preostanek igre zgolj opazovala. Precej 

kmalu je bil ob meni velik del naše skupine, a nekaj možnosti smo 

še imeli. In res, v zadnjih minutah igre je spretno uspelo svečo 

upihniti Ludviku in tako smo igro dobili mi! Priznam, da sem si kar 

oddahnila, da je bil rezultat izenačen, saj smo se s tem uspeli izog-

niti kakšnim velikim razočaranjem, vsak pa je odnesel delček zma-

goslavja.  

Nastopil je torej trenutek, da se počasi odpravimo v kočo. Pred od-

hodom smo morali še pospraviti svečo, poiskati čevelj, ki je bil med 

hitrim tekom čez travnik izgubljen, ter poskrbeti za tiste, ki so si 

pridelali kakšno prasko. Potem smo se sprehodili nazaj v Ašičev 

dom.  

Preteklo je še nekaj časa, GG-ji so si že umivali zobe, vodstvo se je 

pripravljalo na večerni sestanek, ko se na vratih prikaže Oki: »Hej, 

pozabili ste me v gozdu, pa sem mislil, da si mi rekla, da sem za-

pomnljiv!« 

Meta 

Zimovanje  
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REPORTAŽA V DNEVNIKU 

Na letošnjem zimovanju nas je obiskala novinarka časnika Dnev-
nik, ki je o dogajanju na zimovanju objavila tudi reportažo. Re-
portažo si lahko v celoti preberete spodaj. 
 
Taborniki: Ob ognju tudi ovsena kaša zadiši 
 
Vesna Levičnik 
18. februar 2020 
Dnevnik 
 
Začele so se zimske počitnice za učence gorenjske, goriške, no-
tranjsko-kraške, osrednjeslovenske in zasavske regije. Kako jih 
bodo otroci preživeli, je v veliki meri odvisno od iznajdljivosti 
staršev, mi pa smo obiskali tabornike rodu Črni mrav, ki zimujejo 
v Ašičevem domu pri Brezovici. 
 
Pred staro bajto, ki je do leta 1990 pripadala Mariji Klemen, po 
njeni smrti pa je prešla v last župnije Brezovica, je sedela mlajša 
skupina mladostnikov s taborniškimi ruticami okoli vratu in med 
nastavljanjem sončnim žarkom sproščeno klepetala. »Imamo ne-
kaj minut tišine zase, saj so otroci razporejeni po dveh skupinah 
in se pripravljajo za vaje iz prve pomoči,« nas pozdravi Taja Skrt 
Kristan, starešina zimovanja tabornikov ljubljanskega rodu Črni 
mrav, ki je niti pred časom hudo zlomljena noga ni ustavila, da se 
ne bi udeležila aktivnih počitnic v Ašičevem domu. 
 
Ko tudi ovsena kaša zadiši 

Povabi nas v staro poslopje, kjer kljub zgodnjim dopoldanskim 
uram zadiši iz kuhinje. »Danes bo zeljnata solata pa riž in pišča-
nec v smetanovi ali poprovi omaki,« pove vodnica Meta Simsič  

Zimovanje  
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in prišepne, da so izkoristili pečico v kuhinji in bodo nekaj več kot 

trideset otrok presenetili še s sadnim biskvitom. »Pri kuhanju ob-

časno priskočijo na pomoč tudi otroci, predvsem starejše čebeli-

ce in medvedki, ki pomagajo čistiti in rezati zelenjavo,« še pove 

Simšičeva. Sicer pa nihče od tabornikov ni izbirčen, pojejo to, kar 

skupaj pripravijo. »Tudi ovsena kaša, ki jo doma jedo le redki, na 

zimovanju in na poletnem taborjenju lepo zadiši,« v smehu pri-

pomni Skrt Kristanova in doda, da so otroci tudi zadolženi, da po 

kosilu in večerji pomijejo in pospravijo posodo. 

 

A glavni namen zimovanja je predvsem druženje z vrstniki ter 

osvajanje veščin, ki jih bodo potrebovali tudi v življenju. »Tema 

letošnjega zimovanja je sicer evrovizija, zato bodo otroci veliko 

peli, nastopali in se kot vedno med nastopanjem zelo zabavali,« 

pove sogovornica, ki ne pozabi omeniti še taborniških vsebin. 

»Najmlajši se trenutno pripravljajo na prikaz prve pomoči, med-

tem ko starejši, gozdovnice in gozdovniki, vadijo prepričljivo zai-

grati ponesrečenca,« pove Skrt Kristanova in doda, da je bilo še 

posebej zabavno dan prej, ko so se najmlajši odpravili v bližnji 

gozd na lov za lisico. »Otrokom smo pripravili opisne naloge, poi-

skati so morali določene znake v gozdu in rešiti nekaj nalog, da 

so lahko sledili točkam do lisičke,« pove in doda, da bo tabornike 

predzadnji dan čakal tudi orientacijski del preživetja v naravi. 

»Starejše bomo s kompasom in zemljevidom poslali po bližnji 

okolici iskat določene točke,« pove in prizna, da se tega izziva, 

kljub temu da je večina otrok opremljenih s telefonom in z apli-

kacijami z zemljevidi, taborniki vedno veselijo. 

 

Zimovanje  
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Druženje ob taborniškem ognju.  

A ker so najbolj zanimive doma prepovedane stvari, tudi taborni-

kom največ veselja predstavljajo prav kurjenje ognja in večerne 

skrivalnice po posestvu. »Ker je nož praktično edino orodje, ki ga 

tabornik ima, učimo naše otroke varnega ravnanja z njim,« pove 

starešina in doda, da so otroci, ki nož prvič primejo v roke prav v 

njihovi družbi. »Kurišče imamo že pripravljeno, po dogovoru z 

oskrbnikom doma pa bomo pomagali pobrati in očistiti veje in ko-

renine, ki so ostale od zadnjega žledu,« še pove sogovornica, ki po-

pelje po zgornjem nadstropju, kjer so po tleh razporejene spalne 

vreče na njih pa taborniki, ki z vso resnostjo spremljajo predavanje 

vodnika. »Biti tabornik je zabavno, naučijo nas tudi veliko uporab-

nih stvari,« pa nam je zaupal David, ki tabornike obiskuje že nekaj 

let. Zime z ogromno snega ne pogreša. »Lani na zimovanju smo 

imeli nekaj snega, še več blata, zato nas je včasih malo zeblo, pred-

vsem pa smo bili vsi blatni in umazani,« resno pove osemletnik, ki 

ima med taborniki kar nekaj prijateljev. »Seveda se včasih tudi 

spremo. Spore rešujemo sami, ko ne gre, nam pomagajo vodniki,« 

še pove David, ki se najbolj veseli večera in druženja ob taborni-

škem ognju. 

Zimovanje  



25 

_______________________________________________________________________ 

 

GG race  

GG RACE 
Doma sem se spakirala in se zelo potrudila za vse. Z Brino sva šli 

skupaj do mesta, kjer smo bili zmenjeni. Ko sva prišli tja, smo naj-

prej čakali uro in pol, da smo se šli prijavit, saj nekateri niso imeli 

zraven potrdil. Ko smo se šli končno prijavit in nesli notri opremo, 

smo nato še petnajst minut čakali na zbor. V zboru smo stali v ko-

lonah po vodih. Zborovodje se ni nič slišalo. Medtem, ko smo čaka-

li na vodnike, smo se šli »kdo se boji črnega moža«. Ko so vodniki 

prišli, so nam povedali, da tekmovanje odpade zaradi coronaviru-

sa. Vsi žalostni, nekateri pa veseli, smo šli po rodovih iskat opremo 

in starši so nas prišli iskat. 

Pija, Ubijalske pikapolonice 
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RECEPTI ZA KRAJŠANJE ČASA  

Vsem je v tem obdobju tudi kaj dolgčas. Takrat si midve s peko sla-

ščic krajšava čas. Zato sva vam napisali dva najina najljubša recepta, 

ki imata posebno zgodbo, zakaj sva prav ta dva izbrali. 

 
 

POSTOPEK  

Mandljevo moko in sladkor v prahu stresite v mešalnik in mešajte 

15 sekund. Presejte mešanico v skledo. Pripravite pekača in ju oblo-

žite s papirjem za peko. 

V veliki skledi stepite beljaka v rahel sneg. Postopoma vtepajte 

drobno mleti sladkor, da dobite čvrsto, svetlečo se beljakovo peno. 

Vmešajte še vanilijev izvleček. 

Mandljevo mešanico z lopatico vmešajte v beljakovo peno, tretjino 

za tretjino. Ko so vse suhe sestavine temeljito vmešane, še naprej 

mešajte zmes, dokler ne dobite svetleče mase goste teksture. 

VANILIJEVI MAKRONI 

SESTAVINE ZA 16 MAKRONOV        
75 g mandljeve moke 

115 g sladkorja v prahu 

2 velika jajčna beljaka 
50 g drobno mletega  
sladkorja 
 

 POLNILO  

 55g zmehčanega nesoljene-
ga masla    

 Pol čajne žličke vaniljevega       
izvlečka   

 115g presejanega sladkorja 
v prahu  
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Zmes vlijte v dresirno vrečko z gladkim nastavkom širine 1 cm. Na 

pripravljena pekača nabrizgajte 32 majhnih krogov. S pekačema 

potolcite po delovni površini, da odstranite zračne mehurčke. 

Pustite stati na sobni temperaturi 30 min. Ogrejte pečico na 160 

stopinj celzija oziroma nastavite na stopnji 3 pri plinskih pečicah. 

V ogreti pečici pecite od 10 do 15 min. Po pečenju naj se penice 10 

min hladijo, nato pa jih pazljivo odlepite s papirja za peko in pusti-

te, da se ohladijo do konca. 

Polnilo pripravite tako, da v skledi zmešate maslo in vanilijev izvle-

ček v bledo, puhasto zmes. Postopoma vmešavajte sladkor v pra-

hu, dokler zmes ne postane gladka in kremasta. Penice s polnilom 

povežite v pare. 

Ta recept sem izbrala, ker je res zahteven ampak, če receptu sle-

diš zelo natančno, ti skoraj vedno uspe. Ker sva vam zgoraj oblju-

bili zgodbo, vam jo bom zdaj povedala. Najprej sem si zaželela, da 

bi za svoj rojstni dan imela namesto torte makrone. En dan prej 

smo jaz, mami, Brina, Bor in Leja začeli delati makrone. Ko smo 

prišli do tega, da smo morali narediti pokrovčke oz. penice in smo 

dajali maso v dresirno vrečko in smo jih želeli dati na pladenj, nam 

je vrečka počila, ker je bila masa pregosta, in je bila masa po celi 

kuhinji. Nato sva se s teto odločili, da jih bova naredili za mamin 

rojstni dan. Delali sva jih cel dan in bili so odlični. Držim pesti, da 

vam uspe :) 

Pija 

Recepti  
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LAVA CAKE/SUFFLE   

POSTOPEK  

Maslo in čokolado stopimo nad soparo. Dodamo sladkor in mešamo s 

šibo, da dobimo povsem gladko čokoladno zmes. Odstavimo in eno 

za drugim primešamo jajca, nato pa na zmes presejemo moko in vse 

skupaj premešamo, da dobimo gladko testo. 

Majhne okrogle pekače (za suffle) premažemo z maslom in posujemo 

s kakavom (odvečen kakav odstranimo). Do približno ¾ jih napolnimo 

s čokoladnim testom in postavimo za 11 minut v pečico, ogreto na 

180 stopinj celzija. Še vroče tortice prevrnemo na krožnike (lahko jih 

jeste tudi v skodelicah) in jih postrežemo. 

 

SESTAVINE ZA TRI OSEBE  

100 g temne čokolade 

100 g masla 

120 g sladkorja 

 

3 jajca 

50 g moke 

Zgodovina suffleja je kar zanimiva. Ameriški kuhar Jean-Georges Von-

gerichten trdi, da je leta 1987 v New Yorku izumil staljeno čokoladno 

torto, vendar kuhar Jacques Torres temu oporeka in trdi, da takšna jed 

že obstaja v Franciji. Po besedah Vongerichtena je iz pečice potegnil 

čokoladno gobovo torto in ugotovil, da je sredina še vedno tekla, ven-

dar je bila topla in imela zelo dober okus in teksturo. Ne glede na to, 

kdo je jed izumil, je Vongerichten zaslužen za to, da jo je populariziral v 

Združenih državah. Vključili so jo v vrhunske jedilnike restavracij.                                                    

 

Recepti  
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Tako, zdaj pa še moje mnenje. Pri tej sladici mi je všeč, ker je do-

bra in iz nje priteče stopljena čokolada. Nam je že večkrat uspe-

la. Upam da bo tudi vam :). 

Brina 

Uživajte in lep pozdrav vsem od Brine in Pije 

VANILIJEVI MAKARONI S SIROM 

Nekateri ljudje imajo odpor pred sladko slanimi jedmi, ampak če 

poskusite vanilijevo verzijo mac and cheesa se bodo vaši predsodki 

razblinili v trenutku, ko vaše brbončice začutijo neverjeten okus sir-

nate vanilije. 

Čas priprave: 50 minut 

 

170 g makaronov 
2 jedilni žlici koruznega škroba 

1 čajna žlička sladkorja 

2 čajni žlički soli 

1 do 2 čajni žlički vanilijevega 
ekstrakta 

1 ščepec popra 

2 nasekljana stroka česna 

350 ml kondenziranega mleka 

 

240 ml vode 

2 jedilni žlici margarine ali 

110 g čedarja 

110 g gaude ali edamca 

55 g kremnega sira 

1 kepica maskarponeja  

Sestavine za 2 osebi: 

Recepti  
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Priprava: 

Pečico segrejemo na 190 °C. Skuhamo makarone na al-dente in jih 

odcedimo. V kozico damo koruzni škrob, sladkor, sol in poper.  Notri 

umešamo kondenzirano mleko, vodo in margarino. Dodamo  vanilijo 

in sesekljan česen. Vse skupaj kuhamo na srednji vročin in konstant-

no mešamo dokler ne zavre. Pustimo vreti 1 minuto in odstavimo. 

Noter umešamo sir in poskrbimo da se stopi. Dodamo makarone ter 

dobro premešamo. Naš makaronski mnjam damo v namaščen pe-

kač. Po vrhu lahko posujemo dodatni čedar. V pečici pečemo dokler 

ni očitno pečeno. 

Misel recepta: Zakaj Američani preprosto ne uporabljajo metrične-

ga sistema? 

Američani so izredno zanimiva bitja, namreč imajo navado, da bodo 

naredili vse, samo da se izognejo dobremu staremu metričnemu 

sistemu. Ste se kdaj spraševali, kaj bi bila praktična enota za, reci-

mo, maso. Najverjetneje nekaj, kar je enako za vsak predmet, vsak 

material in je desetiška enota, tako da pri pretvarjanju ne povzroča 

težav. Grami dosegajo vse te kriterije. Tako verjetno ni praktično 

govoriti o lastni teži v šalčkah. Jaz temu pravim kompleks plesnivega 

jogurta, ko zaradi potrebe po izstopajoči karakteristiki in občutku, 

da si nekaj posebnega, začneš prakticirati nekaj popolnoma nesmi-

selnega. Tako da naslednjič, ko se jezite na imperialni sistem, se 

spomnite: to ni smešno, to je žalostno. 

Avtor: Samoroki 

Recepti  



31 

_______________________________________________________________________ 

MUHANSTVO 
Vera prihodnosti, preteklosti, sedanjosti ter polpogojnega sestav-

ljenega povratno-preteklega namenilnega prihodnjika.  Muhanstvo 

temelji na 42 bogovih vesolja, na čaščenju (v večini) človeških iz-

trebkov ter čaščenju hrane. Muhanski rituali lahko potekajo tako v 

navadnem prostoru kot v raznih svetih stavbah kot sta latrina ali pa 

falafelarna. 

Hierhranična lestvica Muhanstva: 

1. Muhač (1) 

2. Muhan (2) 

3. Muhovnik (10-20) 

4. Mušnik (100-500) 

Muha (1-7776594420) 
Tudi ti lahko postaneš Muha! Pošlji mail na naslov posta-
ni.muha@gmail.com s poljubno vsebino (bonus karma če pošlješ 
meme) ter svojim imenom in Muhe bodo s teboj sveti človek! Mu-
hanstvo sprejema vse duše tega sveta. Samo sprejmi resnico in bodi 
prisoten v Muhanskem obredu in že si dovolj Muhast, da postaneš 
muha! 

Kako se je muhanstvo prerodilo in postal poznano človeku: 
Bil je topel julijski večer, na ta dan si je nek povprečen zemljan po-
nesreči nadel očala obrnjena na glavo. Ko se sonce še ni do dobra 
spustilo, je moral oditi na latrino nič hudega sluteč je sprožil staro-
davni Muhanski ritual. Pred očmi se mu je prikazal MuhaMed in 
mu rekel: »Bzzzzzz, razširi besedo o sveto povsod kjer sončni žarki 
se stikajo z obličjem tega modrega dounata. Bzzzzzz.« Še preden bi 
lahko rekel Muha, ga že ni bilo več. Zemljan je v trenutku doživel 
resnico. Vedel je, da je edino pomembno samo še širjenje le-te. 
Zasmejal se je s sladkim smehom: MUHAhahaha!  
Poslanstvo Muhanstva je najplemenitejše in najvišje. 

Muhanstvo  
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10 glavnih zapovedi: 

1. Ne delaj iz muhe slona 

2. Jej čim več sira 

3. Brez B ni Z 

4. Bodi MUHA(v) 

5. Muha ni suha 

6. Parmežani 

7. Muha ne priplava po juha da je 

8. Zemlja je v obliki dounata (mg) 

9. Dve muhi na en telemah 

Ko hrana se skuha veseli se muha da je 
Romanje do Abifalafla. Na vsake 4 korake Bzzz obrat 
 

Mol(d)itve: 

I. 

Bzzzzzzz.…Bzzzzzzzz.…  

Bzzzzzzz.Bzzzzzzzz…. 

Bzzzzzzz….Bzzzzzzzz…. 

Bzzzzzzzz. 

II. 

Na dnu rjavih globin, 

skriva se zaklad latrin. 

Kapitan muh išče ga, 

prečesava on morja. 

Muhast je zaklad smrdeč, 

skriva on usrani meč 

 

III. 

I 

IV. 

Muha kuha in želi si kruha 

A raje kuha 

Zato se vzdrži kruha 

Konj je kot muha 

Sam da muha ve kako 

Da se mu kuha 

Muhanstvo  
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V. 

Varuh muha ti z menoj, 

Zasmradi moj mi ti obstoj. 

Obilo sira, hrane vse 

Te prosim da je zmanjka 

Zlato pride ti iz danke, 

Daj mi kuhinjske ostanke 

Brez izjeme muhe  

Častil muhe 

Žrtvoval komarje, 

Z vlakninami hranil bom zlatarje 

 

VI. 

A ve muha? 

A vé muha, kako se 

skuha falaflova juha? 

A vé muha, kje najde 

se dovolj opečenega kruha? 

 

Avtor: Božja sila 

Muhanstvo  
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NOSTALGIJA GALERIJA 
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Avtor fotografij: Matej Plestenjak 
Avtor risbe Klivnik: Lara Oražem 
Avtor risbe Breza: Lina Oražem 
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ZAKAJ JE PARADIŽNIK SADJE? 

Ali zakaj ni sadje ali vsa ta štorija glede definicij. 
 
Seveda se s tem vprašanjem ne srečate prvič, najbrž tudi zadnjič 
ne. Tokrat vam bom razložila vse in še več o paradižnikih, sadju, 
zelenjavi in ostali vrtnariji, da boste znali prijateljem razložiti, zakaj 
paradižnik JE sadje! 

Pa začnimo najprej z definicijami sadja, vzemimo najprej botanič-
no definicijo. V SSKJ piše takole:  

sádež -a m (ȃ) užitni del rastline, ki sestoji iz semena in 
osemenja:  

Torej besedo sadež v tem pomenu lahko enačimo z besedo plod. 
Oglejmo si še to nazorno označeno sliko nedvomnega sadeža     
jabolka: 

Vidimo, da je plod sestavljen iz semena in osemenja. Oglejmo 

si še paradižnik: 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3593796/sadez?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=sade%c5%be
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Če upoštevamo to definicijo, je paradižnik sadež, saj je užiten del 

rastline in sestoji iz semena (več njih) in osemenja.  

A to seveda ni edina definicija, saj se biologi in kuharji ne marajo 

(pozor, to je nepreverjeno dejstvo). Obstaja tudi kulinarična defi-

nicija sadja, ki sicer ni v SSKJ (izvleček iz wikipedije): 

Sadje je naziv za človeku užitne plodove različnih dreves in grmov.  
Večji del sadežev lahko uživamo sveže, brez predhodne priprave. 
Sadje ima običajno več sadnega sladkorja (fruktoze) in raste na 
večletnih rastlinah. 

Po tej definiciji merimo ali je sadež ali zelenjava po štirih kriterijih: 

1) Je užiten človeku. 
2) Je plod (sestavljen iz semena in osemenja)*. 
3) Raste na večletni rastlini. 
4) Ima več fruktoze.  

Primerjajmo v preglednici po teh kriterijih sadje, zelenjavo in        

paradižnik: 

  Užiten 

človeku. 

Je 

plod*. 

Raste na večlet-

ni rastlini. 

Ima več fruktoze. 

jabolko Da. Da. Da (trajnica). Da. 

korenje Da. Ne (je 

korenina 

rastline). 

Ne (dvoletnica). Ne. 

paradižnik Da. Da. Da (trajnica). Ne. 

Zakaj je paradižnik sadje  
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Če je stvar sadež, je dobila v preglednici 4X da. Rezultati so na-
slednji: 

Jabolko je dobilo 4X DA -> je sadje 

Korenje je dobilo 1X DA -> ni sadje 

Paradižnik je dobil 3X DA -> ni sadje  

Upoštevajoč drugo definicijo, paradižnik ni sadež, saj ne ustreza 
vsem kriterijem sadja, in sicer nima veliko fruktoze.  

 

OD TU SLEDI ZAKLJUČEK: 

Paradižnik je biološko gledano sadež, a to še ne pomeni, da ga 
lahko postrežeš v sadni (če jo želiš imenovati sadna) solati, saj po 
kulinarični definiciji nima dovolj fruktoze.  

Kot kritični misleci pa seveda podvomimo in se vprašamo, kako je 
z ostalo zelenjavo, ki prav tako zraste iz cveta, je tudi vsa ta zele-
njava sadje, čeprav o tem nihče ne dvomi? 

Za primer vzemimo bučo, kumaro in papriko.  

 

Zakaj je paradižnik sadje  

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Plod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Drevo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grm
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fruktoza
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlina
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In po kulinarični klasifikaciji si oglejmo preglednico: 

  Užiten 

človeku. 

Je plod*. Raste na 

večletni 

rastlini. 

Ima več 

fruktoze. 

Je sadje. 

Paprika Da. Da. Da. Ne. Ne. 

Buča Da. Da. Da. Ne. Ne. 

kumara Da. Da. Da. Ne. Ne. 

Torej velja, da so tudi druge zelenjave, 

ki nastanejo iz cveta in so zgrajene iz 

semena in osemenja, pravzaprav sade-

ži. Po kulinarični definiciji imajo pre-

malo fruktoze za takšen naziv. 

Paradižnik se počuti grozno, sedaj ima namreč eksistenčno krizo! 
Kaj sploh je?? 

Odgovor je na dlani. 

Paradižnik je jagoda. 

Kako? Naj razložim: 

Plodove delimo na sejalne plodove (grah), zaprte plodove s suhim 
osemenjem (pšenica) in zaprte plodove s sočnim osemenjem.  

Zaprti plodovi s sočnim osemenjem se delijo dalje na koščičaste 
plodove (češnje), pečkate plodove (slive) in jagode. 

Zakaj je paradižnik sadje  

42 

_______________________________________________________________________ 

 

Jagode – na površini ima plod tanko in mehko kožico in pod njo 

sočno meso, navadno ima več semen. 

  

 

Enako lahko označimo paradižnik, o tem pa ni dvoma! 

Če zaključim, paradižnik je sadje ali zelenjava, odvisno od definici-

je, ki jo upoštevaš, zagotovo pa je jagoda.  

 

Viri in strokovna pomoč:  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sadje  
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=sade%C5%BE  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Paradi%C5%BEnik  
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index4.html  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadno_korenje 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jagoda 
Taja Skrt Kristan dipl. biol. (UN) 

 

Lara Oražem – Rogljiček   

Zakaj je paradižnik sadje  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sadje
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=sade%C5%BE
https://sl.wikipedia.org/wiki/Paradi%C5%BEnik
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index4.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Navadno_korenje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jagoda
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ZGODBA O NOGI 

Pisalo se je leto 2019. Kot vsako leto je na Brezi potekalo tradicio-

nalno prednovoletno druženje. Ker je bila to ena redkih priložnosti, 

ko smo bili na Brezi brez natrpanega programa (nobenih orientacij, 

vodovih izletov, izobraževanj za vodnike, rodobojev ali rodovih 

rojstnih dni na vidiku), smo se odločili sproščeno opraviti še kako 

koristno delo. Lotili smo se na primer pospravljanja posode, ki so jo 

entuziastično pokakali polhi, odstranjevanja vej, ki so blokirale zaje-

tje za vodo, čiščenja listja, ki se nabere na strehi in v žlebovih ... 

Morda je bila to napaka. Mogoče novoletne počitnice res niso čas 

za hišna opravila. Čiščenje listja je precej preprosto opravilo. Vza-

meš metlo na podaljšanem ročaju in z njo spraviš listje s strehe. V 

primeru, da metla ne doseže (ali razpade), splezaš na streho, po-

meteš in skočiš dol. Težava se pojavi, ko s strehe začneš drseti pre-

den si končal s pometanjem ... in točno na tvoji poti stoji drevo. 

Lekcija naučena, macesen zraven Breze je predaleč, da bi se nanj 

lahko naslonil, če ti zdrsne, je pa hkrati dovolj blizu, da si lahko z 

dobro naciljano brco vanj zlomiš nogo. Ko sem zadela drevo, še ni-

sem vedela, da je šlo nekaj hudo narobe. Imela sem namreč precej 

hujše skrbi, saj sem z obrazom navzdol padala proti tlom. Ojoj. Tole 

ne bo dobro ... Zvalim se po tleh. Glava cela. Dlani malo odrgnjene, 

vendar ni hujšega. Diham normalno, rebra cela. Migam, hrbtenica 

tudi cela. Noge? »Gleženj!«  

Za sabo slišim Loleta, ki zakolne. Tole pa ni ok. 

»Jaz ne morem tega gledati.« 

Zgodba o nogi  
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»A te prestavimo? A gremo po Beki?«  

Beki ve prvo pomoč  

»Pejte po Beki. Jaz ne grem nikamor.« 

Situacija: Moj desni gleženj je zapognjen pod nenaravnim kotom. 

Najprej razmišljamo o tem, da je najbrž izpahnjen. Potem pride Be-

ki in ugotovi, da lokacija in pozicija ni zares prava. Verjetno je nekaj 

zlomljeno. Poškodba je preveč kompleksna tudi za certificirano pr-

vo posredovalko. To ne zveni najbolje. Peljat me bo treba. Seveda 

nimamo avta. Od vseh možnih situacij, ko bi avto prišel prav ... 

Lara govori s Tadotom in se dogovori z njim, da me pride iskat. Ver-

jetno bo trajalo vsaj pol ure. Prvih deset ali petnajst minut niti ne 

boli. Samo adrenalin in pretresenost. Potem adrenalin začne popu-

ščati, moj občutek za čas je že davno izgubljen. Miki in Lole iščeta 

humor v situaciji. Ena šala se jima posreči. Smejem se. Slaba ideja. 

Mojemu gležnju pač ni do smeha. 

Pripelje se Tado. Koliko ljudi potrebuješ, da spraviš eno pofavlano 

Tajo v avto? Kaže, da vse prisotne. 

Vožnja ni prijetna, čeprav se Tado zelo trudi. Beki in Boštjan gresta 

zraven. Potem smo na urgenci, prvič sem tam, pojma nimam, kaj se 

dogaja. Odpeljejo me nekam, kjer dobim nekaj proti bolečinam, 

zdravniki pa drezajo v moj gleženj in ugotavljajo, da »plava«. Do-

bro, noga je zlomljena, na srečo vsaj ne gre za odprt zlom. potem 

me peljejo slikat, dajo mi gips, pa še enkrat slikat ... Vsaka sestra, 

zdravnik ali katerikoli zdravstveni delavec, s katerim pridem v stik, 

me vpraša, kaj se je zgodilo. »Padla sem s strehe« zveni kot najpre-

prostejši povzetek dogodkov.   

Zgodba o nogi  
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Ko me peljejo že na drugo slikanje, se ena izmed sester sredi vpra-

šanja ustavi in me pogleda: »To so te pa najbrž že res vsi vpraša-

li ...« 

Zvečer me operirajo. Končam z dvema ploščicama, privitima v ko-

sti, in zunanjim fiksaterjem, ki je videti kot nekaj precej vesoljskega. 

Divje. Točnega obsega svojih poškodb niti ne poznam. Dve zlomlje-

ni kosti v gležnju, pomečkan hrustanec, poškodovana sklepna ovoj-

nica, poškodovane vezi? Vsekakor bo trajalo. Iz operacije me pripe-

ljejo okrog 23.30, ravno prav, da zunaj slišim novoletni ognjemet. 

Približno en teden me obdržijo na travmi. Še nikoli nisem bila v bol-

nici. Obiski me pomagajo ohranjati pri zdravi pameti. Ugotovimo, 

da je to zame očitno prelomno leto. Buri me pozdravi z »Glej ga 

zlomka!«. Na messengerju ustanovimo pogovor z naslovom »O no-

gi«. Fotke nog, ki jih je mogoče najti v njem, po številčnosti preka-

šajo samo še fotografije domačih ljubljenčkov. 

Po treh tednih mi odstranijo fiksater (zdaj ima moja piščal 2 luk-

nji ... tako kot neandertalčeva piščal?), dobim gips. Še tri tedne pre-

težnega ležanja. Potem mi snamejo gips. Zdaj naj pa začnem ho-

dit ... Hm? Slediti bi morala fizioterapija, pa je Slovenijo ujela koro-

na in ostanem doma. Se bom morala pač sama postaviti na noge. 

Kombinacija pretiranega ležanja, dolgčasa in Skype pogovorov z 

Laro rodi idejo o igri »Sezona korona«. Pride april in sčasoma lahko 

odložim bergle in pozabim nanje. Hodim še malo hecno in precej 

počasi, ampak saj veste, počasi se daleč pride. Na tabor bom šla 

lahko že peš. 

Taja 

Zgodba o nogi  
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Dokaz 16  

Dokaz 14 

Dokaz 15 
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KAKO LAHKO JAZ KOT POSAMEZNIK  

USTVARJAM BOLJŠI SVET? 

To je bila moja tema za pripravljeno izjavo pri pouku retorike. Izbra-

ti smo si morali izjavo in jo razdelati po Toulminovem modelu, v ka-

terem svoj govor začneš z nespornimi dejstvi, ki se tičejo tvoje trdi-

tve. Potem jo predstaviš in razložiš pojme ter lotiš utemeljevanja.  V 

tem delu najdeš več razlogov, zakaj bi tvoja trditev držala, podpreš 

jo pa z verodostojnimi viri več vrst, vse od avtoritete do sklicevanja 

na raziskave in statistike. V četrtem koraku sledi zadržek, torej raz-

log, zakaj tvoja izvorna trditev ne bi držala. Na temo pogledaš iz 

druge perspektive. Seveda želiš svojo trditev potrditi, zato jo pod-

preš in zavrneš protiargumente, ne smeš pozabiti na vire. V zaključ-

ku tvoriš približek izvorni povedi, če si skozi raziskovanje ugotovil, 

da ne drži popolnoma, ali pa jo potrdiš. Tako je nastala pripravljena 

izjava, čudovit primer, kako taborniško znanje uporabiti pri pouku 

in zraven uriti svojega notranjega kritičnega misleca. Uživaj v bra-

nju!:) 

Živimo v času krize vrednot. Moralna načela in prioritete pri neka-

terih ljudeh niso jasno oblikovane. Živimo v času, ko se mnoge vre-

dnote se izgubljajo. Problem človeka je predvsem usklajevanje svo-

jih vrednot in dejanj, ki so danes dostikrat v razkoraku. Vztrajno 

skušamo prenesti dobre vrednote na svoje zanamce in sami biti 

zgled z izboljševanjem sveta. V družbi obstaja organizacija, ki si je 

za vizijo izbrala ravno izboljševanje sveta. 
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Taborniki ustvarjamo boljši svet.  

Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) si s to vizijo prizadeva ustvariti 
boljši svet. Svet, v katerem se lahko vsi ljudje polno uresničujejo 
kot posamezniki in hkrati tvorno sodelujejo v družbi. Taborniki smo 
na vrednotah temelječa prostovoljna nevladna organizacija v kate-
ro so vključeni predvsem mladi. Razvijanje vrednot je vključeno v 
prav vsako taborniško aktivnost, pa naj bo še tako preprosta. 

Vrednote so nekaj, kar človek privzame in ponotranji, medtem ko 
se vključuje v socialno okolje in se mu prilagaja. Že otroci iz prve 
triade osnovne šole znajo razlikovati med dejanji, ki veljajo za do-
bre in tiste, ki veljajo za slabe. Vrednote so navadno odgovor na 
vprašanje kaj ti je v življenju zares pomembno. S pomočjo vrednot 
oblikujemo svoja prepričanja in stališča, v skladu z njimi se tudi ve-
demo. 

Taborniške vrednote so, skupaj z načeli in poslanstvom, eden iz-
med treh delov Programa za mlade. (PZM) – vodnik za izvajanje 
programa za mlade v ZTS. Taborniške vrednote se odražajo v dol-
žnosti do osebnega razvoja, dolžnosti do družbenega razvoja in do 
duhovnega razvoja. Našteta temeljna načela nadgrajujejo vredno-
te, ki jih v ZTS močno poudarjamo. To so: strpnost in odprtost, soli-
darnost, pripadnost duhovnim načelom, svoboda, demokracija, 
zdravo življenje, trajnostni razvoj, ustvarjalnost, prostovoljstvo, 
enakost priložnosti za vse, prijateljstvo in poštenost.  

Doktor psihologije Kristjan Musek Lešnik je v eni izmed svojih študij 
vrednote razvrstil v 2 kategoriji in 4 podkategorije: dionizične, ki se 
delijo na hedonske in potenčne. Mednje spadajo zabava, udobje, 
denar, uspeh idr. Pod apolonske vrednote spadajo moralne in iz-
polnitvene. Mednje sodijo poštenost, svoboda, samouresničitev, 
znanje idr. Večina taborniških vrednot po Muskovi klasifikaciji spa-
da med moralne vrednote. 

Ustvari boljši svet  
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V svojem diplomskem delu z naslovom Vrednote v različnih razvoj-
nih obdobjih in medgeneracijski prenos vrednot je Petra Krančan v 
empiričnem delu med drugim ugotavljala tudi katere vrednote si 
starši in učitelji prizadevajo posredovati na otroke. Rezultati razi-
skovanja so pokazali, da si tako starši kot učitelji želijo na svoje 
otroke prenesti v največji meri moralne vrednote in tudi nekaj iz-
polnitvenih. 

Vrednote taborniki razvijamo skozi taborniške aktivnosti na sreča-
njih in taborjenjih. A mnogi se v taborniških aktivnostih, ki sprem-
ljajo ponotranjenje vrednot ne najdejo. Pohodi, preživetje v nara-
vi, orientacija, prva pomoč in ostale aktivnosti so zaradi raznoliko-
sti posameznikov nekaterim nezanimive. Zato še vedno niso vsi 
mladi taborniki, kar pomeni da ne morejo vsi mladi ustvarjat bolj-
šega sveta. 

Taborniki se trudimo približati taborništvo vsem posameznikom 
četudi so zelo raznoliki. Delujemo po skavtski metodi, ki je razdela-
na v PZM-ju, ki vsebuje 8 gradnikov. Eden izmed njih je tudi član-
stvo v majhnih skupinah, po navadi nekje do 10 članov, kar omo-
goča večjo individualnost in posvečanje tabornikom kot posame-
znikom. Vodniki, tisti, ki smo prvi v stiku z otroki, se pogosto ude-
ležujemo izobraževanj na rodovni in državni ravni in tako izboljšu-
jemo svoje znanje o delu z otroki. 

Kljub temu, da niso vsi mladi taborniki, se število tabornikov iz leta 
v leto povečuje. V Zvezi tabornikov Slovenije je okrog 8000 članov 
vseh starosti, že samo v Ljubljani nas je kar 1500. V sestrski organi-
zaciji Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je pa 
okrog 5000 članov, kar kaže na veliko udejstvovanje mladih v to-
vrstnih organizacijah, trendi pa kažejo, da se članstvo vztrajno po-
večuje. 

  

 

Ustvari boljši svet  
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Po raziskovanju lahko zaključim, da se moj približek ne razlikuje 
veliko od izvorne trditve. 

Taborniki ustvarjamo boljši svet. Trudimo se, da bi se v taborništvu 
našel vsak posameznik in ustvarjal z nami boljši svet. 

Lara Oražem – Rogljiček  

PSIHODEZINFEKCIJA 
Kadarkoli pride pobuda, da se zbira prispevke za novo izdajo Mrav-

ljinčka, se znajdem v situaciji, ko sedim pred praznim Wordovim 

dokumentom in dolgo časa razmišljam, kakšen bi bil lahko moj pri-

spevek. Tokrat sem imela drugačno težavo, in sicer sem imela celo 

preveč idej …  Na koncu sem se odločila, da za spremembo pripra-

vim prispevek, ki je bolj vezan na moj študij, in sicer se bom posve-

tila t.i. psihodezinfekciji.  

V grobem bi lahko rekli, da gre pri psihodezinfekciji za to, da posku-

šamo z različnimi strategijami poskrbeti za lastno duševno zdravje. 

V času, ko nas mediji preplavljajo z vsakodnevnimi zaskrbljujočimi 

informacijami in se moramo privaditi na to, da večino časa preživ-

ljamo za štirimi stenami, je popolnoma normalno, da smo tesnob-

ni, razdražljivi, preobremenjeni in tudi žalostni. Ne moremo vplivati 

na to, da se je javno življenje čez noč ustavilo, težko vplivamo tudi 

na to, da se včasih sesujejo spletne učilnice, kjer poteka pouk, da 

računalnik dela prepočasi in da v trgovini zmanjka kvasa. Ljudje se 

razlikujemo v tem, kako reagiramo na take stresne situacije, po-

membno pa je, da nas take situacije ne spravijo iz tira do te mere, 

da bi zablokirali. Največkrat lahko občutek stresa uravnavamo, če  

Ustvari boljši svet  - Psihidezinfekcija 
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skrbimo za zdrav življenjski slog (se zdravo prehranjujemo, smo 
naspani in se dovolj gibamo), imamo dobro psihosocialno oporo 
(se o svojih težavah pogovorimo s prijateljem ali družinskim čla-
nom) in se osredotočamo na stvari, na katere lahko vplivamo 
(npr. rutina nam daje občutek nadzora). Žal pa tudi ti dejavniki 
včasih niso dovolj, takrat pa je priporočljivo, če si pomagamo s 
sprostitvenimi tehnikami, kot so npr. dihalne vaje, avtogeni tre-
ning, progresivna mišična relaksacija, stop tehnika, itn. Nekatere 
od teh tehnik so relativno preproste, druge pa so zahtevnejše za 
izvedbo in je zanje priporočljivo, če jih najprej nakaže strokovnjak, 
ki tehnike res dobro pozna, da ne pride do morebitnega poslabša-
nja stanja.  

Tehnika postopnega sproščanja mišičnih skupin je uporabna, saj 
se je da hitro naučiti, ko ima posameznik za sabo nekaj vaje, poleg 
tega ne zahteva veliko časa. Pri tej tehniki gre za to, da poskuša-
mo z izmeničnim napenjanjem in sproščanjem mišic simulirati ob-
čutek, ki ga imamo, kadar smo tesnobni in kadar smo sproščeni. 
Pri vaji je pomembno, da se udobno namestimo, da smo pozorni 
na to, da ne zadržujemo diha in da udov ne stiskamo premočno 
(če mišice drhtijo, potem smo mišice preveč napeli). Za  več infor-
macij lahko obiščete https://www.psihoterapija-ordinacija.si/
samopomoc, kjer je tehnika podrobneje opisana. 
 
Druga tehnika je t. i. STOP tehnika, ki se jo včasih uporablja tudi za 
učenje otrok v osnovnih šolah. Gre za tehniko, ki je razmeroma 
enostavna, zahteva pa veliko pozornosti in treninga, saj naj bi jo 
posamezniki uporabili tudi v situacijah, ko so zelo jezni – lahko si 
predstavljate, da navadno ne ostanemo prav ravnodušni, kadar 
nas nekaj zelo razjezi … Skratka, pri STOP tehniki gre v osnovi za 
to, da si v mislih čim bolj jasno narišemo stop znak, ko začutimo, 
da nas preplavljajo občutki jeze ali druga negativna čustva, lahko 
si tudi glasno rečemo stop in nekajkrat zaploskamo.  

Psihodezinfekcija  

https://www.psihoterapija-ordinacija.si/samopomoc
https://www.psihoterapija-ordinacija.si/samopomoc
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Iz situacije, ki nam povzroča slabe občutke, se poskušamo za kra-
tek čas odmakniti in nato čim bolj umirjeno dihati (nekaterim tudi 
pomaga, če vmes odštevajo v mislih – npr. začnejo pri 100 in od-
števajo po 7). Pri tem je pomembno, da hitro prepoznamo, kaj si-
tuacije v nas sprožajo, kar pa je predvsem za mlajše posameznike 
včasih težko.  

Za konec bi dodala še to, da je pomembno predvsem to, da pravo-
časno opazimo, kaj občutimo in da čustva tudi sprejmemo. Nič ni 
namreč narobe s tem, če doživljamo frustracijo, če se nam je raču-
nalnik že tretjič zaporedoma zaustavil, je pa dobro, če se zaveda-
mo tudi tega, da s težkimi udarci po ohišju in s kričanjem nad 
»staro kripo« verjetno ne bomo dosegli željenega učinka. Upam, 
da bodo prihodnji dnevi vseeno kaj manj stresni.  

Rebeka 

Psihodezinfekcija  
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SEZONA KORONA  

LOV NA IZZIVE IN DRUGE VERZIJE 

Kaj je Sezona korona? To je skupek aktivnosti za krajšanje časa 

med sedenjem doma v času epidemije. 

Kako se je vse začelo? Točen potek dogodkov ostaja neznan, zago-

tovo pa lahko rečemo, da so bili vpleteni Borovnice, Lara, Taja, 

večerni pogovori in Skype. Rodil se je Lov na izzive. 

Kako je vse skupaj potekalo? Udeleženci, ki so se prijavili, so vsak 

večer dobili seznam izzivov, ki jih morajo opraviti do naslednjega 

dne in v Bazo posredovati dokaze o opravljenem izzivu. Dokazi so 

prihajali v različnih oblikah, vse od foto in video materiala, pa do 

PowerPoint predstavitev. Na naslednji strani si lahko prebereš ne-

kaj izzivov, katerih dokazi se skrivajo po celotnem mravljinčku.  

 

 

Sezona Korona  
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1.4 Fotografiraj se z vsemi svojimi rutkami  >  Dokaz ___ 

2.4 Posnemi fotografijo, kot da si tajni agent  > Dokaz ___ 

2.5 Kolikšna je skupna površina vseh oken v tvojem stanovanju?  

 >  Dokaz ___ 

3.1 Sestavi koreografijo plesa z metlo in jo posnemi  > Dokaz___ 

3.3 Postavi najvišji možen stolp iz knjig  > Dokaz ____ 

3.4 Fotografiraj se z največjo ponvijo, kar jih najdeš doma   
 >  Dokaz ___ 
3.5 Poišči 2 lažni novici   >  Dokaz ___ 
 
4.1 Obleci se v čim večje število brisač  > Dokaz____ 
4.2 Fotografiraj se z vsaj dvema domačima živalma  > Dokaz ___ 

4.4 Zaradi izbruha korone je nastopila zombi apokalipsa. Slovenija 

ima še 2 dni časa, preden jo zombiji dosežejo. Kako se pripraviš?      

 > Dokaz ____ 

5.3 Raziskovalec v džungli > Dokaz___ 

8.3 Fotografiraj se pod posteljo > Dokaz___ 

9.2 Do poldneva popij vsaj pol litra vode > Dokaz___ 

T.9 Izmisli si junaka in napiši zgodbo / nariši strip / …, kjer ta junak 

nastopa. Lokacija: tvoje bivališče > Dokaz___ 

 
Naloga: ugotovi, kateri dokazi sodijo h katerim izzivom. Dokazi so raz-
treseni po celotnem Mravljinčku (namig: zraven vsakega dokaza piše 
»Dokaz«) 

Sezona Korona  
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_______________________________________________________________________ 

 

Dokaz 18 
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_______________________________________________________________________ 

Dokaz 19 
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_______________________________________________________________________ 

Sreča je velik 

lonec hrane! 

Demonstracija prve pomoči za 

mlajšo publiko zimovanja. 

Giga (sa)lame 

na balkonu. 
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_______________________________________________________________________ 

»frenda!« 

»Nemčija je najjača 
imajo čevape ...« 

Filip je med 

karanteno 

zgradil bivak 

iz naravnih 

materialov. 


