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KAKO SMO KONČALI STARO IN ZAČELI NOVO LETO? 
 
 
Bowling akcija GG-jev in starejših ščuk 
 
Zimske temperature nam niso omogočale rekreacije na prostem, zato 
smo se v soboto, 10.12.2011 zbrali v Bowling centru v Postojni.  
 
Zbralo se nas je nekaj čez 20, pridružili so se nam tudi nekateri starši, 
seveda v lastni kategoriji. Padali so keglji, preverjala se je moč in 
natančnost pri metanju krogle in ocenjeval umetniški vtis. Konkurenca 
je bila huda v več kategorijah in boj se je bil na več stezah, ampak 
zmaga ali poraz niti nista bil tako pomembna.  
 
Bowling se je v pred božično-novoletnem času izkazal za zanimivo popestritev, možnost druženja in 
rekreacije, čas je (pre)hitro minil, zato bomo še kdaj ponovili. Do takrat pa nam ostane treniranje ume-
tniškega vtisa;) 

Medvedki in čebelice med lutkami 
 
V mesecu decembru so si mlade Ščukce skupaj z vodniki ogledale lutkovno predstavo z naslovom Zim-
ska pravljica.  
Zbrali smo se nekaj minut pred začetkom predstave, pred Kulturnim domom v Cerknici, kjer je vsak 
dobil svojo karto, na kateri je pisalo, kje lahko sedi. Z velikim pričakovanjem smo si poiskali sedeže in 
počakali na začetek. Dvorana je bila zelo polna, saj je bila predstava brezplačna in tako smo srečali 
veliko znanih obrazov. Med predstavo smo zelo uživali, saj so bile lutke velike in lepo izdelane, pa tudi 
vsebina je bila zanimiva. Po koncu predstave so nas pred Kulturnim domom obiskali tudi vsi trije dobri 
možje skupaj s palčki. Vsak otrok je dobil rdeč balon in nekaj sladkega. Ko so darila dobili vsi otroci, 
smo se počasi odpravili domov v upanju, da si kmalu spet ogledamo kakšno predstavo.  

Miklavžev sejem 
 
Kot prejšnji dve leti smo se z vodom Čupky tudi 
letos odločili sodelovati na Miklavževem sejmu. 
Letos je bila ekipa malce okrepljena, saj so se 
nam pridružili tudi nekateri starejši GG-ji in PP-ji, 
ki pri akciji pretekla leta niso sodelovali. Namen 
akcije je bil tudi letos zbiranje sredstev za udele-
žbo na mednarodni akciji, posredno pa tudi 
prisotnost tabornikov in seveda predstavitev 
našega društva širši publiki. 
 
Akcijo smo začeli snovati pred približno dvema 
mesecema, ko smo se dobili na G32 in zbrali 
ideje o letošnjih izdelkih. Ker so novoletne voščilnice že v preteklih dveh letih požele največ uspeha, 
smo se letos odločili, da bomo izdelovali pretežno voščilnice in na sejmu ponudili izdelke, ki so nam 
ostali od prejšnjih let.  

Kaj so zimske počitnice 

brez zimovanja? 

 

Nič,  zato te tudi letos vabimo v krat-

kočasno taborniško družbo na zimovanje v Radovni! 

Nepozabna dogodivščina bo tokrat trajala od petka, 24. 

2. pa do nedelje 26. 2.  

Za še večjo zabavo se nam bodo pridružili taborniki iz Grosu-

plja. 

Več podrobnosti, pa izveš v kratkem :) 



ŠČUKCA  ŠČUKCA 

   

Sestankov za izdelovanje voščilnic smo imeli bolj 
malo, večinoma smo si samo razdelili materiale, 
nato pa je vsak doma skušal narediti čim več voščil-
nic. Zadnji sestanek smo imeli v petek, dan pred 
sejmom. Na tem sestanku smo spakirali vse potreb-
ne pripomočke za stojnico ter dokončali svoje izdel-
ke. Zaradi velike udeležbe na sestanku je tudi delo 
potekalo hitro. 
 
V soboto smo se dobili pred Mercator centrom v 
Cerknici ob 7:30 ter pričeli s postavljanjem stojnice. 

Na stojnico smo poleg znaka našega rodu pritrdili še 
nekaj slik z raznih taborniških akcij. S stojnico smo 
vztrajali do 13-ih, kot tudi prejšnja leta. Tudi tokrat 
smo prišli do zaključka, da se največ izdelkov proda 
okrog desete ure, saj je takrat v Mercatorju največ 
obiskovalcev. 

Glas svobodne jelovice 2012 
 
V soboto, 7. januarja 2012, se je ekipa ŠČUKE 
udeležila orientacijskega tekmovanja Glas 
svobodne Jelovice. Letos je tekmovanje pote-
kalo v okolici Škofje Loke, kamor smo se 
odpravili v soboto ob šestih zjutraj. 
Letošnji pogumneži so bili Klemen, Bor, Lan in 
Luka. Pokazali so svoje znanje iz topografije, 
prve pomoči in se pripravili na tematski test, 
ki je temeljil na zgodovini in pravljicah o Škofji 
Loki. Odlično pa so se izkazali na progi, ki je 
bila dolga 12 kilometrov. 
Progo so premagali v malo manj kot treh 
urah, našli vse kontrolne točke in dosegli peto mesto v kategoriji gozdovnikov, v kateri je bilo kar 25 
ekip. 
 
Za odličen rezultat jim iskreno čestitamo! 
 
In kaj je o tekmovanju povedal naš Ščukec Bor?  
»Najbolj mi je bilo všeč, da smo našli vse KT-je in da smo bili peti. Letos sem se prvič udeležil tega ori-
entacijskega tekmovanja in bilo mi je všeč. Naslednje leto bomo ''baje'' ponovili.« 
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PLAVANJE V VODNEM MESTU 

ATLANTIS 

V soboto, 28.1.2012 se Ščuke odpravljamo na plavanje v Vodno mesto Atlantis, da se v mrzlih dneh raz-

migamo, zabavamo in bolje spoznamo. 

Na vodno zabavo bomo odšli: 

 iz avtobusne postaje v Grahovem (pred Baza barom) ob 9.00, 

iz avtobusne postaje (pred Selimom) v Cerknici pa ob 9.10. 
Domov se bomo vrnili na isto mesto približno ob 16.00 

(Cerknica) oz. 16.10 (Grahovo). 

Se seboj imej plavalno opremo (kopalke, brisačo, po želji lahko 

tudi fen), kapo in šal, malico, nekaj denarja za McDonald's, 

dobro voljo ter seveda taborniško rutko. 

Nikar ne pozabi podpisane prijavnice in prispevka za akcijo, ki 

znaša za tiste s poravnano članarino za leto 2012  12€, za ostale 

pa  17€. Če vam ta prispevek trenutno predstavlja prevelik zalogaj, pokličite 

Jernejo na 031/297-937  in bomo našli rešitev, saj želimo udeležbo na izletu 

omogočiti čim več članom. 

Starši – če je vaš otrok neplavalec, vas prosimo, da se o njegovi udeležbi prej 

posvetujete z vodnikom. Če otrok še ne zna dobro plavati, mu zraven obvez-

no priložite rokavčke! 

Na plavanje se prijaviš do srede, 25.1.2012 na številko 041 609 323 (Vesna), kjer lahko dobiš tudi več 

informacij. 

                                                         Z-D-R-A-V-O! 

Vodnica Vesna 

______________________________________ 
 

Spodaj podpisani/a ________________________ dovoljujem, da se moj otrok  

                                                                 (ime in priimek starša) 

________________________ udeleži plavanja v Vodnem mestu Atlantis. 

            (ime in priimek otroka) 

Moj otrok je plavalec:   DA    NE   (obkrožite) 

Telefonska številka starša: ______________________ 

Podpis: ____________________________ 
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TABORNIŠKA LEKARNA 
 
 

Med 
 
Med je najbolj zdravo sladilo, različne zvrsti medu pa imajo še dodatne koristne učinke. Točna sestava 
medu je odvisna od cvetlic, na katerih so cvetni prah nabirale čebele. Med vsebuje do 77 % sladkrojev, 
od tega do 76 % enostavnih sladkorjev (fruktoza in glukoza), 17,7 % vode, ostalo (5,3 %) so:  
 vitamini B kompleka, vitamin C, folna kislina, 
 mineralne snovi (Cu, Fe, Na, K, P, Ca, Si, Mg, Fe, 

Mn), 
 aminokisline(prolin, fenilalanin), 
 encimi (saharaza, amilaza, kisla fosfataza, kata-

laza, glukoza oksidaza),  
 hormoni (acetilholin, rastni hormon),  
 kisline (solna, fosforna, ocetna, jabolčna, citron-

ska, mlečna, maslena, jantana, piroglutaminska, 
glukonska, mravljinčna kislina),  

 flavonoidi (delujejo antioksidativno, protivnet-
no, blago protimikrobno),  

 ubikinon in protibakterijske snovi. 
 

Med pomiri pljuča, olajša izkašljevanje, zmanjša kašelj in olajša dihanje. Pomaga tudi pri  mišičnih krčih 
ter olajša prebavni proces. Ima antioksidativen in protibakterijski učinek.  Med tudi umirja razdraženo 
kožo in se pogosto uporablja pri izdelavi mil, šamponov, losjonov, krem, lepotilnih mask. 
 
AJDOV MED: razkužuje sečne organe 
AKACIJEV MED: poživlja 
CVETLIČNI (REGRATOV) MED: poživlja 
GOZDNI MED: razkužuje zgornje dele dihal 
KOSTANJEV MED: pomirja 
SIVKIN MED: blaži krče, astmatični kašelj, bronhitis 
LIPOV MED: pomirja 
ROŽMARINOV MED: poživlja 
TIMIJANOV MED: razkužuje (pljuča), blaži kašelj  

TABORNIKI OSVAJAMO NOVA ZNANJA 
 
Taborniki se večkrat ozremo tudi v nebo –zanima nas, ali bo vreme primerno za pohod, ali oblaki, ki se 
nam bližajo, prinašajo dež, znamo se orientirati po nebesnih znamenjih in nenazadnje – radi imamo 
tudi romantične večere, ko ob stražnem ognju zremo v zvezdnato nebo in se čudimo mogočnosti veso-
lja. Za poznavanje neba in nebesnih znamenj pa dobimo tudi veščino: 
 

OPAZOVALEC NEBA 
 
BARVA: zelena 
 
NAMEN: MČ-ji opazujejo nebo podnevi in ponoči, prepoznavajo glavne značilnosti in jih opišejo. 

ČAROVNICE (oktober) 
Pred tabo je dinamičen začetek leta na katerega se moraš čim bolj pripraviti. Vendar se 
ne veseli prehitro, saj lahko tvoje navdušenje prinese težave doma in v šoli, ampak če 
do teh težav pride ne skrbi. Raje se posvetuj s sočlani, prijatelji in vodnikom. Ne pusti 
da ti karkoli pokvari načrte. 
 
PTIČI (november) 
Že na začetku meseca boš čutil/a breme vsakdanjih obveznosti. Vse to bo za vas predstavljalo pritisk in 
stres. Znašel/la se boste v obdobju, ko se ne boš počutil/a ravno najbolje. Vsekakor pa bo napočil čas za 
kakšno spremembo.  
 
POLŽI (december) 
Odlično se boš počutil/a v svoji koži in s svojo pozitivnostjo presenetil/a tudi druge. Kljub vsem težavam, 
ki so se ti nabrale v zadnjem času, boš nasmejan/a. Težave se bodo ravno zaradi tega razblinile in izginile, 
vaše življenje pa bo postalo prijetnejše. Izvedel/a boš tudi neko pozitivno novico. 

PESMARICA 
 
Jaz sem pa danes dežurni 
 
               A               E 
Jaz sem pa danes dežurni, dežurni, 
E7  A 
dež mi pada pred durmi, pred durmi. 
                  H 
Če bo še dolgo padalo, padalo, 
E        E7     A 
bo menaže premalo, premalo. 
A            A            E7           A 
Celo noč je straža spala, rosa je nanjo padala, padala. 
A            A            E7           A 
Celo noč je straža spala, rosa je nanjo padala, padala. 
 
Jaz sem danes dežurni, dežurni, 
Sonce mi sije pred durmi, pred durmi. 
Če bo še dolgo sijalo, sijalo, 
Bo pijače premalo, premalo. 
 
Celo noč je straža spala … 
 
Jaz sem danes dežurni, dežurni, 
Sneg mi padal pred durmi, pred durmi. 
Če bo še dolgo padalo, padalo, 
Bo kurjave premalo, premalo. 
 
Celo noč je straža spala … 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Aminokislina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Prolin&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilalanin&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Encim
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saharaza&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Amilaza
http://sl.wikipedia.org/wiki/Katalaza
http://sl.wikipedia.org/wiki/Katalaza
http://sl.wikipedia.org/wiki/Acetilholin
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kislina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ubikinon
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ZAHTEVE: 
 MČ opazuje nebo podnevi; 
 ve, iz česa je sestavljen zrak; 
 pozna vrste oblakov; 
 pozna vrste padavin in kako nastanejo; 
 prepozna značilne zvezde, planete in lune; 
 ve, da je Zemlja član družine devetih planetov, ki jim 

pravimo Osončje; 
 ve, kako nastaneta sončni in lunin mrk; 
 ponoči opazuje in prepoznava nekatera ozvezdja s 

pomočjo zvezdne karte; 
 

Vesna Škrlj - Bouha 

TABORNIŠKA KUHINJA 
 
 
Pečene banane s čokolado 
 
Ker se nismo dovolj sladkali med prazniki, se moramo še malo. Tokrat z najboljšo taborniško sladico – 
banano s čokolado.  
Ta čas, ko čakamo, da se v ognjišču naredi prava žerjavica, olupljeno banano počez prerežemo na pol. 
Med oba kosa vstavimo koščke čokolade – naredimo nekakšen sendvič. Vse skupaj zavijemo v folijo in 
za nekaj minut postavimo v žerjavico.  
 
Ta sladica ima še eno verzijo – banano pustimo v olupku ter počez naredimo zarezo (v olupek in bana-
no). Notri nabašemo koščke čokolade, zopet zavijemo v folijo in postavimo v žerjavico.  
 
Imaš tudi ti svojo verzijo? Če poznaš še kakšno drugo taborniško jed ali sladico, lahko recept deliš z 
nami. Pošlji ga na info@scuke.si ali pa objavi na našem Facebook zidu Rod Jezerska ščuka Cerknica.  

SMEH JE POL ZDRAVJA 
 
Ni ga tabornika, ki ga kdaj ne bi bilo strah. Nekaj časa nazaj je celo na vratih »diksija« pisalo: Tudi največji 
taborniki so se na tem mestu pokakali. 
 
Kateri je najslabši možni trenutek, da te zadene infarkt? 
Med igranjem pantomime. 

ŠČUKOSKOP - horoskop RJŠ 
 
KUHARJI (januar) 
Prijatelji te bodo želeli prepričati, da bi z njimi sodeloval/a na nekem taborniškem tekmovanju, a tebi se 
vse skupaj zdi precej dolgočasno. Ker ne bodo odnehali, boš na koncu le privolil/a. Na področju  ljubez-
ni  boš ugotovil/a da če si nekaj res želiš ne moreš le  sedeti in čakati, da se bo zgodilo, ampak tudi posku-
siti in narediti prvi korak. 
 
ZAJCI (februar) 
Hladno vreme bo vplivalo na vaše počutje. Do ljudi boš bolj hladen/na in zadržan/a, če pa se boste med 
sestanki šli ven na hladno pa pazi, da se ne prehladiš. Vreme pa nebo vplivalo na tvoje stanje v šoli in pri 
tabornikih saj boš dobil/a neizmerno željo po učenju novih in obnavljanju starih stvari, ki si si jih naučil. 
 
ŽABE (marec) 
Si pred pomembno odločitvijo, preden se odločiš se posvetuj s starši, vodnikom in prijatelji, saj spoštuješ 
njihovo mnenje in jih imaš rad/a. Zavedaš se da bi lahko napačna odločitev pomenila neuspeh na določe-
nem področju vendar ne obupaj! Čeprav se prava zima še ni začela ti komaj čakaš pomlad in s tem konec 
šole. 
 
VRTNARJI (april) 
Ker večkrat nisi utegnil/a priti na sestanek, hočeš to popraviti in zato veliko bolj sodeluješ na tisith, ki si si 
jih udeležil/a. Motijo te manj zagreti sočlani zato je med tabo in njimi zrastel manjši konflikt. Ker pa veš, 
da bi vod skregan težko deloval se potrudiš in zato pomagaš vodnici tako da sočlane motiviraš. 
 
RIBIČI (maj) 
V tvoje življenje bo vstopila neka oseba s katero se boste odlično razumeli, mogoče se bodo ta čustva 
razvila tudi v kaj več. Vendar bodi pozoren/a, da ne boš preveč zaupal/a tej osebi, najprej jo dobro spoz-
naj! Poleg tega pa začni več časa preživljati odzunaj in manj na računalniku saj ti bo svež zrak dobro del. 
 
ŠČUKE (junij) 
Z novim letom prihajajo tudi tekmovanja, ki bi se jih zelo rad udeležil/a. Zato se sam/a dobro posveti 
ponavljanju starih znanj in z vodom delaj na osvajanju novih stvari, ki bi vam lahko prav prišlo na orienta-
cijah in drugih tekmovanjih. Vreme ti je naklonjeno, saj sedaj, ko ni sonca lahko več časa preživiš notri in 
se učiš. 
 
LOVCI (julij) 
Turobno vreme v tvoje življenje prinaša lenobo in zdi se ti, da so sestanki odveč. Bodi previden/na saj 
lahko z zamujenim sestankom zamudiš pomembne podatke ali pa zamudiš temo, ki ti je najljubša. Zato 
dvakrat premisli preden pustiš lenobi, da te premaga.  
 

PRAŠIČKI (avgust) 
Ker ste prašički po naravi pametni se vam zdi da ljudje ne cenijo dovolj vaših kreativnih 
idej in predlogov. Vendar vedi, da je bolje, da se prilagodiš, kot pa prepiraš. Če se ti zdi, da 
sočlani niso tako podučeni na nekem področju, kot ti, jim raje, kot da jih zasmehuješ 
pomagaj. 
 

POLHI (september) 
Čeprav ne maraš presenečenj se zna zgoditi, da se ti bo v življenju nekaj obrnilo na slabše čeprav tega nisi 
pričakoval/a. To lahko preprečiš, vendar moraš biti pazljiv/a pri nesigurnih stvareh, ki jih počneš v življe-
nu. Bodi pozoren/na na stvari, ki te spremljajo v življenju in jih izkoristi sebi v prid! 
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