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DEJAVNOSTI ŠČUK V LETU 2011 

Leto 2011 se zdi že mesece nazaj, zato je pravi čas, da na kratko strnemo dogajanje 

in pogledamo, na katerih področjih smo bile Ščuke najbolj dejavne. 

V RJŠ je v okviru dveh čet (v Grahovem in Cerknici) delovalo sedem vodov (3 MČ in 

4 GG) ter dva kluba PP in Grč (UPB in Lole). Skupaj je RJŠ štel aktivnih 78 članov, ki 

so jim ob strani stali še mnogi podporni in občasno aktivni člani, brez katerih bi bilo 

naše delovanje zelo okrnjeno.  

Prav vsak mesec smo imeli enodnevno rodovo akcijo (plavanje, opazovanje neba in 

pohod, čekpojnt, fotoorientacija, bowling, ogled lutkovne predstave), v nekaterih 

mesecih pa tudi večdnevne aktivnosti (zimovanje na Pokljuki, Ščukanujanje na Cer-

kniškem jezeru, jesenovanje v Kovku nad Ajdovščino). Taborniško leto 2010/11 

smo junija zaključili s Taborjado, piknikom in športnim druženjem, kjer smo najbolj 

pridnim podelili tudi oznake znanj in osvojene veščine, novo taborniško leto 

2011/12 pa začeli z občnim zborom društva, že 36. po vrsti. 

Seveda poleti Ščuke nismo počivale, taborile smo letos v Žagi ob Kolpi! Še eno 

poletno taborjenje, spomin na katerega nas greje v teh mrzlih dneh. Šotor, dvigo-

vanje in spuščanje zastave, večeri s kitaro ob ognju, kanuji, bivak, rafting za GG-je, 

obisk deklet s Finske, snemanje kratkih filmčkov, tematski dnevi, športne aktivnos-

ti, obisk staršev … Taborni prostor je pokal po šivih od vseh obiskov, se še spomniš? 

Ampak to še zdaleč ni vse: aktivno smo sodelovali z drugimi društvi na prireditvah 

in sejmih v naši in sosednjih občinah (sejem Lepu d' s pršu, Miklavžev sejem, 1. 

sejem prostovoljstva pri Gradu Snežnik, praznovanje občinskega praznika) ter tudi 

osnovnima šolama v Cerknici in Grahovem (aktivnosti za delovno soboto ter orien-

tacija za nižje razrede). 

Udeležili pa smo se tudi nekaterih taborniških tekmovanj (Fotoorientacija v Ljublja-

ni, Gotik pri Medvodah in Glas Svobodne Jelovice pri Železnikih) in izobraževanj (za 

vodje skupin, enot, pridobivanje sredstev in mednarodno mladinsko delo) ter se 

družili, načrtovali, motivirali. 

Uuuuuf, toliko je bilo dejavnosti, da smo izdali kar 5 rednih številk ter posebno, 

taborno izdajo revije Ščukca, trudili pa smo se tudi ažurirati našo spletno stran 

www.scuke.si in Facebook profil. V 2011 smo bili izredno pridni, prav tako bomo v 

2012! 
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IZ ZAMRZNJENEGA JEZERA V BAZEN  

 

V soboto 28.1 .2012 smo se Ščuke odpravile na plavanje v Atlantis. Tam so nas pri-

čakale prijazne animatorke, ki so nas animirale cele štiri ure.  

Najprej smo šli v bazen z valovi in smo tam metali na koš, tekli po stezi in iz nje 

skočili v vodo, nato smo se šli spuščat po toboganu in šli plavat še v jamo. Po dveh 

urah plavanja smo imeli kratek odmor za kosilo ... in nato kmalu odšli nazaj v bazen 

z valovi, kjer smo ponovno metali na koš oz. tekli po stezi. Dobili smo tudi valj, v 

katerem smo se kotalili. 

V Atlantisu smo se imeli super in se kar stežka odpravili iz bazena, a se je bilo treba 

preobleči in si posušiti lase. Na avtobusu na poti domov nas je kar precej zaspalo, 

saj smo bili dodobra izmučeni in kmalu smo prišli domov, kjer so nas na parkirišču 

pričakali starši. 

Bouha 

TABORNIŠKA LEKARNA 

Česen  (Allium sativum)  

Česen je začimbna rastlina v družini lukovk 
(Alliaceae). Uspeva po vsem svetu v toplem in 
zmernem podnebju. Bližnje sorodnice česna so 
čebula, šalotka, por in drobnjak. Uporablja se za 
kulinarične in medicinske namene. Ima karakte-
ristični okus in vonj.  

Zaradi žveplenih sestavin v eteričnem olju je neprijetnega vonja, brez njih pa ni 
zdravilen. Najpomembnejši je alicin, ki  nastane iz aliina s pomočjo encima alinaze, 
ko česen zdrobimo, oba – aliin in alinazo – pa morajo vsebovati tudi česnovi pripra-
vki, kar se doseže le  primernim tehnološkim procesom. Ugotovili so, da znižuje 
lipide in preprečuje aterosklerozo ter tako preprečuje nastanek krvnih strdkov. 

Pospešuje znojenje (= diaforetik), olajša izkašljevanje (= ekspektorans), blaži krče (= 
spazmolitik), razkužuje (= antiseptik), onemogoča bakterije, glivice in viruse (= bak-
teriostatik, antimikotik in antivirotik), znižuje krvni tlak (= hipotenziv) in uničuje 
črevesne zajedalce (= antihelmintik). Po ljudskem izročilu se uporablja za zdravljen-
je  vnetih zgornjih dihalnih poti, oslovskega kašlja ter prehlada in gripe. 

 

Vaša zeliščarka Bina Malina 

http://www.scuke.si
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Novičke od drugod …  

 

Samo en je NOT ... NOT 2012 

Zdravo! Bliža se konec marca in s tem Nočno orientacijsko tekmovanje 2012, ki bo 

letos potekalo od 24. do 25. marca v Vodicah. Kot novost na NOT-u letos uvajamo 

kategorijo SOLO, v kateri lahko tekmujejo posamezniki stari nad 16 let. Več o NOT-

u lahko najdete na http://not.rutka.net in na Facebooku. Kar se tiče nove kategori-

je, pa so pravi naslov za branje propozicije=) 

Sendviči, čaj, zaspani kontrolorji ter dobra družba! Vse to in še več le na NOTu! Če 

pa pokličete v naslednje pol ure, pa dobite še juho s kroglcami! Telefon: 090-RMT-

NOT 

NOT - not just a walk in the park 

 

Delavnica Vrisovanje 

Delavnica vrisovanja se bo zgodila 16. 2. 2012 ob 17.30 v hišici RBS na Ulici Pohor-

skega bataljona 113a. Delavnica bo potekala v dveh skupinah: PP osnovno znanje, 

PP napredno znanje (za tiste, ki že nekaj znajo). 

Rok prijav na irena.rbs@gmail.com do 10.2. Ob prijavi je potrebno navesti želeno 

skupino. Kljub roku prijav bojo prijave potekale do zapolnitve mest, tako da ne 

čakate na zadnji hip! Delavnico bosta vodila Jure Zmrzlikar in Blaž Grah, prva svinč-

nika slovenskega vrisovanja. 

Kdor vriše prav, ta bo pa že znal! 

 

 

Ščukco preberi tudi na www.scuke.si, kjer najdeš tudi vse aktualne informacije o 

našem rodu! 

Postani prijatelj osebe Rod Jezerska ščuka Cerknica tudi na Facebooku in spremljaj, 

kaj se dogaja našim Ščukcam! 

TABORNIŠKA PESMARICA 

Ivo Štajdohar - Inštruktorska balada 

 

C   Cmaj7 
 Vso noč ko tabor spi,  sanjarim o njej, 
   C7      F 
 ki rada ima lepe reči. 
 d G C Cmaj7 
 To se  zgodi vsakemu, ki ljubi. 
  F      G      C 
 Lahko se zgodi vsakemu. 
  
 Ko noč zagrne travo, tišina zažari, 
 me misel nate greje, saj vem, da blizu si. 
 Topot zadrg šotorov me plaši, 
 da nisi potegnila tudi ti. 
  
 Ne vleci dol zadrge šotora svojega, 
 noč, ki je pred nama, bo sreča za oba. 
 Vodstvo sestankuje, ostali so odšli, 
    C7 
 jaz pa sam prepevam, prepevam si.  
  
 F G C  C7 
 Inštruktorka moja in jaz inštruktor tvoj 
    F   d G  G7 
 in Gozdna šola z nama, zdaj gremo vsi v boj - ooooj. 
  
 Spomin na tiste dni, na zvezdnate noči 
 prikliče melodijo mladostnih nežnosti. 
 Glej jo čarovnijo, spet veter šelesti. 
 Spet mi v mislih pesem oživi. 
  
 Ne vleci dol zadrge šotora svojega, 
 noč, ki je pred nama, bo sreča za oba. 
 Vodstvo sestankuje, ostali so odšli, 
 jaz pa sam prepevam, prepevam si. 

http://www.scuke.si
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