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Novo leto, novi izzivi in 
nove zmage! 
 

 

 

Ščuke v svojem najljubšem okolju – v vodi 
Po prazničnem zatišju, ko smo si tudi Ščuke 
privoščile nekaj dni oddiha in se predale 
zimskim radostim, v novo leto vstopamo polni 
energije in načrtov za prihajajoče taborniško 
delo in akcije.  
Ta mesec se je na koledar rodovih akcij uvrstila 
ena bolj priljubljenih aktivnosti Ščuk, in sicer 
PLAVANJE!!! V vodni park Atlantis v 
Ljubljani se bomo z avtobusom odpeljali v 
nedeljo, 31. 1. 2009. Da se boste lahko z nami 
tunkali, špricali, skakali, toboganali in se imeli 
nadvse super fajn, ne pozabite s seboj vzeti 
kopalk in brisače. Več informacij o akciji pa 
boste dobili še od svojih vodnikov oziroma na 
spletni strani www.scuke.si.  
 
Naš Pouhek pa še vedno v Španiji …  
Je že tako, da nas zaključek koledarskega leta 
nekako »prisili«, da se v mislih večkrat 
obračamo na preteklih 365 dni in delamo 
zaključke in vrednotenja. Pluse in minuse. 
Hkrati pa se z mislimi že sprehajamo po letu, ki 
je pred nami. In četudi ne pišeš novoletni 
obljub, si verjetno vsi postavimo vsaj kakšen 
cilj. Eni bolj natančnega, drugi bolj splošnega. 
Kar pač komu ustreza in odvisno od trenutnega 
življenjskega obdobja. 
Hkrati pa imamo vsi v mislih želje. Eni bolj 
skrite kot drugi, eni hitreje dosegljive od 
drugih. Kljub ogromno aktivnostim, ki smo jih 
imeli v preteklem mesecu, sem se tudi jaz 
večkrat v mislih ozirala na leto, ki je minilo. 
Verjetno je ostal neizpolnjen marsikateri načrt, 
ki sem si ga v mislih zarisala ob koncu 2009. 
Hkrati pa bi lahko kar pri nekaterih naredila 
kljukico, če bi le bili zapisani. Najbolj sem 
ponosna, ker po toliko letih vendarle lahko 
naredim kljukico pri načrtu, ki se je po mislih 
verjetno vlekel vsaj 3 leta. Da za nekaj časa 
odidem v tujino. Sedaj še bolj verjamem, da 
nekatere želje enostavno potrebujejo dlje časa. 
Da dozorijo. Od skrite želje k resničnosti. 
Zato vsem »Ščukam po duši« želim, da gre leto 
2010 po začrtanih tirih. Ko pa bo šlo po drugi  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
poti, je to odlična priložnost, da se 
naučimo nekaj novega o svetu in sebi. Le 
dovoliti je treba, saj nikoli ne vemo kaj nas 
čaka izven ustaljene poti. Upajmo si! 
Jerneja 
 
Imamo jih! Igralce za prvi pravi 
taborniški mjuzikal! 
Konec leta je v taborniških prostorih na 
Gerbičevi 32 v Cerknici potekala čisto 
prava avdicija za taborniški spektakel, 
mjuzikal Zašli. Žirija je imela zelo težko 
nalogo, saj so se v vseh udeležencih 
avdicije skrivali pravi igralski in pevski 
talenti.  
Igralci so skupaj z režiserjem predstave 
Mikijem že začeli s prvimi vajami, sledi še 
šivanje kostumov, izdelava scenografije, 
izbor glasbe, priprava luči, iskanje statistov 
… in tako bomo kmalu pripravljeni na 
premierno uprizoritev, ki se bo odvila v 
mesecu maju. Če si v predstavi želiš 
sodelovati tudi ti, to sporoči svojemu 
vodniku oziroma piši na naslov 
info@scuke.si  

 
Glavni igralci mjuzikla so takole pozirali takoj 
po razglasitvi vlog. Več utrinkov z avdicije si 
lahko ogledaš na spletni strani www.scuke.si 
 
Naša kreativnost ne pozna meja! 
Zadnja taborniška akcija v letu 2009 je 
potekala v znamenju praznikov. Zbrani v 
taborniških prostorih, smo s pomočjo blaga 
in gumbov izdelovali novoletne čestitke, 
barvali darilne škatlice, poslikali magnetke 
za hladilnik ter iz žice oblikovali 
metuljčke.  
 
 
 



 
Načelnica Perkove čete Jera Telič se predstavi 

 
 

Taborniško ime Miška 
Taborniška kariera K tabornikom sem začela hoditi v prvem razredu in bila članica 

voda, polnega ˝bab˝ z Anči na čelu ☺.  Ko sem malo zrasla pa 
sem postala vodnica na Rakeku in nato v Cerknici. Kakšno soboto 
pa sem obiskala tudi člane v Cajnarjih. Lansko leto sem se na 
taboru preizkusila kot vodja programa, letos pa me je doletela 
funkcija načelnika čete.  

Zakaj si postala 
tabornica? 

Ker je bila tudi Eva ☺. 
 

Katero pesem najraje 
zapoješ ob tabornem 
ognju? 

Vse so super, samo čez Katjušo je pa ni (takoj za njo je pa himna 
UPB☺) 

Kateri je tvoj najljubši 
pionirski objekt? 

 
Stojalo za čevlje, ki ga je lansko leto naredila Manca ☺. 

Kateri vozel največkrat 
zavežeš? 

 
Največkrat zavežem kavbojski vozel. To je bil prvi vozel, ki sem 
se ga naučila pri tabornikih 

Največja neumnost, ki si 
jo naredila na 
taborjenju? 

Med opravljanjem izvidnika nisem mogla zdržati 24ur brez hrane, 
zato sva z Marušo hodili v shrambo in jedli kakav ☺ (s prstom). 

V kateri situaciji ti je 
taborniško znanje najbolj 
prišlo prav? 

Letos imam na maturi geografijo. Ena izmed vaj, ki jo je bilo 
potrebno opraviti, je bila tudi orientacija.  In naša skupina je to 
opravila brez težav ☺. 

Na bivaku najraje 
skuham …  

No, na bivaku se res vedno dobro najem … najraje naredim 
šmorn (potem pa za posladek pojem še kruh in sol ☺). 

Kako premaguješ dolge 
ure na straži? 

 
Z nalaganjem na ogenj ☺. 

Naša Miška v podobi boginje na taborjenju v Podbeli. Nagradno vprašanje:  
Katero boginjo iz grške mitologije upodablja na fotografiji? Odgovore pošljite na info@scuke.si 
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Naš vod TIGRI NA ZEMLJI 
 
 
Vodnik Vid Šparemblek in pomočnica Margareta Pakiž 
Starostna veja voda Medvedki in čebelice (6, 7 in 8 let) 
Člani Tarik, Erazem, Alja, Gaja, Miha, Sara, Nika 
Značilnosti voda Radi se igramo twister, poznamo potne znake, barve rutk ---  
Na vodovih 
sestankih se najraje 
… 

 
pogovarjamo in igramo twister 

Katero slavno 
osebo bi imeli v 
vodu? 

 
Čuke 

Najljubši del 
taborjenja je … 

 
Nismo še bili na taborjenju. �  

Najboljša in najbolj 
zabavna taborniška 
akcija je …  

 
 
Nismo se še nobene udeležili. �  

Kaj bi se še radi 
naučili pri 
tabornikih? 

 
O živalih, o rutkah, raziskovali bi zemljo in vse, kar je zanimivo  

Ko bomo veliki 
taborniki, bomo … 

 
vojak, učiteljica 1. razreda, slikarka, raziskovalec sveta 

Tri stvari, ki so po 
vašem mnenju 
najbolj potrebne na 
bivaku:  

 
 
Rutka, hrana, nož, ogenj.  

 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naši medvedki in čebelice imajo toliko dela na vodovih sestankih, da se še niso uspeli fotografirati.  Uredništvo pa jim za 
spodbudo, da bodo kmalu postali pravi taborniki, podarja tole pobarvanko medvedka in čebelic.  
 


