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INTERNO MESEČNO GLASILO RODU JEZERSKA ŠČUKA CERKNICA, 
OKTOBER 2009

Ponosno vam predstavljamo prvo številko 
mesečnika društva tabornikov Rod Jezerska ščuka 

Cerknica – Ščukca.

Za vas so spisale in uredile Ščukco: Ščukce.. :P

Za šolsko oblikovanje je poskrbel Ščukec.. :D

Vse pravice potopljene!!!
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IZVOLILI SMO NOVO VODSTVO!

Od 9. oktobra naprej bo rod deloval pod taktirko
starešine Tjaše Prudič
načelnice Maje Vidrih

načelnice čete Presihajoče jezero Grahovo Sare Pakiž
načelnice Perkove čete Cerknica Jere Telič

ter ostalih požrtvovalnih članov RJŠ, ki jih boste podrobneje 
spoznali v naslednjih številkah. 

URNIKI VODOVIH SESTANKOV
Novo pa ni samo vodstvo, temveč tudi novi urniki vodovih 

sestankov: 

• Cerknica (Gerbičeva 32)
Vodnici Tjaša in Katarina, 6. razred, petek ob 18h

Vodnici Jera in Nika, 7. razred, petek ob 18h
Vodnici Tina in Eva, 8., 9. razred, petek ob 16h

Vodnika Vid in Margareta, 1.-3. razred, sreda ob 16h
Tisti otroci, ki obiskujete 4. in 5. razred se lahko na sestankih  

oglasite pri Tjaši in Katarini, torej vsak petek ob 18h 

• Grahovo (stara osnovna šola)
Vodnici Eva in Metka, 3. 4. razred, sreda ob 17h
Vodnici Sara in Ana, 1. in 2. razred, sreda ob 17h

Vodnica Vesna, 7. razred, petek ob 17 h
Vodnika Maja in Tine, 8. razred, sreda ob 19h

Tisti, ki v Grahovem obiskujete 5. razred se lahko tabornikom 
pridružite vsako sredo ob 17h, kjer bosta vaši vodnici Eva in 
Metka, tisti v 6. razredu pa lahko pridete na sestanke k Vesni  

v petek ob 17h.

Tabornikom se lahko pridružite kadarkoli, ne glede na to, v katerem 
razredu ali letniku ste. Pridite na naše sestanke in nas spoznajte. 

V naši družbi vam nikoli ne bo dolgčas. 

Ali ste vedeli …?
…da je bil Rod Jezerska ščuka ustanovljen leta 1975 in letos torej 
praznujemo 34 let.

Ščukco lahko preberete tudi na spletu, kjer boste na www.scuke.si 
našli tudi ostale informacije o našem rodu, na Facebooku pa se nam 
lahko pridružite v skupini ŠČUKE. 

Z - D - R - A - V - O !!!
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»Ta stari« na Pokljuki

Na prelep in sončen septembr-
ski vikend smo v prijetni koči 
med pokljuškimi gozdovi starejši 
taborniki kovali deje, odkrivali 
nove igre, strateško načrtovali, 
obenem pa se še fizično izpopol-
njevali. Vse to samo za vas: da 
se boste čim več naučili, se čim bolj zabavali, z zanosom odkrivali 
neznane stvari ter se v največji meri naužili taborniškega življenja. 
V tem taborniškem letu se boste tako lahko z nami odpravili na lov 
na lisico, čofotali v bazenu, obiskali Feštival v Ljubljani, nekoliko 
drugače preživeli zimske počitnice ter se karseda dobro pripravili 
na poletno taborjenje.

KAJ SE JE DOGAJALO PREJŠNJI MESEC? KAJ SE JE 
DOGAJALO PREJŠNJI MESEC?

Načrtovanje+projekti+finance+odnosi z 
javnostmi=menedžer

Prve dni oktobra sta se vaša načelnica Maja in načelnica Lol 
Mateja usposabljali za prav posebno funkcijo – postali sta namreč 
menedžerki mladinske organizacije, torej tudi našega rodu. Obo-
gateni z novimi znanji in idejami bosta poskušali čim bolje krmariti 
med rodovimi projekti, akcijami, konflikti, mediji in vso neskončno 
papirologijo.

Med bikci, kastanjetami in sangrio

V daljno Španijo je odpotoval naš Pouhek (znan tudi kot Jerneja  
Modic). V okviru Evropske prostovoljne službe bo kar celo leto 
sodelovala z mladimi v Logronju na severu pirenejskega polotoka. 
To neprecenljivo in edinstveno izkušnjo ji je omogočila prav naša 
Zveza tabornikov Slovenije. Njene dogodivščine si boste lahko pre-
brali v naslednjih Ščukicah.
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KAJ PA BOMO POČELI OKTOBRA?

Poleg vsakotedenskih vodovih sestankov se bomo vsi skupaj 
pomerili na prvi letošnji akciji, namenjeni tudi vašim staršem in 
prijateljem. Svoje spretnosti in znanje boste lahko pokazali na 
Potujočem kvizu ali Strateški igri, kot jo večina izmed vas pozna iz 
poletnega taborjenja. Kako igra poteka, naj ostane za tiste, ki je še 
ne poznate, presenečenje, ostali pa že veste, kako je razburljiva in 
zanimiva. Obvestila o datumu in kraju kviza boste naknadno prejeli 
od svojih vodnikov oziroma na naši spletni strani www.scuke.si. 

Dve članici rodu konec meseca odhajata v južne kraje, in sicer v 
vasico pod vulkanom Etna na Siciliji, kjer se bosta skupaj z mladi-
mi iz šestih evropskih držav udeležili mladinskega treninga o med-
kulturnem dialogu. Program obljublja veliko aktivnosti v sicilijan-
ski naravi, tako da si lahko obetamo, da bosta prihodnje akcije in 
taborniški program še bolj popestrili. 

Komaj začetek leta je, pa že toliko aktivnosti. Vendar so novi pred-
logi vedno dobrodošli. Naj vam podamo le nekaj namigov, kaj vse 
lahko predlagate svojim vodnikom za delo v vašem vodu: Leskova 
dolina, lokostrelstvo, kanuji, kino, pečenje kostanja … 

NAJ …BIVAK

Za konec pa še en izziv za vaš vod: postavite najbolj odbit in najbolj 
nenavaden bivak - uporabite najbolj nenavadne pripomočke, ki jih 
najdete okoli sebe, se ob/v/na bivaku fotografirajte in svoje umet-
nine posredujte uredništvu Ščukce. Fotografijo najbolj odbitega bi-
vaka bomo objavili v naslednjem mesečnem glasilu, postavitelji pa 
dobijo privlačno nagrado. Veselo na delo!

»Naj« pa ne bo samo bivak, temveč bomo čez celo leto sledili vašemu 
delu in na koncu izbrali tudi naj vod. Ta laskavi naslov si lahko 
prislužite z vestnim obiskovanjem sestankov, aktivnim delom ter 
čim več udeležbami na rodovih akcijah. Posebne plus točke pa do-
bite tudi za požrtvovalnost in uspeh na taborniških tekmovanjih. 


