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Pri Ščukah se neprestano kaj dogaja. Že v začetku januarja se je ekipa nadobudnih petih 
gozdovnikov in ene gozdovnice odpravila na orientacijsko tekmovanje Glas svobodne Jelovice, 
kjer so zasedli odlično 2. mesto!!! Vsi člani rodu smo zelo ponosni na naše tabornike in upamo, 
da bo takih uspehov tudi v prihodnje čim več!

Reportažo o dogajanju lahko preberete spodaj … 

V soboto, 8. januarja 2011, se je ekipa gozdovnikov, v kateri so bili Nika Paternost, Lan Soko, 
Matevž Zakrajšek, Klemen Škrlj, Jure Pirman in Matej Šilc, odpravila na orientacijsko 
tekmovanje GLAS SVOBODNE JELOVICE 2011.

Orientacijsko tekmovanje je potekalo v okolici Železnikov v izvedbi Rodu Svobodnih 
Kamnitnikov. Letos je GSJ 2011 slavil okroglo 40. obletnico. Naše ŠČUKE so na GSJ 2011 
pogumno premagovale orientacijski pohod, našle vse kontrolne točke, se dobro odrezale na 
testu prve pomoči, tematskeM testu in topo testu ter v cilj prišle pred iztekom časovnice. Kljub 
dobremu občutku o 2. mestu niso razmišljale. 

Ob tej priložnosti jim čestitamo in poklanjamo zelo velik M.
Tjaša Prudič

Nekaj vtisov skupine ŠČUK, ki so zasedle drugo mesto.

Tekmovanje se mi je zdelo razburljivo in zanimivo. Na kontrolnih točkah so bile raznovrstne 
naloge, kjer smo se zaradi naše vsestranskosti lahko izkazali. Na tekmovanju smo si krajšali pot 
in pri tem uživali. Končni rezultat nas je presenetil in razveselil. 
Nika Paternost

Na Glasu Jelovice mi je bilo najboljše, da je padal dež. Všeč mi je bil razgiban teren in to, da so 
bil kontrolne točke ob cesti. Ne morem verjeti, da smo bili drugi! 
Klemen Škrlj

Na tekmovanju smo bili prvič in bili smo drugi. Našel sem 4 kontrolne točke, kljub temu, da 
nisem  nosil zemljevida. Tjaša je rekla, da sem si prislužil nošenje zemljevida na naslednjem 
tekmovanju. 
Matevž Zakrajšek

Taborni ogenj na Prešernovem trgu v Ljubljani

Ljubljanski taborniki, ki so združeni v Mestno zvezo tabornikov, nas vabijo 
na Teden taborništva, ki ga organizirajo ob praznovanju 15-letnice delovanja 
Mestne zveze tabornikov Ljubljana in 60-letnici taborništva v Ljubljani.

Teden taborništva bo potekal med 11. in 15. aprilom 2011 v središču Ljubljane 
med 15. in 18. uro.

V ponedeljek, 11. aprila, se bo Teden taborništva pričel s taborniškimi 
delavnicami, na katerih bodo ljubljanski taborniki skušali na čim bolj 
pester način predstaviti taborništvo. Skupaj z njimi boste lahko postavili manjše 
pionirske objekte, se učili različnih vozlov in kako jih uporabiti v praksi, 
uporabljali šotorsko krilo za različne namene, risali in barvali taborniške rutice, 
in še veliko več.

V torek, 12. aprila, bodo pripravili več različnih taborniških iger. Ta del 
programa bo namenjen mlajšim udeležencem.

V sredo, 13. aprila, bodo za odrasle organizirali orientacijski tek, za mlajše pa 
lov na lisico, to je orientacija po potnih znakih.

V četrtek, 14. aprila, bodo postavljali pionirske objekte (to so objekti, ki so 
primarno narejeni iz drevesnih debel in vrvi). Program bodo zaključili s 
taborniškim večerom ob kitari.

V petek, 15. aprila, bodo najprej potekale ustvarjalne delavnice, večer pa 
bodo zaključili s slavnostno akademijo, ki bo predstavljala najbolj "uradni 
del" praznovanja 15-letnice in na katero bodo vabljeni načelniki in starešine 
ljubljanskih rodov - taborniških društev, vodstvo Zveze tabornikov Slovenije, 
ravnatelji ljubljanskih osnovnih šol, predstavniki Mestne občine Ljubljana in 
sponzorji oziroma donatorji. V dobre pol ure se bodo sprehodili skozi kulturni 
program, na kratko orisali pomen taborništva v Ljubljani in podelili priznanja 
in plakete MZT najbolj zaslužnim tabornikom.
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Januarja smo tudi plavali … 

V soboto 22. 1. 2011 smo se Ščuke odpeljale na akcijo, ki se je radi udeležijo tako najmlajši kot tudi 
nekoliko starejši člani RJŠ. Z avtobusom, ki nas je pobral v Grahovem, Cerknici in tudi na Rakeku, smo 
odšli v Vodno mesto Atlantis. Zakaj? Ja da se naplavamo!

In ni bilo le plavanje – tudi po dveh toboganih smo se spustili, z vodnimi gumami in brez njih, preizkusili 
velikanske vodne pištole, težko pričakali prave valove in termalne vrelce, nekateri pa so se čudili vročini 
v finski savni. Pozabili nismo niti iger z žogo. Najbolj pogumni pa smo za hip zaplavali tudi v zunanjem 
bazenu, kar je bila prava avantura v zimskih temperaturah in pari, ki se je dvigala iz toplega bazena.  

Pridružilo se nam je tudi nekaj nečlanov, tako nas je bilo skupaj 21 ter 6 spremljevalcev. Po koncu naštetih 
užitkov v Vodnem mestu smo se še podkrepili, da je bila pot proti domu lažja, in si na koncu obljubili, da 
bomo plavat še šli, do takrat pa se bomo udeležili še katere izmed rodovih akcij!

Poročilo o naključni akciji UPB-jevcev

Na prelep sončen dan 16. 1. 2011 smo se štirje ustanovni člani kluba UPB (po večini) posamezno odločili 
za naključen vzpon na hrib. Eni so začeli tu, drugi tam, tretji pa spet drugje. Poanta je v tem, da smo se 
na vrhu dobili ob naključi uri (razmak 15 minut). Na podlagi naključnega dogodka smo se poistovetili z 
Aborigini, ki se ”čutjo”. Nato smo veselo pokramljali in se okrepčali. Na poti proti dnu, spet eni v eno 
smer, drugi v drugo, smo dorekli, da moramo to naključje ponoviti večkrat. Udeležba je bila procentualno 
zadovoljiva, zato smo se odločili, da si zasluži vpis v arhiv UPB akcij.
Limun

Na obisku pri Rodu Zelenega žirka
Par Ščukic je en zimski počitniški dan preživelo prav superzimskotaborniškoduper. Obiskale so namreč 
tabornike iz Žirov, ki so zimovali v koči v Zelšah, njihovim gozdovnikom in gozdovnicam pa smo posodili 
naše taborniške prostore za prenočevanje. Od obiska dalje so te Ščukice bogatejše za:  
- razvite mišice na nogah, saj so se na obisk odpravili kar peš;
- obroček za rutko, ki so jih v družbi Žirkov izdelali z lastnimi rokami;
- scvrtek kakšne sive celice, ki jim je pregorela ob igranju družabnih iger;
- kakšno modrico, ki je ostala po padcu ob sankanju;
- eno življenje, ki so ga prišparali na progi preživetja …
In seveda za nova taborniška poznanstva s kolegi Žirki! Hvala Žirko za gostoljubje in druženje!

Kaj se bo dogajalo?

K
aj

:
Sp

us
t p

o 
Lj

ub
lja

ni
ci 

20
11

K
da

j:
14

. m
aj 

20
11

K
je:

Od
 P

od
pe

či 
do

 ce
nt

ra
 L

ju
bl

jan
e

K
ak

o:
Ve

č i
nf

or
m

ac
ij 

na
: h

ttp
://

ww
w.

rb
s.

ru
tk

a.n
et/

sp
us

t

K
aj

:
Šč

uk
an

uj
an

je 
20

11

K
da

j:
21

. m
aj 

20
11

K
je:

Na
 C

er
kn

išk
em

 Je
ze

ru

K
ak

o:
Ve

č i
nf

or
m

ac
ij 

na
: n

a w
ww

.sc
uk

e.s
i

RO
D 

JE
ZE

RS
KA

 Š
ČU

KA

K
A

N
U

  T
U

R
N

E
JA

N
I

 K
A

N
U

J
A

, 
N

I
 P

A
N

I
K

E
! 

G
a

 z
r

ih
ta

m
o

 m
i

P
O

P
U

ST
 p

ri
 u

de
le

žb
i o

be
h 

ak
ci

j!



ŠČUKCA

4 4

ŠČUKCA
Taborniki Perkove čete pripravili svojo akcijo

Taborniki, ki sestankujejo na Gerbičevi 32 in so torej del Perkove čete, so imeli v začetku februarja čisto 
svojo četno akcijo (tiste akcije, ki se jih udeležujejo vsi člani rodu, pa se imenujejo rodove akcije in 
potekajo vsak mesec :)). 
Cerkničani so se dobili kar tam kot vsak teden, torej na G32, kjer so jim vodniki in vodstvo čete pripravili 
zelo zanimive in poučne delavnice: iz pomaranč so izdelali čisto prave svečke, odpadne plastične vrečke 
so pretopili v krasne umetnine, izvajali so enostavne kuhinjske poizkuse, se posladkali z mafini, ki so jih 
sami spekli, ter se pomerili v namiznih igrah, ki so jih izdelali iz odpadnega materiala, ob tem pa se tudi 
naučili, kako lahko na zabaven način pripomorejo k ohranjanju okolja!

Poletno taborjenje … BO!
Pa ne samo, da bo. Povemo lahko tudi, da bodo stali šotori, da bomo vstajali ob 7.30 (hmm…no ja, to 
je odvisno od letošnje taborovodje :)), da bomo šli na bivak, da bomo dvigali zastavo, peli, kurili, ajali, 
plavali, lizali sladoled, igrali skeče, streljali z lokom, jedli šmorn, obdarovali skrite prijatelje, poležavali 
na plaži, kanuarili … 
Poležavali na plaži in kanuarili? O, ja! Ščuke bomo namreč letos po nekaj letih spet taborile ob Kolpi! 
Če ste že radovedni, kakšen bo letošnji taborni prostor, pokukajte na našo spletno stran, za več informacij 
o taborjenju pa povprašajte svojega vodnika ter spremljajte našo spletno stran in Facebook!

 
Zimovanje z vampirji 

O zimovanju, ki je potekalo od 25. do 27. februarja na Pokljuki, smo se pogovarjali z zimovodjo Majo 
Vidrih – Čupy. 

Maja, letošnje zimovanje je bilo nekoliko drugačno kot ponavadi. 
Res je. Letos smo se Ščuke odpravile na zimovanje s taborniki Rodu Louisa Adamiča iz Grosuplja, poleg 
tega pa je bilo tudi tematsko obarvano,  in sicer smo bolje spoznali temačni svet vampirjev. Od tod tudi 
ime zimovanja – Vampirska saga. Posebnost letošnjega zimovanja je bila tudi ta, da je bilo namenjeno 
samo gozdovnikom in gozdovnicam, in sicer zaradi omejenega prostora v koči, pa tudi program je bil 
sestavljen nekoliko drugače – več poudarka je bilo namenjenega veščinam, ki so primerne za njihovo 
starost, poleg tega pa jih želimo spodbuditi za nadaljnje delo pri tabornikih, tudi za vodstvene položaje. 

Kakšen pa je bil ta program? Vampirji … to se sliši že malce strašljivo … 
Vse, kar smo počeli, smo obarvali s tematiko vampirjev. Prvi dan si je vsak udeleženec iz kokosovih 
orehov izdelal svojo čašo za vampirske napitke, zvečer pa smo se odpravili na sprehod po Forksu (kraj, 
kjer se odvija zgodba knjige in filma Somrak). Na tem raziskovanju so se taborniki iz obeh rodov bolje 
spoznali med seboj in obnovili svoja taborniška znanja –  predvsem topografijo in prvo pomoč. Imeli smo 
tudi kino večer. Seveda smo gledali film Somrak z Robertom Pattinsonom v glavni vlogi. Grrrr :). 

Gozdovniki in gozdovnice pa verjetno niso ušli tudi orientaciji?
Seveda ne! Tudi tokrat se je naš vodnik Miki potrudil in pripravil prav posebno progo. Najprej so se 
morali spopasti s topografskimi testi in vrisovanjem, kar je sestavni del skoraj vsakega orientacijskega 
tekmovanja. Nato so se ekipe s časovnim zamikom odpravile na pot, na kateri je bilo pet kontrolnih točk z 
različnimi taborniškimi in vampirskimi nalogami. Po nekaj urah so na cilj prispele kar vse ekipe skupaj. 
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Kako pa so se naše Ščuke ujele z Louiski?
Taborniki so se med seboj zelo dobro ujeli, žal pa so imeli premalo časa, da bi se bolje spoznali. So si pa nekateri 
med seboj izmenjali Facebooke in govori se, da so se že srečali na Gotiku. 

Kaj pa o zimovanju pravijo udeleženci? 
»Letošnje zimovanje mi je bilo zelo všeč, saj je bil dober program. Igre, ki smo jih igrali, so bile zabavne, prav 
tako pa tudi pacanje s kokosom.« 
Isabella

»Zimovanje je bilo super, sploh pa igra vasi.« 
Vesna 

Ščuke med zvezdami

Rodova akcija, ki je potekala konec marca, je bila prav edinstvena. Na obisk smo namreč povabili 
Astronomsko društvo Labod. Astronoma Janez in Daša sta nam najprej v taborniških prostorih povedala nekaj 
osnovnih informacij in zanimivosti o vesolju. Ob tem smo se osredotočili tudi na varstvo okolja, in sicer smo 
spoznali nevarnosti svetlobnega onesnaževanja.
Ko se je dovolj stemnilo, smo se odpravili na njive med cerkniškim pokopališčem in Dolenjim Jezerom, kjer sta 
naša gosta postavila pravi pravcati ogromen teleskop! Skozenj smo lahko opazovali različne meglice in 
galaksije, prav lepo pa je bil viden tudi Saturn s svojimi obroči! 
Medtem, ko se je ena skupina približala zvezdam, pa je druga skupina prek grških pripovedk spoznavala različna 
ozvezdja. Tako znamo sedaj na nebu poiskati veliki voz in severnico (no … ker smo taborniki, smo to znali 
že prej :)), mali voz, ozvezdji malega in velikega medveda, orion in kasiopejo. Kljub mrzlemu večeru smo se 
odlično zabavali ter spoznali še nekoliko drugačen svet.  

Tabornik se vedno znajde … tudi ponoči
Eno izmed težjih taborniških orientacijskih tekmovanj, Nočno orientacijsko tekmovanje, je letos zadnjo 
marčevsko soboto potekalo v Šmarju Sap. Letos Ščuke nismo imele svoje ekipe, vendar to še ne pomeni, da 
tekmovanje ni minilo brez Ščuk. S precej močvirnato  progo se je spopadala naša Čupy, in sicer v ekipi deklet 
iz Rodu Louisa Adamiča Grosuplje, ki jih je spoznala poleti na Mootu v Keniji. Ekipa je s pripravami začela 
že kar nekaj tednov pred tekmovanjem in na koncu dosegla uspešno sedmo mesto in nagrado. Bravo Ščuka in 
Louiske!

Grozljivo orientacijsko tekmovanje in kričanje
Dve štiričlanski ekipi gozdovnikov in gozdovnic so se skupaj z našo načelnico Jernejo 2. aprila z vlakom 
odpravili na najbolj grozljivo taborniško tekmovanje – GOTIK. Letos je tekmovanje potekalo v osnovni šoli 
Pirniče in njeni okolici. Ker tekmovanje ni samo tekmovanje, so vmes spoznavali nove tabornike in obnavljali 
stara prijateljstva, se odpravili na nočno orientacijo (eni s kompasom, drugi brez!), kjer so nas strašili vampirji, 
zombiji itd., reševali topo in tematske teste ter prepoznavali črke morsejeve abecede s pomočjo računalnika. 
Poleg tega pa so med tabornike s cele Sloveniji razdelili tudi veliko letakov za naše Ščukanujanje, ki bo potekalo 
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Tabornik se vedno znajde … tudi ponoči
Eno izmed težjih taborniških orientacijskih tekmovanj, Nočno orientacijsko tekmovanje, je letos zadnjo 
marčevsko soboto potekalo v Šmarju Sap. Letos Ščuke nismo imele svoje ekipe, vendar to še ne pomeni, da 
tekmovanje ni minilo brez Ščuk. S precej močvirnato  progo se je spopadala naša Čupy, in sicer v ekipi deklet 
iz Rodu Louisa Adamiča Grosuplje, ki jih je spoznala poleti na Mootu v Keniji. Ekipa je s pripravami začela 
že kar nekaj tednov pred tekmovanjem in na koncu dosegla uspešno sedmo mesto in nagrado. Bravo Ščuka in 
Louiske!

Grozljivo orientacijsko tekmovanje in kričanje
Dve štiričlanski ekipi gozdovnikov in gozdovnic so se skupaj z našo načelnico Jernejo 2. aprila z vlakom 
odpravili na najbolj grozljivo taborniško tekmovanje – GOTIK. Letos je tekmovanje potekalo v osnovni šoli 
Pirniče in njeni okolici. Ker tekmovanje ni samo tekmovanje, so vmes spoznavali nove tabornike in obnavljali 
stara prijateljstva, se odpravili na nočno orientacijo (eni s kompasom, drugi brez!), kjer so nas strašili vampirji, 
zombiji itd., reševali topo in tematske teste ter prepoznavali črke morsejeve abecede s pomočjo računalnika. 
Poleg tega pa so med tabornike s cele Sloveniji razdelili tudi veliko letakov za naše Ščukanujanje, ki bo potekalo 

v maju ob Cerkniškem jezeru. Naše Ščukice so se v svoji kategoriji uvrstile v zlato sredino.  


