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Raziskovalci tabora

2.7.2019

ODZIVI TABOREČIH
Povprašali smo taboreče kaj jim je bilo najbolj všeč na taborjenju.

V tej številki:
 ''Brez nas ne gre'' BOLNIČARJI
 Raznašalci novic -

 Kdo bo MISS in MISTER?
 INTERVJU– Sašo Gliha
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Goreče skrivnosti

''Brez nas ne gre'' - BOLNIČARJI
Na taborjenju smo se ustavili pri
skupini, ki je opravljala veščino
BOLNIČAR. Tabornikov, ki so ţeleli izvedeti kar se da največ o delu
in pomembnosti prve pomoči, je
bilo več kot petnajst. Zato so se,
da bi v omejenem času vsi izkoristili svoj maksimum, razdelili v dve
skupini. Prvo skupino bolničarjev je
vodila Tjaša Zupančič, drugo pa
Vesna Smolič. Tekom taborjenja so
v dopoldanskem času spoznavali
osnove prve pomoči, kot so oskrba
laţjih ran s pomočjo povojev, ki so
jih prakticirali drug na drugem.
Poleg tega so se ozavestili kako
ravnati v primeru, ko sami ne more-

mo dolgoročno pomagati ponesrečencu. Povedali so nam, da je potrebno najprej poklicati na telefonsko številko 112 in nato počakati na
reševalno vozilo, hkrati pa oskrbeti ponesrečenca kolikor lahko. Za
konec smo preizkusili njihovo znanje z vprašanjem: ''Kako bi ravnali,
če bi se nekdo utapljal?'' Povedali
so nam, da bi osebo s pomočjo
reševalnega obroča spravili na kopno, nemudoma poklicali reševalce
in, v primeru da je to potrebno,
pričeli z oţivljanjem (30 masaţ in
2 vpiha).

Raznašalci novic - KURIRJI
Prav posebno vez imamo mi novinarji s KURIRJI, saj brez njihove
pomoči naše glasilo ne pride do vas.
V sklopu tabora smo se ustavili
tudi pri njih in jih na hitro izprašali. Po krajšem klepetanju smo od
njih izvedeli, da so na začetku s
pohodom, do savudrijskega svetilnika, nabirali kondicijo, ki je za
njihovo delo ključnega pomena.
''Pravi kurir je tisti, ki zna
dobro šifrirati''

Kasneje so s pomočjo igre spomin,
ki sta ga pripravila vodji veščine
Vanja Šalehar in Luka Oven, urili
pomnjenje in se hkrati učili tudi
topografske znake. S tem so izurili
svoje moţgane tako, da so si le-ti
zmoţni zapomniti sporočila, ki jih
nato ponesejo v svet. Preizkusili pa
so se tudi v šifriranju sporočil, kar
nam omogoča, da je vsebina sporočila varna, četudi le-to pride v
napačne roke.

''ČOF, ČOF, ČOFOTAVČKI TO SMO MI'' - PLAVALCI
V taboru smo imeli tudi nekaj
neplavalcev in nekaj tabornikov, ki
svojemu plavanju niso popolnoma
zaupali. Svoje znanje iz plavanja so
urili znotraj veščine PLAVALEC.
Ob potikanju po plaţi smo jih ujeli
na obali in jih zastavili nekaj vprašanj. Izvedeli smo marsikaj, med
drugim da na plaţo nikoli ne gredo
brez sončne kreme, brisače in
nekateri tudi ne brez rokavčkov
ter seveda brez mentorjev za tunkanje - Mateja, Primoţa in Matica,

ki poskrbijo da prav vsi poizkusijo
kako slana je voda. Svoje znanje so
izpopolnjevali s plavanjem v krogih
in igro roparji in policaji. Za njihovo energijo pa je poskrbel mentor
Primoţ, kateremu so plavalci pojedli malico - rozine. Fantom pa so
pomagale tudi mentorice Kaja,
Metka, Špela, Tjaša in mentor
Gorazd, ki so bili ob koncu taborjenja prav veseli, saj so splavali skoraj da ne vsi.

Goreče skrivnosti
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INTERVJU: Sašo GLIHA - taborovodja
Brez vseh mentorjev in preostalih pomočnikov ne bi bilo
taborjenja v Savudriji.
Še posebej veliko truda in dela pa
vsako leto vloţi tudi naš Sašo, ki
je letos prvič tudi taborovodja.
Odzval se je na našo prošnjo in
nam odgovoril na nekaj vprašanj.
A poznate razliko med modro in
rdeče obarvanim hidrantom?
Razlika je v slanosti vode, v modrih je morska in v rdečih navadna
voda.

stanju, da ne pozabimo iti jest,
med drugim kupujem razglednice.
Na splošno skrbim za mentorje in
tabornike.
Kako
je
apartmaju?

spati

v

avto-

Super, priporočam to izkušnjo
vsakemu.
Delate raje sami ali z Andrejo?
Z Andrejo, ker se dobro razumeva.

NEZNANEC V
TABORU!!!
Zgodilo se je prav nepričakovano,
in sicer v noči med soboto in
nedeljo so naši deţurni taborniki
naleteli na presenetljivega gosta…
Tekom rednega obhoda so prvo noč
naši deţurni taborniki naleteli na
črno kepo. Izkazalo se je, da je v
tabor prišel na obisk mali krt. Novica o nočnem obiskovalcu se je v naslednjih dneh hitro razširila po taboru.

Letos ste prvič taborovodja,
mogoče tudi naslednje leto?
Verjetno bom vztrajal še kakšno
leto.
Ali ste, kot otrok, taborili?
Ja, kar sedemkrat. Imam zelo
lepe spomine, meni ljubši časi, saj
imam kar nekaj prijateljev in so
mentorjev iz tistih časov. Sem pa
večkrat tudi ponagajal takratnim
mentorjem.
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Za vse, ki govoricam niso popolnoma
verjeli, spodaj prilagamo foto dokaz.

A imate slabe glasilke, da veliko govorite po megafonu?
Ne, samo otroci v taboru niso
najbolj poslušni, zato je potrebno
kdaj kaj povedati naglas :)
Kakšne so
taboru?

vaše zadolţitve v

Skrbim, da vse poteka po dnevnem redu, da so šotori v odličnem

ŠUŠLJA SE...
Tekom taborjenja so se po taboru pojavile govorice o vsakoletnem izboru MISS in MISTRA tabora…
Pojavile so se mnoge špekulacije, o tem kdo bo to postal, in prav te so
seveda ujela tudi naša ušesa...
V fantovskih krogih se je največkrat pojavilo ime Karmen, Maša in
Klara, katere so ob našem vprašanju, o govoricah, prav lepo zardele.
Še glasnejše pa so govorice, ki jih po taboru širijo naša dekleta, o
bodočem mistru. Na sam vrh favoritov za laskavi naslov sta se uvrstila Luka in Ţan, ki na naša vprašanja nista ţelela odgovarjati.
Od vseh govoric smo postali ţe zelo neučakani, a potrebno bo počakati na finalni izbor, ki bo potekal, tako kot vsako leto, zadnji dan
taborjenja. O rezultatu bomo poročali v naslednji številki.
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EKIPA NOVINARJEV

Urednik: Anže Žnidaršič
Oblikovalec: Lisa Reberšak
Fotograf: Klara Kresal
Lektor: Jaka Renko
Telefon: imenik še obstaja...
Faks: nismo naredil...
E-pošta: info@gz-trebnje.si
Naša ušesa so velika...

Klara KRESAL

Lisa REBERŠAK

Na spletu smo!
gz-trebnje.si

MK GZ TREBNJE

KRIŢANKA
Le kaj je rešitev???

VODORAVNO:
1. Proti čemu se
borijo gasilci?
2. Z njim pridejo na
poţar.
3. S čim nas opozarjajo, ko gredo na
intervencijo?
4. Veliko jih je na
avtocesti.
5. Na višino pridejo
gasilci z…
6. V njej je voda.
7. Iz njega napolnimo cisterne.

Jaka RENKO

Anţe ŢNIDARŠIČ

