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SAVUDRIJA V SLIKI 



Tekom taborjenja se veliko 
dogaja, zato vam v nadaljevanju 
predstavljamo povzetek enega 
adrenalinskega dneva. 

Po kratki nelagodni noči se tabor-
niki zjutraj, ob 7.00, zbudimo ob 
glasnih melodijah Gasilca Sama. 
Nekateri zaspani in utrujeni pa 
smo se zbudili šele med naporno 
jutranjo telovadbo. Največkrat so 
nas pognali v tek. Nato se vsi polni 
energije končno odpravimo v kopal-
nico, kjer se uredimo za naš zaslu-
žen zajtrk, še pred tem pa, ob 
spremljavi naše taborniške himne, 
dežurni vod dvigne zastavo.  

Po zajtrku sledi pospravljanje in 
ocenjevanje šotorov. A ste mislili 
da imamo že počitek? Ne še, mi 

smo gasilci! Drvimo naprej in zves-
to opravljamo gasilske veščine. Ko 
smo napolnili naše bistre glave z 
pomembnimi informacijami, se kon-
čno odpravimo na težko pričakova-
no kosilo. Po tem pa tudi na zaslu-
žen počitek.  

Vsi spočiti in polni energije se 
odpravimo v osvežujoče morje. 
Nato, če vprašate nas, veliko prez-
godaj, vsi dodobra nasoljeni že 
tečemo pod tuš. Sledi hitro sušen-
je in preoblačenje ter pred večer-
jo še spust zastave, ob katerem na 
ves glas prepevamo taborniško 
himno.  

Preostalo energijo porabimo pri 
športni, dramski in likovni delavnici. 
Po napornem dolgem dnevu se kon-

čno odpravimo na zaslužen počitek. 
S tem pa dan še zdaleč ni zaklju-
čen, saj se nekateri znotraj šoto-
rov in med šotori pogovarjajo 
(preko mobilnih telefonov ) še dol-
go v noč ;) 

V našem taboru imamo, za potrebe raznašanja poš-
te, kurirje.  

Le-ti se učijo o najbolj znanem kurirju Filipu, topo-
grafskih znakih in šifriranju in dešifriranju sporočil, ki 
jih sovražnik ne sme prebrati. Tekom njihovega izobra-
ževanja smo jim zastavili nekaj vprašanj in dobili zani-
mive odgovore. Povedali so nam, da jim je najbolj všeč 
učenje topografskih znakov, saj se jih učijo preko igre 
spomina, ki sta ga pripravila mentorja Matej in Jan 
skupaj s preostalimi mentorji. Povprašali smo jih tudi o 
zadovoljstvu z vodji veščine. Ob prisotnosti obeh, so 
povedali, da ju obožujejo, saj se z njimi tudi kdaj malo 
pozabavata. Vsem mentorjem so napisali pismo, seveda 
ga niso pozabili dodobra ''zašifrirati''. Naša ušesa so 
ujela, da so nekateri imeli kar nekaj težav s samim 
dešifriranjem. Legenda pravi, da  nekateri še vedno 
delajo na tem ;) 

 

TABORNIŠKI DAN ADRENALINSKIH GASILCEV 

KURIR - ''ZLATI RAZNAŠALEC'' 

Tako kot so se tabo-
ra udeleţili novi 
taborniki, sta se ga 
udeleţila tudi dva 
nova mentorja -  
Simon in Jan.  

Proti koncu taborjenja 
smo njima zastavili nekaj vprašanj. Izvedeli smo, 
da njima ni žal, da sta se udeležila tabora, ker 
sta s tem za kratek čas pobegnila od doma. Pra-
vita, da je na taborjenju luštno in še posebej 
prijetno toplo. Lačna nista bila, še posebej v 
četrtek, ko so bile na meniju testenine. Delo s 
taborniki jima zelo prija, še  posebej s starejši-
mi, saj so bolj odgovorni in je delo z njimi lažje. 

Zelo zanimivo jima je taborjenje v naravi, saj 
sta se ga udeležila prvič. Samo spanje v šotoru 
pa jima ni preveč všeč, saj pravita, da ju je 
ponoči strah in ne preveč udobno, četudi sta v 
preteklosti že spala v šotorih. V prihodnje bi se 
gasilskega taborjenja z veseljem ponovno udele-
žila, seveda da jima bo čas to tudi dopuščal.  

NOVOPEČENA MENTORJA 
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Pravijo, da nesreča nikoli ne poči-
va. Zato gasilci svoj čas namenimo 
tudi izobraţevanju iz prve pomoči. 

Bolničarji so bili letos še posebej 
aktivni. Prvi dan so se posvetili 
predvsem teoriji, že drugi dan pa so  
pričeli s praktičnim delom.  

Naučili so se kako človeka postaviti 
v stabilni bočni položaj, ko je le-ta 
v nezavesti, kako ravnati v primeru 
zadušitve in oskrbovanje lažjih ran. 
Vse poteka pod budnim očesom 
mentorice Tjaše in mentorja Simo-
na. Na koncu pa so, s pomočjo lutke 
in učnega AED-eja, nekateri ponovi-
li, drugi pa na novo naučili temeljne 
postopke oživljanja. 

Pri vsem tem jim je najbolj všeč 
to, da pridobljeno znanje lahko 
uporabijo v pomoč drugim ljudem. 

se naučili razlikovati hrasta od 
bukve ter lesko od lipe. Še posebej 
jim je bilo všeč, da so jedli ringlo 
in fige ter skakali po skalah in 
balah.   

 

Ţe teta Pehta je rekla, da za 
vsako bolezen na svetu rozca 
raste. Tega se zavedamo tudi 
taborniki, ki smo v ta namen 
spoznavali floro našega kampa.  

Pod vodstvom mentorja Primoža, 
Matjaža in mentorice Špele so pri  
veščini naravoslovec - gozdar spoz-
navali drevesa in njihove sadeže, 
njihova imena in njihovo strupenost 
ter uporabnost. Spoznali so veliko 
različnih vrst rastlin v naravi in 
njihova razlikovanja, najbolj pa so 

''AUA, TO BOLI'' - BOLNIČARJI 

NARAVOSLOVEC - GOZDAR -> ''ZELIŠČAR'' 

Ali vam je všeč razporeditev po 
šotorih? 

Vsem ne moreš nikoli ugoditi, neka-
teri nimajo v šotoru nobenega pri-
jatelja, kar pa je le nova priložnost 
za sklepanje novih. 

Ali vam je všeč hrana? 

Skoraj vsi so zadovoljni s hrano, le 
nekaterim ni bila všeč blitva s 
krompirjem in juha iz vrečke. 

Ali smo dovolj organiziran tabor? 

Vsi menijo, da smo zelo organiziran 
tabor. 

 

Kolikokrat si ţe obiskal ta tabor? 

Šest oseb ga obiskuje že od same-
ga začetka in jim je zelo zanimivo 
in tudi nekateri pravijo,  da bi v 
prihodnosti postali mentorji. Ima-
mo pa tudi pet, ki so se ga letos 
udeležili prvič in jim je žal,  da se 
ga niso udeležili že prej. 

Taboreče smo, v njihovem pros-
tem času, malo povprašali o 
taborjenju. 

Kako se počutite v taboru? 

Večina se ima dobro, nekateri pa 
se ne počutijo ravno najbolje, ker 
nimajo dovolj počitka. 

Ali bi kaj spremenili v taboru? 

Večina nebi spremenila ničesar, 
nekateri pa menijo, da bi moralo 
biti na plaži malo več hrane in v 
taboru več počitka, četudi imajo 
vsega več kot dovolj. 

ANKETA TABOREČIH 
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Tudi v letošnjem letu v taboru poteka izbor za kralja in kraljico tabora.  
Ker je narava nas novinarjev zelo ''firbčna'', smo se podali na lov… 

Prav po tiho smo povprašali slehernega tabornika, ki smo ga srečali, in  
prišli do šokantnih ugotovitev.  

Punce so nam, rdečih lic, največkrat na uho zašepetale imeni Benja-
min in Marko. Fantje, že po naravi bolj pogumni, pa so na ves glas 
omenjali imena Tjaša, Klara, Larisa in Tia Vanesa. 

Vse skupaj kaže na zelo tesne volitve, ki bodo potekale danes po kosi-
lu. Priča smo bili že manjšemu incidentu - iz tabora so se slišali poki 
in kriki, kmalu zatem pa so ga obiskali tudi možje postave. Ali bo vse 
skupaj na koncu odpovedano??? 

O razpletu si preberite v naslednji številki. 

KAR SE ME NE TIČE JE... RUMENO 

Kako se vam zdijo letošnji 
taborniki? 

Taborniki so super, luštni in polni 
energije, s katero polnijo tudi 
nas. 

Katero funkcijo letos opravljate 
v taboru? 

Teta iz ozadja :) Pomagam pri 
organizaciji, predvsem papirologi-
jo, razporeditvijo po štorih, vodih 
in dnevnih redih.  

Katera dejavnost vam je letos 
še posebej všeč? 

Vse je luštno, še posebej pa pla-
kat,  ki smo ga uvedli pri mlajših. 
Gre za dobro jutro / lahko noč 
plakat, iz katerega taborniki lah-
ko izberejo objemček, kepco ali 
petko mentorja. To nam je že pri 
mlajših omogočilo boljšo poveza-
vo tako med nami, kakor tudi med 
taborniki. Gre za češnjo na vrhu 
torte, ki nam je primanjkovala. 

Je taborjenje za vas, tako kot 
za nas, dopust? 

Skupaj z mentorji nismo na dopu-
stu ampak imamo zelo dober dela-
vni dopust, saj za vas skrbimo 24 
ur na dan.  

Vam je hudo, da se je na leto-
šnje taborjenje udeleţilo tako 
malo otrok?     

Vsako leto so razlike, letos je 
bilo mlajših več kot starejših. Po 

tako veliki skupini prija malo 
manjša. V prihodnje bomo, v 
podobnem primeru, starejše pri 
mlajših, po prijavah, premestili v 
starejšo skupino. 

Kako bi letošnje taborjenje opi-
sali z dvema besedama. 

Lepo, sončno. 

Odgovor na naslednje vprašanje 
ţe poznamo, ampak vseeno. 
Katera skupina vam je ljubša 
mlajša ali starejša? 

Vedno govorim, da mi je ljubša 
mlajša skupina, a so mi letos obe 
enako zanimive. Poleg majhnosti 
druge skupine mi je všeč tudi nji-
hovo obnašanje in odnos do pravil 
tabora. 

 

INTERVJU: Andreja - teta iz ozadja 

Janezek vpraša učiteljico:  
Učiteljica, je Tihi ocean vedno tih? 
Učiteljica mu odgovori: 
Janezek, bi lahko postavil še bolj 
neumno vprašanje? 

Janezek: Lahko. Kdaj je umrlo Mrt-
vo morje? 

 

Učiteljica vpraša: Otroci, če bi na 
cesti našli pamet in denar,  kaj bi 
vzeli?  
Janezek odgovori: Jaz bi vzel 
denar. 
Učiteljica doda: Jaz pa bi vzela 
pamet. 
Janezek ugotovi: Dobro, vsak bi 
izbral tisto,  kar mu manjka. 

SMEH JE POL 
ZDRAVJA 

Goreče skrivnosti 

NA PRE
ŢI 
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Urednica: Kristina Sinur 

Oblikovalka Julijana Ivančič 

Fotograf: Kaja Dragan 

Lektor: Katja Anžlovar 

Le kaj je rešitev??? 

 

 

Telefon: imenik še obstaja... 

Faks: nismo naredil... 

E-pošta: info@gz-trebnje.si 

Naši jeziki so nabrušeni... 

KRIŢANKA 

 

Na spletu smo! 

gz-trebnje.si 
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