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ČASOPIS TABORA
SREČA JE SREČANJE

Časovnica dneva
Dogajalo se bo …
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Budnica
Zajtrk
Zbor (obisk predsednika RS Boruta Pahorja)
Skavtski lunapark
Kosilo
Skavtska pratika
Sveta maša po želji
Malica
Ideje v vse veje
Večerja
SKVO večer doma
Slavljenje
Molitev za lahko noč

Vremenska
napoved
Zjutraj:

Dopoldne:
Popoldne:
Zvečer:
Obeti:

18°C
22°C
27°C
22°C

V soboto bo jasno in vroče.
V nedeljo bo dokaj sončno, nekaj več oblačnosti bo zjutraj in dopoldne v severni in osrednji Sloveniji. Prehodno bo zapihal veter vzhodnih smeri.

Skavtska pratika

uporabne veščine za skavtski vsakdan

1. KREATIVNO IN KRITIČNO
RAZMIŠLJANJE

Nastja Mulej je edina licencirana trenerka De Bonovih orodij
razmišljanja v Sloveniji. Kje se tebi pri razmišljanju ponavadi
zatakne? Kje se ti zatakne, ko načrtuješ skavtski program? Kje se
zatakne, ko sodeluješ z otroki in mladostniki v svoji skupini? Skupaj
z Nastjo boste poskušali najti odgovore na “zakaj se zatakne” in kako
se premakniti naprej s pomočjo različnih De Bonovih orodij razmišljanja. Veliko vaj in rešitev ter praktičnih preizkusov, kako naprej v
razmišljanju ter malo teorije o kritičnem, kreativnem in celostnem
razmišljanju.
Nastja Mulej, licencirana trenerka De Bonovih orodij razmišljanja

2. ASTRONOMIJA IN
ZVEZDOSLOVJE

Večerni pogled v zvezde? Kako izgledajo drugi planeti? Kaj pa vse
skrivnosti vesolja? Veliko stvari, ki otroke zanimajo. Kako jim
približati to temo? Kako jo vnesti v vzgojni program? Odkrijmo
kotičke vesolje in naj postane pogled v nebo poleg romantičnih zvezd
tudi velika knjiga, ki govori svojo zgodbo.
Matic Smrekar, Zavod Z lahkoto!

3. KOMUNICIRANJE V
PRIMERU HUDIH NESREČ

4. IGRAJMO SE!

Kimove igre, ki bodo zbudile vaše čute, igre spretnosti, ledolomilci,
bansi … Vse in še več povezano z igrami, ki prepletajo skavtsko
življenje v naših vejah in na stegovih dogodkih. Pridi se igrat, pokazat
kakšno igro tudi sam in spoznati kakšno novo.
Katja Polh, skavtska voditeljica in Patricija Gornjec, skavtska
voditeljica

5. NA POMOČ!

O prvi pomoči že ptički čivkajo, a vseeno tema v sebi skriva
zakladnico znanj in prijemov, ki jih je bodisi dobro obnoviti ali pa
(s)poznati. A veš kaj boš storil v primeru samopoškodovanja otroka, v
primeru anafilaktičnega šoka ali epileptičnega napada? Kakšne so
alergične reakcije? Znaš uporabit epipen? Kaj pa v primeru napada
panike?
Žiga Bizjak, skavtski voditelj, član ekipe Prve pomoči Rdečega Križa

6. SKVO = TIM

Kako bi povezal svoj SKVO? Četo? Krdelo? Kolonijo? Klan? Obstaja
veliko načinov, a ker je skavtstvo igra so lahko igre, ki spodbujajo k
sodelovanju, dopolnjevanju, komunikaciji tiste, ki naredijo piko na i.
Naj bo skavtsko srečanje tudi priložnost, da smo kot skupnost bliže
drug drugemu.
Nejc Kurbus, poverjenik za podporo voditeljem

Se še vedno sprašujete kaj storiti, ko se zgodi kaj hudega? Koga
poklicati za pomoč? Kako ga poklicati? Kaj pa mediji?
Na vsa vaša vprašanja bomo odgovorili na delavnici.
Uroš Mehle in ekipa za PP
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7. CIRKUŠKA PEDAGOGIKA

Preizkusi se v cirkuških veščinah, spoznaj s cirkuškimi
rekviziti in inovativnimi načini, ki jih lahko uporabiš tudi v svoji veji.
Izdelali si boste svoje cirkuške žogice in zabava je zagotovljena.
Nastja Fekonja, skavtska voditeljica

8. POŽARNA VARNOST

Skavti na svojih aktivnostih uporabljamo ogenj za različne namene,
zato je pomembno, da poznamo pravila požarne varnosti. Vse o
ognju, gašenju, ravnanju v kriznih situacijah nam bodo povedali
gasilci. Nekatere stvari bomo tudi praktično preizkusili.
PGD Prevoje

9. DELO S STARŠI

Raziskava Rast 2015. Kako starši vidijo skavte? Kaj povedati na
sestanku za starše? Skavtska vzgoja je dopolnilo vzgoji staršev prednosti? Odgovori na ta in vaša vprašanja, konkretni primeri in
deljenje dobrih praks. O raziskavi rast, konkretnih primerih, deljenju
dobrih praks.
Franci Bačar, nekdanji poverjenik za podporo voditeljem in poverjenik za program, skavtski voditelj, freelancer

10. GOZDNA PEDAGOGIKA

Skavti smo šola gozda, pravi Baden-Powell. Veliko časa preživimo na
prostem in se učimo naravo doživljati kot Stvarstvo in kot prostor, ki
nam je hkrati tempelj, učilnica, mesto oddiha in rekreacije. Metode
gozdne pedagogike so zabavne in zanimive, nekatere si kot skavtski
voditelj nevede usvojil, tu pa je trenutek, ko lahko spoznaš nekaj
novih principov, načinov, metod.
Anton Lesnik, skavtski voditelj, gozdar, starosta slovenske gozdne
pedagogike

11. PITAGORA BIVAK

Bivak iz šotorke, plahte ali naravnih materialov je verjetno zate in
tudi marsikaterega tvojega skavta že “mala malica”. Nauči se
postaviti Pitagora bivak, da ga boš lahko v naslednjem skavtskem letu
preizkusil s svojim skavti.
Polona Čampa, skavtska voditeljica, inštruktorica ŽVN in Anže
Božeglav, skavtski voditelj, ŽVN inštruktor

12. AZIMUT ORIENTACIJA

Ti orientacija dela težave? Ali pa preprosto rad raziskuješ in odkrivaš
teren? Ne glede na to, na katero vprašanje si odgovoril pritrdilno je ta
delavnica prava zate. Ali se boš naučil nekaj novega ali pa boš malo
razgibal svoje telo in možgane. Kompas že čaka nate!
Ana Dragar, skavtska voditeljica, inštruktorica ŽVN

15. GIBANJE JE SRCE

Današnji sedeč način življenja ob koncu marsikaterega dneva pomeni
bolečine v vratu, hrbtenici, … Neprestane “prisiljene” drže vodijo v
gibalne disfunkcije, ki pa so pri nekaterih ljudeh lahko tudi prirojene.
Gibanje je srce življenja, zato pridi po rešitve in razmigaj svoje telo in
s kisikom nahrani svoje možgane.
Uroš Jelen, skavtski voditelj, prof. športne vzg., sp. kinezioterapije

16. ATRAKTIVEN, A VAREN
ŠKRIPEC

Nauči se postaviti škripec, ki je atraktiven, a varen. Ravno pravi za na
pot preživetja. Če nimaš izkušenj s postavljenjem poti preživetja in
voditelj veje IV, je ta delavnica kot nalašč zate. :-)
Mitja Markovič, duhovni asistent

17. ZELIŠČARJI NA DELU!

Travnik in gozd ponujata vrsto užitnih rastlin iz katerih lahko v
vsakem letnem času pripravimo različne skavtske jedi. A prvi
pomemben korak je, da rastline poznamo, potem pa je potrebno nekaj
iznajdljivosti in kuhinjskih spretnosti in že si lahko zaželimo “Dober
tek!”.
Monika Golja, skavtska voditeljica, inštruktorica ŽVN

18. SLAŠČIČARSKA

Skavtski tabor je nekoliko specifičen prostor za pripravo hrane, a
voditelji smo mojstri skavtskih specialitet in kuhanja na takšen in
drugačen način. Kaj pa sladice? Brez mešalnika, pečice … nekaj
hladnega in osvežilnega za poletje. Preprosto je najboljše, zato pridi
na preprosto sladico in pomagaj pri pripravi skavtske malice za vse
voditelje na Srečanju :-)
Marta Habe, nekdanja skavtska voditeljica, vodja kuhinje na TV
Srečanje 2019

19. VEROUK ZA SKAVTSKE
VODITELJE

Skavtski verouk je celo leto vžigal svetopisemske iskrice. Pridi po
požirek za dušo. S seboj prinesi svoje Sveto pismo in se srečaj s
seboj, s sovoditelji ter z Njim. Naj nagovori tvoje voditeljsko srce in
vanj vlije Božjega navdiha za nadaljnje delo.
Janez Kobal, ZSKSS, generalni duhovni asistent

20. KURJENJE Z LOKOM

Si že kdaj poizkusil? Ti je uspelo? Sedaj imaš priložnost, da zakuriš in
priložnost, da si izdelaš lasten set za kurjenje z lokom. Material že
čaka na obdelavo in naj se netijo iskre, ki se spremenijo v svetlobo in
toploto.
Tomaž Kompara, skavtski voditelj, inštruktor ŽVN

13. V ŽIVALSKEM

V kraljestvu živali se “nonstop” nekaj dogaja. Nekateri razgrajajo
ponoči, drugi podnevi. Puščajo sledi, se prehranjujejo in živijo svoje
živalsko življenje. Včasih jih premalo poznamo in zato tudi nimamo
ideje, kako bi to predstavili našim mlajšim bratom in sestram. Pusti
svojo sled in si pridi naredit nekaj odlitkov ter preizkusit svoje znanje
v kvizu.
Katarina Novak, skavtska voditeljica, ekologinja in Tjaša Sušin,
POPR, ekologinja

14. RDEČA NIT POLETNEGA

Rdeča nit … ki se včasih zelo zaplete, a na koncu vedno smiselno
razplete. Enkrat polni idej, drugič tavajoči v temi … V vsakem
primeru pa nam klopčič rdeče niti vedno znova popestri skavtska
srečanja, tabore, jesenovanja in zimovanja. Kako jo pripraviti? Na kaj
biti pozoren? Kje črpati?
Mirjam Tolar, skavtska voditeljica, DV IV in Katja Malovrh, skavtska
voditeljica, DV IV

21. WAGGGS - PRIROČNIKI,
IZOBRAŽEVANJA, PRILOŽNOSTI

ČASOPIS
TABORA

Obisk
predsednika
RS

Danes ob 8.55 nas bo s svojim
prihodom počastil predsednik
države, Borut Pahor. Z nami bo
v jutranjem kvadratu, potem
pa si bo ogledal taborni
prostor ter dejavnosti v
skavtskem
lunaparku.
Temu primerno bomo
kvadrat pričeli malo
kasneje, bodite pozorni
na njegov prihod in ob
pisku pritecite v zbor. :-)
Po koncu kvadrata pa
hitro preoblečt in v
lunapark.

IDEJE V VSE VEJE

Popoldan bo srečanje z voditelji svoje veje in priložnost, da se
opremiš z novimi idejami, svežimi novicami. Tvoja naloga v
nadaljevanju pa je, da vse skupaj preneseš v svoj SKVO. Ob 17.30 se
voditelji:
- veje BB zberejo v družabnem kotičku;
- veje VV zberejo v skupnem šotoru;
- veje IV zberejo pri ognjišču;
- veje PP zberejo v kapeli.
Trden jez! Dober lov! Bodi pripravljen! Srečno pot!

Skavtski
lunapark

Dobili ste vstopnice, ki vam odpirajo vrata v lunapark.
Prosimo vas, da se na začetku udeležite aktivnosti, ki
je na vstopnici, sicer pa lahko krožite po točkah (glej
zemljevid na oglasni deski) po poljubnem vrstnem redu.
Naj bo to dan, ki bo nahranil skavtskega duha! Počutite
se kot otroci in poizkusite vse izzive, ki vam jih ponuja.
Oblečeni bodite športno in v oblačila, ki vam jih ni
škoda. Veselite se SREČANJA z novimi izzivi in sovoditelji.

SLAVLJENJE

Zvečer, ko bo sonce že zašlo in bomo v krogu svojih najbližjih
sovoditeljev zmolili skupno molitev, vabljeni v kapelo, kjer bomo
slavili Njegovo ime in se zahvalili za srečanja, ki so nam postavljena
na našo pot.

POŽIREK ZA DUŠO

Z Njim in brati doživljamo stvari

Pridi, da izves vec o WAGGGSu, svetovni organizaciji, ki ji pripadamo. Predstavljeni bodo programi, toolkiti in priloznosti, ki jih lahko
izkoristic kot clan WAGGGSa.

Pesem: POSVEČENO IME

Petra Stipanič, članica evropskega odbora WAGGGS

Dnevna priložnost za
SREČAnje z Njim

22. SPOROČANJE SLABE
NOVICE STARŠEM SKAVTOV

Napotki, kako sporočiti neugodno (slabo) novico staršem skavtov npr.
poškodba, zastrupitev ... , da jih ne prestrašimo in povemo resnico ter
se dogovorimo za ukrepanje.
dr. Simon Turk, predavatelj na Policijski akademiji

Ob jutranji molitvi SKVO-ja zapojte pesem Posvečeno ime.

8.00 Bogoslužno branje in hvalnice
16.30 Sv. maša
15.00 - 18.00 Možnost svete spovedi
21.15 Slavljenje
22.45 večernice

MISEL BADEN POWELL-A

Resnica o sreči

POPOTOVANJE K SREČI

Resnica je, da nima smisla prelagati sreče na nek dan v prihodnosti,
temveč se je treba veseliti življenja ves čas.
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