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POROČILA TABOROV 2011 

 

 

1) PODATKI O TABORU 

Ime tabora: Matayabor 2011 

Čas tabora: 20.8.-28.8.2011 

Kraj tabora: Sele na Koroškem 
Steg/stegi: 1/2 

Veja/e: VV 

 

2) FUNKCIJE NA TABORU 
Načelnica: Darma Milič 

Podnačelnica: Metka Šinigoj 

Tajnik: Darma Milič 

Blagajnik: Alex Purič 
Gospodar: Alex Purič 

Drugi voditelji: Kristina Semi, Lucija Tavčar, Jasna Briščik, Peter Žbogar 

Pomočniki: Betty Starc, Sara Komjanc, Vlasta Terpin 

Duhovni vodja: Tone Bedenčič 
 

3) VODSTVO NA TABORU 
Odg. za duhovnost: Metka Šinigoj 

Odg. za program t.o. in glasbo: Darma Milič,Lucija Tavčar 
Odg. za t.o. zgradba: Peter Žbogar 

Odg. za čistočo: Jasna Briščik 

Bolničarka in zg. za lahko noč: Lucija Tavčar 

Alex Purič, Kristina Semi 
RP na služenju: Lucija Tavčar, Jasna Briščik, Peter Žbogar 

 

4) UDELEŽENCI TABORA 

 

IME PRIIMEK BIVALIŠČE DATUM ROJSTVA 

1 Svetlana Brecelj Devin 18.04.2001 

2 Veronika De Luisa Opčine 06.05.2002 

3 Tjaša De Luisa Opčine 05.04.2000 

4 Tina Fabi Devin 04.01.2002 

5 Špela Ferfoglia Devin 13.11.2001 

6 Ivan Ferfolja Sesljan 7.12.2002 

7 Neža Gruden Opčine 29.08.2002 

8 Gaja Križmančič Bazovica 10.11.2001 

9 Kristina Marcelli Trebče 22.08.2002 

10 Mateja Martini Opčine 09.05.2003 

11 Elia Mozenič Trebče 30.10.2000 

12 Nedir Peric Doberdob 17.05.2003 

13 Vida Petaros Boršt 02.11.2000 

14 Boštjan Petaros Opčine 28.07.2002 

15 Emil Pišcanc Mačkolje 26.07.2002 

16 Emma Riccobon Trst 01.05.2001 

17 Shanti Rizzarelli Devin 1.10.2003 

18 Shari Rizzarelli Devin 27.09.2000 

19 Erik Smeraldi Opčine 29.09.2003 

20 Nicole Smeraldi Opčine 11.01.2002 

21 Martina Sosič Repen 19.03.2003 

22 Denis Stefani Opčine 05.04.2000 
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5) SKUPNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

Vodstvo: 9 (9 + 3) 
Člani: 29 

Skupaj: 38 

 

6) OPIS PROGRAMA 
 

Ob prihodu na taborni prostor sta nas ustavila Maya. Pospremila sta nas v njuno vas, kjer smo se nastalili. Povedala sta nam, da nas 

zasledujejo Španci in prosili pomoč pri obrambi El Dorada.  Drugi dan smo postavili zgradbe.Tretji dan smo prejeli pismo sosednjih 

Mayev iz jezera Titikaka. Prosili so nas za pomoč, ker so Španci oropali bližnjo vas in ukradli dragocene zapise celotnega 
Mayevskega ozemlja. Podali smo se do jezera, premagali Špance in se vrnili domov zmagovalci.  

Sobota je bila posvečena izražanju in duhovnosti. Zjutraj se nam je pridružil duhovni vodja, ki je volčičem predstavil živali, ki 

nastopajo v Svetem pismu in pripravil nedeljsko sveto mašo. Popoldne nam je gospod Nanti Olip spregovoril o manjšini in skupn ih 

stvareh med slovensko manjšino v Italiji in Avstriji. Zvečer smo imeli daljše pevske vaje in pripravo škečev za dan obiskov. 
V nedeljo so se nam starši zaradi slabega vremena pridružili kar v vaški cerkvi. Po prostem kosilu je sledila taborna luč v župnijski 

dvorani. Ob vrnitvi na taborni prostor smo v pagodi našli pismo drugih Mayev, ki nam je razkrilo, da so zvezde tistega dne tako 

razporejene, da bomo preko zlate ptice našli napotek za ključ, ki odpira El dorado. 

V ponedeljek smo po napotkih sledili zlati ptici in prišli pod vrh Košute, kjer smo pod tremi drevesi našli ključ.  
V torek je bil na programu športni dan, saj so bili Mayi izredno športno ljudstvo. Volčiči so se preizkusili v raznih majevskih igrah, 

nenazadnje v značilni pelotas. Zmagovalci so prejeli ogrlice iz El Dorada. Ponoči se je zadnji letnik volčičev preizkusil v nočni igri: 

najti so morale deset lučk okrog tabornega prostora, za opravljeno nalogo so prejele navodila za veliko igro. 

V sredo zjutraj smo našli pismo, v katerem je pisalo, da bo treba razvozlati, kje se nahaja El dorado. A ta naloga ni bila tako lahka, 
ker so nas ovirali Španci. Iskali smo 16 skritih pisem in Mayi so morali odgovarjati na vprašanja o Mayevskem ljudstvu. Ko smo 

odgovorili na vsa vprašanja, smo dobili geslo, ki je pravilo: Glej jambor ponoči. Ko se je stemnilo, so se na piramidi razsve tlile 

določene črke, prebrali smo sporočilo: Sledi zlati ptici! Pripeljala nas je do El dorada, v katerega smo vstopili z zavednostjo, da ne 

smemo odnesti vsega zaklada in da moramo pustiti vse pomembne zapiske tam in jih zapreti, da bodo na varnem pred Španci.  Vzeli 
smo našitke, zlate ogrlice in vsak po en bonbon ter za vedno zaprli vrata El dorada za nami. 

Zadnji dan smo skupaj podrli vse zgradbe razen mokrih šotorov in se po žalostni Pesmi slovesa podali domov. 

 

 

7) PROGRAM PO DNEVIH 

 

1.dan: 

PRIHOD NA TABOR 
 

8.00  zbiranje na Opčinah pri bencinski postaji (dokumenti, zdravstvena izkaznica, zemljevid in napotki, pismo Vlasta) 

8.25 zbor in skavtska pesem 

8.30 odhod 
11.00 prihod do križišča  

Pustimo tam nahrbtnike. Hodimo proti taboru in ko smo približno pri igrišču, nas napadejo maji. Se skrivajo in mislijo, da smo 

Španci. Zagrabijo Darmo in rečejo: »Španci pojdite proč, drugače vas bomo zasužnjili«. Darma reče: »Mi nismo Španci, mi smo 

volčiči in volkuljice, ki iščemo prenočišče.«   
»Kako ne, saj govorite kot oni in ste oblečeni čudno kot oni! Obljubite, da niste?«. »Obljubimo.«  

»Veste, naša vas je prazna. Španci nas preganjajo in so zasužnjili vse naše prebivalce. Le mi smo ostali tu. Tisti dan smo šli na lov in 

ko smo se vrnil,i ni bilo več nikogar v naši vasi, le sledovi kopit španskih konjev. Naša vas sameva. Španci so nam na sledi že vrsto 
let, ker so odkrili, da samo mi poznamo pot do El dorada. To je mesto, kjer se skriva ogromna količina zlata in dragocenih draguljev. 

Vseh teh dragocenosti je ogromno in nihče si ne more predstavljati njihove vrednosti. To je kraj, kjer bogastvo ne obstaja in ljudje 

uživajo vsak trenutek v ljubezni. Španci hočejo vzeti zaklad in ga nesti v Španijo, uničiti našo kulturo in civilizacijo. Bi nam želeli 

pomagati?« 
»Ti (Darma), ki si se borila za svoje dostojanstvo, ti bošnadomestila poglavarja naše vasi. Ker je to delo zelo zahtevno , ti bodo 

pomagali še voditelji, ki so polnoletni.« 

   

Torej sedaj vas lahko pospremimo do vasi, ampak morate poznati naša pravila: 
• Živeli boste v različnih bivališčih po družinah, v katerih veljajo določena pravila: 

• Ne smete zapustiti vasi, ker le tu ste varni pred Španci. 

• Razdeljeni boste po skupinah. Skupine bodo opravljale dežurstva (čistoča, duhovnost, kuhinja, taborni ogenj –zgradba in 

program). Vsaka skupina dobi določeno število safirov tako za dežurstva (0 točk=slabo, 1 točka=pridni, 2 točki= zelo pridni) kot 

za program (0-2 točke). 

23 Beatrice Susa Tržič 17.10.2001 

24 Mira Tavčar Devin 28.10.2000 

25 David Terčon Devin 9.07.2001 

26 Martin  Vertovec Trst 19.03.2002 

27 Dejan Violin Pahor Tržič 1.11.2001 

28 Tina Žbogar Devin 28.05.2003 

29 Patrick Zidaric Nabrežina 19.07.2002 
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• Bivališča morajo biti vedno pospravljena in urejena. Zato si bo vsaka družina izmislila svoj klic in določila starosto, ki bo  

odgovarjala v primeru nereda. Vsak dan bodo poglavarji ocenjevali vasi in kdor se bo izkazal z najbolj čistim biivališčem, bo 

bogato nagrajen. Pred vsako vasjo bo palica, na kateri bo ime bivališča.  

• Čez dan boste razdeljeni po skupinah. Glede skupin isto tako kot za bivališča si boste izbrali kapetana in si zmislili svoj klic. 

Vedno se boste bojevali in šli na pot kot skupina. Poglavarji  bodo ocenjevali sodelovanje pri programu (zmaga/poraz). 

• Poleg točkovanja skupin bomo točkovali tudi posameznike: v sredini vasi stoji majevska piramida, kjer bo zapisano vaše ime. 

Kdor bo napredoval pri točkovanju, si bo narisal del majevske figure. Kdor bo imel na koncu najbolj popolno figuro, tisti bo 

prvi. Pri glavnem zboru boste dobili točke – koruzo. 

• Vsak obrok stane vsak dan določeno (različno) število točk. Majem lahko odbijamo točke za slabo obnašanje in za obroke. 

• Poglavarji in kuharji živijo v templjih. Vstop v templje je strogo prepovedan vsem.  

• Kdor si želi najti El dorado, mora spoštovati najvažnejše majevsko pravilo. Pravilo o PRIJATELJSTVU.  Zakon prijateljstva je 

najmočnejša vez, kar jih obstaja med¸maji. Zato morate skrbeti, da se vsi imajo lepo in da se vsi počutite dobro med sabo. 

Sedaj poznate vsa pravila.  

Nas naučijo bans majev.  

»Maji med vasmi se obveščamo o premikih Špancev preko pisem v majevski pisavi, da Španci jih ne dobijo. Pisma boste dobivali 

vedno ob vhodu v vas. Pazite se Špancev, branila vas bo zlata ptica.« 
12.00 kosilo 

12.30 gremo hodit proti taboru 

12.45  pridemo na tab. prostor 

Kako jih porazdelimo po šotorih: 
Da vsak volčič dobi v katerem šotoru bo spal, pripravimo eno mrežo zavozlano z vrvicami. Vsak ima en klobčič, ki ga mora 

odvozlati. 

Vsakemu damo en košček kompensata (na vsakemu koščku lesa pišejo že njihova imena), ki ima narisan en del velike risbe (tako da 
vemo, kako jih razdeliti). Vsak bo moral dobit enak košček kompensata, ki bo na začetku vrvice. In od tam bo moral vsak začet 

zavivat vrvico. Ko pridejo do šotora, se dobijo vsi, ki bodo spali skupaj in z deli kompensata sestavijo tablo, ki bo predstavljala ime 

od šotora (in je že pripravljena tabela za  šotor)! 

Tako se nastavijo po šotorih in si izberejo klic in vodnika. 
13.45 Na drugi strani kompensata pa bo barva od skupine: jaguari imajo plavo, kolibriji rumeno, kajmani zeleno, are rdečo in 

piranha lila barvo. Maji rečejo, naj pogledajo za kos lesa in naj se razdelijo po skupinah iste barve. Naredijo klic in izberejo vodnika.  

14.00  Maji  jim dajo uganko, kjer piše, kje so skrite majice.  

 
Letim po zraku in grem proti morju, a nimam peruti. (reka) 

 Iščite jih pri slovenskem simbolu. (lipa) 

 Iščite, kjer je največ modrosti (šotor vodstvo) 

 Včasih dišim, včasih smrdim. (kuhinja) 
 V slabih časih nas vzame pod svoj plašč. (pagoda) 

           

14.30  Ko jih dobijo, jih pobarvajo in okrasijo. Naredijo tudi mošnjičke/ nogavice in škatle.   

16.30 pevske vaje 
17.30       dežurstva: pripravijo vsi skupaj taborni ogenj  

19.00 večerja ob tab. ognju (pojemo kar ostane od kosila,   riž na grški način, sadni spedini, pop corn) 

            Imenovanje voditeljev. 

21.00      napad na svečo 
22.00  konec igre, zmolimo, grejo spat in zgodbica 

22.30 tišina in sestanek vodstvo 

 

 
2.dan: 

ZGRADBE 

 

7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 
7.15  telovadba in zbor 

7.30 zajtrk in umivanje 

8.00  preverjanje programa (vodstvo se zmenimo, kaj bomo delali med dnevom) 

8.30 glavni zbor (popolni kroj): skavtska pesem, molitev, določanje dežurstev 
8.45 pregled šotorov 

9.00  Zgradbe: 

 VHOD: piranha (Alex in Peter)  

POLICE KUHINJA: are (Darma in Jasna) 
OLTAR: kajmani (Kristina),  

SMETI IN SUŠILNIKI: jaguari (Metka) 

KLOPI  T.O. IN JEDILNICA, POLICE PRED KUH.: kolibri (Lucija)  

11.30 dežurni v kuhinjo 
12.30  kosilo 

13.30 počitek 
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14.30 pevske vaje  

15.00 program- zgradbe 
18.00 dežurstva (dobijo pismo ob vhodu) 

19.00 večerja 

20.30 t.o.  

»Dragi bratje, smo maji iz vasi, ki leži ob jezeru Titicaca. 
Izvedeli smo žalostno novico, da Španci so oropali sosednjo vas. Ukradli so dragocene zapise: zemljevid celotnega 

majevskega ozemlja. Vaša naloga je, da si ga spet pridobite. Hranite ga v vaši vasi in ob pravem času ga nesite nazaj v El 

dorado. Pazite, ker so Španci tam v zasedi. Prežijo na vas. Vas se nahaja v bližini jezera. Tukaj imate tudi zemljevid, jutri 

zjutraj se odpravite na pot!« 
Srečno pot! 

Zemljevid do jezera 

22.00  konec t.o. in zgodbica 

22.30 tišina in sestanek vodstvo 

 

 

3. dan: 

1. DEL VELIKE IGRE 
 

7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 

7.15  telovadba in zbor 

7.30 zajtrk in umivanje 

8.00  preverjanje programa (vodstvo se zmenimo, kaj bomo delali med dnevom) 

8.30 glavni zbor (popolni kroj): skavtska pesem, molitev, določanje dežurstev 

8.45 pregled šotorov 

9.00  1.del velike igre 
Gremo proti jezeru in napadamo tabor špancev. Ko jih vidimo, se poglavar (Darma) dogovori s Španci glede pravil: Španci imajo 

označen krog. VV morejo priti do kroga, ne da bi jim Španci prebrali številko na čelu (napisano z barvami za kožo). Če utegnejo priti 

do kroga, morajo odgovoriti na uganko. Če odgovorijo pravilno, jim bodo dali zemljevid. Drugače jih zasužnijo. 

19.00 večerja 
20.30 t.o. 

22.00  konec t.o. in zgodbica 

22.30 tišina in sestanek vodstvo 

 

 

4.dan: 

DAN DUHOVNOSTI 

   
7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 

7.15  telovadba in zbor 

7.30 zajtrk in umivanje 

8.00  preverjanje programa (vodstvo se zmenimo, kaj bomo delali med dnevom) 
8.30 glavni zbor  

8.45 pregled šotorov 

9.00  program 

                Duhovnost s Tonetom 
11.30 priprava maše (prošnje, zahvale ...) 

12.30  kosilo 

13.30 počitek 

14.30 umivanje   
15.00 se razdelimo po dve in tri skupine, eni pripravijo škeče (Lucija in Alex) in drugi imajo pevske vaje (Darma in Metka) in 

obratno 

16.30  Marko Oraze nam predava o manjšini 

18.00 dežurstva 
19.oo     večerja 

20.30 t.o. za vse vaščane in generalka za dan obiskov 

22.00  konec t.o. in zgodbica 
22.30 tišina in sestanek vodstvo 

 

 

5.dan: 
DAN OBISKOV 

 

7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 

7.15  telovadba in zbor 
7.30 zajtrk in umivanje 

8.00  preverjanje programa (vodstvo se zmenimo, kaj bomo delali med dnevom) 

8.30 glavni zbor (popolni kroj): skavtska pesem, molitev, določanje dežurstev 

8.45 pregled šotorov 
9.30 prihod staršev 

Ko pridejo starši, jih pobarvamo po obrazu kot maje: vsak otrok pobarva  svoje starše (barva za obraz po skupinah), 

pobarvamo tudi otroke. 

              Vlasta nam prinese pismo in pove, da ga je našla na  tleh. Na pismu piše: 
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»Samo danes lahko najdete sporočilo, ki vas bo privedlo do ključa, ki odpre El dorado. Danes so zvezde tako razporejene, da bo ob 

luninem siju vidno sporočilo. Med vsemi simboli, morete najti tega: 
Mapa do jase  

10.00      maša 

11.00      prosto 

15.30 prihod na tabor 
16.00  taborni ogenj 

17.00 starši zapustijo tabor 

18.00 gremo na travnik izven tab. prostora 

18.30 si pripravimo vse za večerjo in pripravimo ogenj  
21.00 Ključ dobimo, tako da gremo proti prostoru označenemu na pismu. Ko pride noč, nam bodo zvezde pokazale, kje je ključ. 

Medtem časom povečerjamo. Tako označimo več dreves z različnimi simboli s fluorescentnimi barvami, ki se svetijo 

ponoči.  Med vsemi simboli, morajo dobiti ravno tistega, ki je bil narisan na sporočilu, ki so ga prinesli starši. Pod 

označenim drevesom dobimo zemljevid za drugi dan. 
 »Iščite ključ pod tremi drevesi, ki rastejo skupaj in predstavlajo tri majevske vrline: dobrosrčnost, iskrenost in vztrajnost. 

Tam boste našli kluč. Sledite zlati ptici.« 

22.00  se vrnemo na tabor 

22.30 tišina in sestanek vodstvo 

 

 

6.dan: 

IZLET 
 

7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 

7.15  telovadba in zbor (povemo d agremo na izlet ) 

7.30 zajtrk in umivanje  
8.00  preverjanje programa (vodstvo se zmenimo, kaj bomo delali med dnevom) 

8.30 glavni zbor (popolni kroj): skavtska pesem, molitev, določanje dežurstev 

8.45 pregled šotorov 

9.00  gremo proti koči pod Košuto 
12.00 kosilo 

14.00  se vračamo proti taboru (po poti se ustavimo pri reki in  se lahko kopamo) 

19.00 večerja 

20.30 t.o. 
22.00  konec t.o. in zgodbica 

22.30 tišina in sestanek vodstvo 

 

 
7.dan: 

ŠPORTNI DAN 

 

7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 
7.15  telovadba in zbor 

7.30 zajtrk in umivanje 

8.00  preverjanje programa (vodstvo se zmenimo, kaj bomo delali med dnevom) 

8.30 glavni zbor (popolni kroj): skavtska pesem, molitev, določanje dežurstev 
8.45 pregled šotorov 

9.00  Najdemo pismo: 

 

"Maji so bili zelo športni, zato so en dan v tednu posvetili svojemo telesu! Zato boste danes imeli športni dan. Skupina, ki 
bo zmagala, bo dobila del zaklada, ki prihaja iz El Dorada." 

 

I. Liček: nategnemo železno žico od drevesa do drevesa in skozenj obesimo liček. Vsak član skupine mora pihat i v liček. Ko liček 

pride do konca, ga član skupine z roko pripelje nazaj na začetek, tako lahko štarta naslednji igralec. Igra se na čas! 

II. Premakni deske: vsi v skupini se razdelijo v dvojice. Eden premika deske in drugi se mora premikati po deskah v ravnotežju. 

Ko prideta do konca, se obrneta in vrneta nazaj. Nato lahko štarta drugi par. Istočasno tečeta 2 skupini. Igra se na čas.  

III. Pijana črta: vsak igralec se mora zavrteti 7-krat okoli palice, tako da drži roke na vrhu palice in čelo nad rokami. Nato mora 

hodit med dvema črtama (oddaljeni pribl. 1 m). Vsak skuša hoditi čimboj dlje, ne da bi se ustavil. Na koncu se sešteje koliko 

metrov so prehodili vsi skupaj. 

IV. Kuhana jajca: postavijo se po dvojicah. Vsaka mora nesti med licama kuhano jajce. Jajca se ne smejo dotikati z rokami. Če 

jajce pade, jo poberejo in nadaljujejo, dokler ne pridejo do konca in nazaj. Nato štarta drugi par.  

V. Ping pong: vsi se postavijo v ravno vrsto. Vsak ima v ustih žlico. Podajati si morajo žogico ping ponga z žlico. Zmaga skupina, 

ki prinese v manj času čimveč žogic do konca. Če žogica pade na tla, se začne znova. 

VI. Pelotas: tradicionalna majevska igra, pri kateri si podajamo žogo, ne da bi jo kdo zaustavil in jo držal v roki. Točko se naredi, 

ko žoga gre skozi obroč 
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12.30  kosilo 

13.30 počitek 

14.30 pevske vaje 

15.00 program 
 

I. Gaveta: vsaka skupina ima na razpolago 8 minut. V 

tem času morajo prenesti čim več vode od štarta do 

posode (pribl. 4m oddaljene), tako da jo prenašajo v 

nizki gaveti na trebuhu (hodijo kot raki). 

II. Timer: dve skupini se postavijo v krog in si podajajo 

med sabo gaveton-timer. Tistemu, ki poči gaveton, 

dodeli točko nasprotni skupini. Igra se 8 minut. 

III. Tobogan: medtem časom, ko skupina čaka na drugo 

igro, se lahko spušča po toboganu. 

 

 

 

 

18.00 dežurstva 
19.00 večerja 

20.30 t.o. 

22.00  konec t.o. in zgodbica 

22.30 tišina in sestanek vodstvo 

23.30 Velika igra za zadnji letnik: po tab. prostoru morajo poiskat svetle paličice. Ko jih najdejo vse, dobijo pismo za veliko igro 

za drugi dan 

 

 
8.dan: 

VELIKA IGRA 

 

7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 
7.15  telovadba in zbor 

7.30 zajtrk in umivanje 

8.00  preverjanje programa (vodstvo se zmenimo, kaj bomo delali med dnevom) 

8.30 glavni zbor (popolni kroj): skavtska pesem, molitev, določanje dežurstev 
Preberemo pismo, ki so dobili zadnji letniki: 

»Napočil je čas, da s pomočjo svojega razuma razvozlate, kje se nahaja El dorado. Samo, če boste dovolj brihtni boste lahko našli 

pot. 

V omejenem bojišču boste morali poiskati 16 skritih sporočil, kjer bodo vprašanja, na katera boste morali odgovoriti in vpisati 
odgovor v prostorčke. Vsaka skupina mora najti primeren prostor za svoje skrivališče. Cilj igre je najti in dopolniti vsa sporočila in 

jih shraniti in braniti v skrivališču. Skupine lahko ropajo druga skrivališča in si tako pridobijo druga sporočila.  Po bojišču se 

posamezniki lahko skalpirajo in si na tak način pridobijo življenja nasprotnikov. Življenja boste spet dobili pri poglavarjih , ki bodo 

krožili po bojišču. Pazite na Špance, saj si bodo tudi oni skušali pridobiti spročila, ki vodijo v El Dorado. Če vas skalpirajo in 
premagajo, vas peljejo v zapor. Iz njega se lahko rešite, če skupina prinese ključ. Ključ dobite pri poglavarjih v zameno za 5 življenj.  

Pri odgovorih bodo označene črke, ki bodo na koncu sestavljale sporočilo.  

 

 
G L E J J A M B O R P O N O Č I 
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Ključ in mapa, ki ju hranite v vasi, sta zelo dragocena. Samo s ključem imate dostop do El Dorada. Če vam bo to uspelo, se morate 

držati sledečega pravila: ključ in mapo položite v posebno skrinjico in jo zaprite. Tako ne bo nihče za vami odkril El Dorada in 

bogastvo majev bo ostalo na varnem. Sami presodite koliko zlata lahko vzamete, kajti pohlepnost bo kaznovana.«  

 
8.45 pregled šotorov 

9.00  Velika igra: 

Zberemo en velik omejen kraj (z gozdom in travniki). Cilj igre je, da najdejo kraj, kjer se skriva El dorado. 

Skupine morajo najti mrtve točke. Na vsaki točki dobijo list z  vprašanji (morajo odgovoriti na vsa vprašanja in napisati rešitev v 
zarisane kvadratke). Vse skupine tekmujejo proti drugim skupinam. Jih lovijo tudi španci. Ko Španec ulovi maja, ga zasužnji in ga 

pelje v zapor. Zapor varuje vedno 1 Španec. Ko ga zasužnji, mu vzame tudi vsa življenja, ki jih ima. Rečemo VV-jem, da tudi Španci 

iščejo rešitve, da zvejo, kje je El dorado. Vsaka skupina ima svojo bazo: ko najdejo postojanko in list z vprašanjem, ga nesejo v bazo. 

VV se med sabo lahko skalpirajo. Skupine lahko napadejo nasprotne baze, da jim ukradejo liste z vprašanji, ki so  jih dobili do sedaj. 
Ko se dva VV srečata, se lahko med samo skalpirata. Tisti, ki izgubi, mora izročiti življenje (trakec) nasprotniku. Če VV nima več 

življenja, mora poiskati voditelje, ki bodo nekje po prostoru. Samo en voditelj bo imel življenje. Voditelji si bodo lahko zamenjevali 

med sabo življenja, tako da vsakič jih ima drugi. Ko skupina zbere 5 življenj, lahko poišče drugega voditelja (ki ni isti od življenj) in 

zamenja življenja s ključem, ki lahko reši zasužnjene maje.  
Na vsakemu list, ki ga dobijo na postojankah, bo vprašanje: oni bodo morali napisati pravilen odgovor v označene prostore (ena ali 

več črk bodo bile označene s številko, tipo križanka). 

12.30  kosilo 

13.30 počitek 
14.30 drugi del igre  

16.30 Popoldne prekinemo igro in rečemo, da je bolje, da s skupnimi močmi najdemo rešitev, ker drugače nihče ne bo našel vseh 

16 odgovorov.   

18.00 dežurstva 

19.00 večerja 

20.30 t.o. 

21.30 Ko bo tema, se bodo prikazale označene fluorescentne črke na jamboru in bo pisalo: sledi zlati ptici. Do El Dorada bo 

peljala zlata fluorescentna ptica. Ko pridemo do El Dorada, vzamemo nekaj zaklada (značke, ogrlice ...), položimo ključ v zabojček, 
zapremo El Dorado in se vrnemo na tabor.   

22.30 tišina in sestanek vodstvo 

 

 
9.dan: 

POVRATEK DOMOV 

7.00  zbujanje (vv gredo na wc) 

7.15  telovadba in zbor 
7.30 zajtrk in umivanje 

8.30 glavni zbor (popolni kroj): skavtska pesem, molitev, določanje dežurstev 

8.45 pregled šotorov 

9.00  podiranje šotorov in zgradb 
11.30 dežurni v kuhinjo 

12.30  kosilo 

13.30 počitek 

14.30 podiranje šotorov in zgradb 
16.00       povratek domov 

18.00  prihod na Opčine 

 

 

8) MNENJE O IZVEDBI IN POTEKU PROGRAMA 

 

Pozitivne plati: 

- udeležba samo našega krdela 
- volčiči so se med sabo povezali 

- dva izleta in dve veliki igri – so se zelo razgibali 

- prisotnost Špancev, ki so napadali 
- za veliko igro se niso kregali, razvili so taktiko in bili športni 

- nočna igra za zadnji letnik 

- otroci so zelo napredovali na vseh področjih (postavljanje zgradb, točnost v krogu)  

- spoznavanje koroških Slovencev 
- duhovnost je bila dobro pripravljena 

- ločeno zbiranje odpadkov 

- kuhinja 

- reševanje sprotnih težav kljub slabim vremenskim razmeram 
- devet dni trajajoči tabor 

- zelo dobro vzdušje v vodstvu 

 

Za razmislek (ni rečeno, da so negativne plati) : 
- škeči niso bili najboljši 

- površna higiena, predvsem umivanje zob 

- dežurstva (premalo samostojni) 

- nizke temperature 
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9)ZASTAVLJENI CILJI VODSTVA IN VAROVANCEV  

- Točnost in urejenost: so se izboljšali, šotori so bili urejeni, večina volčičev je bila točnih 

- Povezati se v krdelu: zelo dobro uspelo 

- VV jejo vse: večletno vztrajanje je obrodilo sadove 

- Naučiti se čimveč novih pesmi (najmanj 6): cilj je bil dosežen 
 

10) OCENA TABORA  
 
Tabor je zelo uspel. Tema je bila posrečena, vodstvo je delovalo skladno in enotno. Kljub slabemu vremenu (praktično vsakodnevno 

deževje in nizke temperature) je bil program celotno izpeljan. Šotori so zdržali kljub obilnemu deževju. Vreme ni kvarilo vzdušja, 

volčiči so se zelo zabavali ob enkratnih vodnih igrah. 

 

11) TEHNIČNE ZNAČILNOSTI KRAJA IN NEKAJ PODATKOV O KRAJU TER NASLOVI KONTAKTNIH OSEB  

 

Bližina reke in pitne vode. Travnik ni primeren za več kot devet velikih čeških, s kuhinjo, pagodo in shrambo, ker ima zemljišče 

precej  naklona. Teren zelo dobro zdrži deževje. Negativno je, da se ob grdem vremenu bistveno zniža temperatura in ponoči ze lo 
zebe (5C). Lahko izkoplješ wc. Treba se je prijaviti na občini in kupiti vreče za smeti (nereciklirano – 5 evrov na vrečo), ločevanje 

odpadkov. Dostop z avtomobili in furgonom. Veliko možnosti za izlete – Košuta, jezero itd. 

Lastnik je Anton Olip Kališnik, Sele Šajda 15, tel. Št. gsm 00436644110324. Št. dom: 004342277209. 

 

POMEMBNE INFORMACIJE: 

Lastnik je Anton Olip Kališnik, Sele Šajda 15, tel. Št. gsm 00436644110324. Št. dom: 004342277209. 

Naslov mail Občina Sele: zell@ktn.gde.at 

 

12) ZAKLJUČNE MISLI IN NASVETI – glej zgoraj! 

 

 

Prisotni na pospravi: Darma Milič, Alex Purič, Kristina Semi, Metka Šinigoj, Jasna Briščik, Lucija Tavčar, Peter Žbogar. 
Opčine, 22. avgust 2011 


