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Steg: Komenda 1 

Skavtsko ime: Nasmejana orka 

Komenda, 30. november 2011 

 

1. Ključne besede: 

 



o plen 

o knjiga plenov 

o osebno napredovanje 

o spremljanje 

o želja po izboljšanju 

 

2. Povzetek 

 

Moj korak predstavlja knjigo plenov, kot enega od metodoloških pripomočkov, ki sem ga 

lansko leto vključila v delovanje veje. Volčiči in volkuljice so v knjigo beležili svoje plene, tako 

so lažje beležili in so čutili večjo odgovornost do opravljanja plenov. Pleni so tako postali izziv 

oz. naloga, ki jo volčiči z vseljem opravijo in pri tem čutijo zadovoljstvo in zanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Faze načrtovanja 

 

Analiza stanja: 

o Močne točke našega krdela: so samoiniciativni, pri igri pošteni, med seboj so prijatelji, 

radi pojejo, ni problemov z disciplino, dobri v orientaciji. 



o Šibke točke: VV slabo poznajo vozle, pri plenih ni dovolj velike zagnanosti in 

odgovornosti. 

o Priložnosti: VV pripravijo orientacijo za drugo krdelo, petje ob kakšnem srečanju 

stega, priprava igre. 

o Nevarnosti: slabo poznavanje vozlov- imeli bodo težave v četi, nepomembnost plenov 

– nujno moranje (ne pa osebna rast VV-ja). 

 

Določitev namena: 

VV bodo v letu 2010/2011 ozavestili pomen plenov ter odgovorno opravljali plene. Plen bodo 

razumeli kot nalogo, izziv, ki ga hočejo opraviti in ne kot nujno moranje.  

Cilji: 

o VV spoznajo knjigo plenov. 

o VV opravijo vse štiri plene.  

o VV razumejo pomen plenov. 

o VV izdelajo volkce za skalo napredovanja. 

 

 

 

Program 

Na jesenovanju sem krdelu slovesno predstavila knjigo plenov. Dobili so občutek 

pomembnosti. Prav tako sem jim razložila, kako se rokuje s to knjigo in kje v brlogu bo njeno 

mesto. Nato smo že izbrali prve plene. Volčiči so s pomočjo obrazca (glej priloga 1)  zapisali 

kakšen plen opravljajo. Vsak volčič ima v knjigi plenov svojo srajčko, kamor vstavlja vse zapise 

plenov. Pod zapis se podpiše, ko pa plen opravi pa dobi še odtisnjeno šapo, da je bilo temu 

res tako.  

VV so bili nad knjigo navdušeni. Kasneje smo na jesenovanju izdelovali še volkce, ki smo jih 

nato pritrdili na skala napredovanja. Tako so pleni dobili še nekoliko večje razsežnosti. 



Po treh tednih smo preverili plene oz. če so že končali. Kdor je plen še izvajal smo ga 

spodbudili, naj kar tako nadaljuje. Vsak VV je povedal kako mu gre, če so kje kakšne težave. 

V četrtem tednu pa smo izvedil skala posveta. Prej smo preverili, kdo je končal s plenom in 

kdo ne. Volčiča, ki plena nista prinesla, dokončala, smo opozorili, da smo bili zmenjeni 

drugače in da v knjigi plenov ne bo žiga, dokler plena ne opravita. 

Po petem tednu so VV spet izbrali plene, tokrat pri drugem starem volku. Sledil je zapis, 

izvajanje in nato pregled. Tokrat so vsi volčiči uspešno, do časa opravili plen. 

Podoben postopek smo ponovili še dvakrat, da so imeli volčiči opravljene vse 4 plene. Na 

zadnji skali posveta, smo svečano z žigom potrdili njihov zadnji plen na tej stopnji. In volčič, 

je lahko na skali napredovanja prestavil svojega volkca in s tem konkretno videl, da je 

napredoval in se izbolšal. 

 

 

Preverba 

Glede na opravljene plene sem s knjigo plenov zelo zadovoljna. Je lepo urejena mapa, ki jo 

vsak stari volk z veseljem vzame v reke, saj dejansko vidi napredek vsakega volčiča.  

VV so spoznali knjigo plenov in se zavedajo, kako pomembna je. Lepo ravnajo z njo in 

razumejo, da je ta knjiga, nekaj posebnega.  

VV so opravili vse štiri plene in so na zadnji skali posveta svojega volkca premaknili za stopnjo 

više. Tako so si konkretno predstavljali svoj napredek in s tem razumeli pomen plenov. 

 

4. Kako pa sem ob tem rasla jaz? 

 

Spoznala sem, da če VV konkretno predstavimo neko stvar, si to ležje predstavljajo in to 

vzamejo za svoje. V tem primeru jim knjiga plenov pomaga razumeti pomen njihovega 



napredeovanja, kot pa nam to pomaga tudi skala napredovanja. S pomočjo knjige smo stari 

volkovi dosegli tudi večjo preglednost nad pleni in če volčič/volkuljica zares napreduje. 

Ker sem temu namenila več pozornosti in ker sem vzor mladim, so zato tudi oni vzeli plene 

zares in sem dosegla namen. To se mi zdi pomembno pri mojem nadaljnem vodenju veje, 

kredelo sledi voditeljem, sledi starim volkovom. In glede na to, da bom drugo leto Akela, 

sedaj dobro vem, kako pomembne so moje besede, kako pomemben je individualen pristop 

do posameznika.  

Pleni so postali nekaj trdnega, to sem opazila tudi pri letošnjem sestavljanju postave. Čisto 

sem pozabila, da bi plene lahko tudi vključili v našo postavo, pa so me na to spomnili volčiči.  

Če ne prineseš plena tako kot smo se dogovorili, ga prineseš na naslednje srečanje. 

Odkupnina 100 sklec. Volčiči so plene vzeli zares in že se veselim novega leta in novih plenov.  

 

5. Priporočila za voditelje 

 

Knjižic lova nismo zavrgli, tja lepimo nalepke, ki jih dobimo na skali posveta. Ker je tam zelo 

malo prostora plene zapišemo v obratec.  

Če tudi sami verjamemo v volčiča/volkujico in če ga pri tem še malo spodbujamo, je uspeh 

neizbežen. 

Dobro je, če ga tekom opravljanja plena povprašamo kako mu gre, če ima težave, mi jih 

pomagamo rešiti.  

Pozorni moramo biti tudi na zahtevnost plena. VV moramo dobro poznati, da si izberejo sebi 

primerne plene, ki jih bodo opravili.  

Bodite pogumni in si ustvarite lasten in vam všečen sistem lovljenja plenov. Če boste vi 

navdušeni, tako kot sem bila jaz nad knjigo plenov, vam bo tudi krdelo sledilo. 

 



 

 

Moje ime je: _______________________________________________ 

 

 

 

 

Plen opravljam pri:____________________________________ 

 

Kaj je moj plen: 

 

 

 

 

Kako bom lovil moj plen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis:   

Žig: 

 

 



 


