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Sopotnik: Nina Milenković Kikelj, državno vodstvo veje VV    



 

 

Analiza stanja: 

Vejo VV letos sestavlja 20 volčičev, Akela, Bagira, Kača Kaja in Iki. Balu bo letos prisoten samo 

občasno, ker se seli v klan drugega stega. DA-ja nimamo. Kateheze imamo bolj poredko. 

Jaz s pripravljanjem katehez nimam veliko izkušenj oziroma se mi zdi, da jih ne znam pripraviti dobro. 

Če se moram lotiti priprave kateheze, to kar naprej odlašam, delam v zadnjem trenutku in zato na 

srečanje včasih malo zamudim. Pred izvedbo sem živčna. 

 

Namen: 

S pripravo in izvedbo katehez želim osebnostno zrasti in duhovnost predstaviti pozitivno, da bi postala 

sestavni del življenja našega krdela. 

 

Cilj: 

V obdobju treh mesecev bom v krdelu vsak mesec pripravila in izvedla 2 katehezi. 

 

Izvedba in preverba: 

S korakom voditelja sem začela v skavtskem letu 2010/2011. Teme za katehezo sem si izbrala glede na 

zgodbo iz Knjige o džungli ali na osnovi problemov v krdelu. Prve tri mesece (oktober, november, 

december) sem pripravila 5 katehez in popolnoma izvedla 3, deloma 2. Ena je ostala samo pri 

(nepopolni) pripravi. 

Z izvedbo sem delno zadovoljna. Zaradi koraka sem se priprave lotila prej in jo opravila bolj natančno. 

Do časa sem pripravila materiale in prišla pravočasno na srečanje. Pri izvedbi sem imela tremo - tudi 

po večih opravljenih katehezah - in to so opazili tudi volčiči. Zaradi pomanjkljivega poznavanja 

življenja v krdelu (to skavtsko leto je bilo namreč moje prvo leto kot voditeljica pri VV, prej sem bila 

samo tehnična pomoč na zimovanju in podobno) sem včasih naredila kakšno napako, na kar so me 

volčiči hitro opozorili in me popravili. 

Z izvajanjem koraka voditelja sem bolje spoznala življenje v krdelu in vlogo voditelja. Izboljšala sem 

studi svoj odnos do dela in sposobnosti pri pripravi katehez, ki pa kljub vsemu še vedno niso moja 

najljubša aktivnost. 

 

Prilagam posamezne kateheze: 

1. Laž 

2. Povezanost in sprejemanje 

3. Talenti 

4. Božič – Jezusovo rojstvo 

5. Pogum in strah 

6. Vztrajnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Laž 

 

Tema Laž 

Časovna umestitev Po srečanju, na katerem se je pripovedovalo prvi del zgodbe Mavglijevi bratje. 

Na tekočem srečanju je najprej molitev in uvodna igra, potem pa obnova prvega 

dela zgodbe Mavglijevi bratje in navezava na Tabakijeve slabe lastnosti. 

Kateheza. 

Cilji   

izkustveni Volčiči izskusijo, da lažnivci niso prijetni ljudje. 

spoznavni Volčiči spoznajo, da lagati ni lepo in da ima laž kratke noge. 

dejavnostni Volčiči narišejo odtis volčjega/človeškega stopala, ga izstrižejo, 

nanj napišejo, v katerih situacijah se lažejo, na drugo stran pa 

kako bi se lahko temu v prihodneje izognili. Ta stopala nalepijo 

na potko na plakatu z napisom Jezus je pot, resnica in življenje. 
 

Izkušnja  Življenje v krdelu – volčiči včasih pretiravajo ali se celo zlažejo pri 

pripovedovanju o tem, kaj se je zgodilo v določenem prepiru. 

Oznanilo Peter zataji Jezusa 

Simbol Stopalo (noge) 

Molitev Očenaš na koncu kateheze 

Pripomočki Papir, pisala, škarje, plakat z napisom Jezus je pot, resnica in življenje, Sveto 

pismo 

Izvedba Po obnovi zgodbe Mavglijevi bratje se ustavimo pri Tabakijevih slabih 

lastnostih. Izspostavim lažnivost in priliznjenost. Ker živali v džungli teh 

lastnosti ne marajo, se izogibajo tudi Tabakija. Tabaki včasih lovi Čila, Čilu pa 

pomaga Kača Kaja. Igra Kaja, reši me.  

Nadaljujemo s pogovorom o tem, kdaj in zakaj se lažemo. Ali poznajo tudi 

kakšno svetovpisemsko osebo, ki se je kaj zlagala – če se ne spomnijo Petra, jih 

do tega usmerjamo. Iz Svetega pisma preberemo zgodbo o Petru, ki zataji 

Jezusa. 

Vsak zase razmisli, kdaj se največkrat zlaže in kako bi se lahko temu izognil. 

Na list papirja narišemo odtis volčjega/človeškega stopala, ga izstrižemo in nanj 

napišemo, kar smo se spomnili. Ta stopala nalepimo na potko na plakatu z 

napisom Jezus je pot, resnica in življenje. 

Z Očenašem prosimo Boga, da bi se v prihodnje izogibali lažem. 

 

 

 

 

 

 

2. Povezanost in sprejemanje 

 



Tema Povezanost in sprejemanje 

Časovna umestitev Na skali posveta po sprejemu novih volčičev v krdelo oziroma na srečanju, ki 

sledi skali posveta na začetku srečanja z navezavo na skalo posveta. 

Cilji   

izkustveni Volčiči izkusijo, da so skupaj močnejši. 

spoznavni Volčiči spoznajo, da je za povezanost potrebno tudi 

sprejemanje. 

dejavnostni Volčiči na list napišejo dobre lastnosti sovolčičev in kakšnega 

človeka, ki ga ne marajo. 
 

Izkušnja  Nekateri volčiči so novi in v krdelo manj vključeni. Nekateri volčiči so bolj 

priljubljeni, drugi manj, delajo se skupinice, nekateri volčiči ne marajo 

aktivnosti v gručah. 

Oznanilo  

Simbol Krog 

Molitev Volčja molitev 

Pripomočki Papir, pisala 

Izvedba Igramo se igro Planeti. Volčiči so v gručah, vsaka gruča si izbere ime planeta, 

nato pa se morajo volčiči v posamezni gruči med seboj tesno prijeti, preplesti... 

in gruče napadajo druga drugo ter jim skušajo odvzeti čim več članov. 

Sledi kratek pogovor o igri in o povezanosti - katera skupina je bila 

najmočnejša/najštevilčnejša, zakaj, zakaj moramo biti povezani, kaj so 

prednosti povezanosti, kako nastane povezana skupina. Poskušamo jih privesti 

do spoznanja, da je povezovanje  lažje, če druge sprejemamo – navežemo se na 

Knjigo o džungli, na volčiče, ki so sprejeli Mavglija. 

Ljudi lažje sprejemamo, če poznamo njihove dobre lastnosti. Volčiči razmislijo 

o dobrih lastnostih, ki jih imajo volčiči v posamezni gruči in jih napišejo na list. 

Nato se spomnijo še na kakšnega človeka, ki ga ne marajo. Zakaj ga ne marajo? 

Kaj pa tisti človek dela dobro, katera je njegova pozitivna lastnost. Tudi to 

napišejo na list. 

Z volčjo molitvijo prosimo Boga, da bi ga res znali ljubiti v vsakem človeku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Talenti 

 

Tema Talenti 



Časovna umestitev Na začetku srečanja, na katerem bo predstavljeno lovljenje plenov. 

Cilji   

izkustveni Volčiči izkusijo, da jim določene aktivnosti ustrezajo bolj kot 

druge. 

spoznavni Volčiči spoznajo, da smo si različni in da je treba svoje talente 

razvijati. 

dejavnostni Volčiči narišejo sebe pri svojem najljubšem hobiju. 
 

Izkušnja  Volčiči bodo začeli loviti plene. Če bodo malo razmislili, kaj radi in dobro 

delajo, jim bo lažje dajati plene, ob katerih bodo napredovali. 

Oznanilo Prilika o talentih 

Simbol  

Molitev Očenaš 

Pripomočki Papir, barvice, Sveto Pismo 

Izvedba Najprej povem zgodbo, ki sem jo našla na Spletni džungli - Šola za Živali 

(Zgodbe za pogovor, 2005: 87, 88): 

Nekoč so živali sklenile, da bodo odprle šolo za svoje mladiče. Sklicale so 

sestanek. Soglasno so sklenile, da morajo v tem modernem času živali naučiti 

vseh veščin. »Ravnati se moramo po zgledu ljudi,« so bile enoglasne. 

»Integralna vzgoja je zahteva sodobnega časa.« 

Za vse živali so naredili enotni načrt vzgoje. Vsaka žival, najsi je bila majhna 

ali velika, se je morala naučiti vseh živalskih veščin. Vsi mladiči brez izjeme se 

bodo morali naučiti leteti, teči, plavati, plezati po drevesih, skakati, delati 

gnezda, peti, kljuvati debla, čivkati in vse drugo. Vsi bodo deležni popolne in 

integralne vzgoje. Na dan odprtja šole so učitelji govorili učencem: »Dragi 

učenci, naučili vas bomo vsega. Lahko boste leteli kot orli, tekli kot jeleni, peli 

kot slavčki, plezali kot veverice. To bo veselo!« 

Po nekaj dneh pa je opazovalec lahko slišal pogovor med učiteljem in želvo: 

»Daj, teci. Teci! Hitreje, hitreje! Kaj se ne boš zmigala!« »Učitelj, ne morem. 

Res ne morem!« »Ti si zanič. Še teči ne znaš! Dajmo, še enkrat! Vidim, da si 

lena, neposlušna, ne sodeluješ. Padla boš!« 

Tako je želva padla v teku in izključili so jo iz šole. Ni mogla doseči diplome. 

Čez nekaj dni se je učitelj jezil na slončka: »Pridi sem in pokaži, kako si se 

naučil plezati po drevesih. Hitro, da vidimo, kaj si se naučil! Ja, zakaj pa se ne 

premakneš, lenoba? Nisi za nobeno rabo. Nikoli se ne boš naučil plezati.« 

Ni potrebno poudarjati, da je tudi slonček padel na izpitu in so ga izključili iz 

šole. Sicer pa je tudi orel padel na izpitu plavanja, opica pa pri izpitu letenja. 

Konj pa ni naredil izpita iz čivkanja. Že pred koncem leta so vse živali izključili 

iz šole in šolo zaprli. 

In od takrat je življenje v gozdu potekalo tako kot poprej. Vsaka žival se je 

izpopolnjevala v spretnosti, ki ji je bila najbližja.  

Tudi volčiči se preizkusijo v različnih aktivnostih: tečejo okrog cerkve, po 

gručah zapojejo eno pesem, plešejo, delajo počepe. Pogovorimo se o tem, kaj 

jim je bilo bolj všeč in kaj manj, kaj sicer radi delajo in pri čem so dobri 



oziroma slabi. Na list narišejo sebe pri svojem najljubšem hobiju. 

Preberemo Priliko o talentih. Pomagamo jim priti do spoznanja, da so naši 

talenti božji dar in da je dobro, da jih razvijamo. 

 

 

4. Božič – Jezusovo rojstvo 

 

Tema Jezusovo rojstvo 

Časovna umestitev Dva tedna oziroma teden pred božičem. Skoraj celotno srečanje je prepleteno s 

katehezo. 

Cilji   

izkustveni  

spoznavni Volčiči spoznajo (če še ne vejo), da jaslice delamo v spomin na 

Jezusovo rojstvo. 

dejavnostni Volčiči izdelajo jaslice iz snega in okrasek – zvezdo za na 

božično drevesce. 
 

Izkušnja  V predbožičnem času se veliko govori o darilih. S tem srečanjem/katehezo jih 

želimo spomniti, da je božč predvsem spomin na Jezusovo rojstvo. 

Oznanilo Jezusovo rojstvo 

Simbol Jaslice 

Molitev Volčja molitev 

Pripomočki Papir,  škarje, lepilo, Sveto pismo 

Izvedba Po molitvi na začetku srečanja iz Svetega pismo preberemo zgodbo o 

Jezusovem rojstvu. Vprašamo jih, če doma postavljajo jaslice in na kakšen 

način to počnejo. Kakšne jaslice so že videli? Povemo jim, da se jaslice lahko 

dela iz različnih materialov. Mi izdelamo jaslice iz snega. 

Ponavadi ob jaslicah postavimo tudi smrečico. Kako jo okrasimo – ali znamo 

tudi sami izdelati kakšen okrasek? Skupaj se naučimo izdelovati zvezdo iz 

papirja – navodila za izdelavo na spletni strani 

http://christmas.newarchaeology.com/make_paper_decorations.php . 

 

 

 

 

 

 

5. Pogum in strah 

 

Tema Pogum in strah 

Časovna umestitev Na začetku srečanja. 

http://christmas.newarchaeology.com/make_paper_decorations.php


Cilji   

izkustveni Volčiči se bodo poskusili vživeti v mojstrske besede Kače 

Kaje. 

spoznavni Volčiči spoznajo, da je strah včasih koristen, včasih pa nas 

lahko samo ovira pri doseganju naših ciljev. 

dejavnostni Volčiči na listek napišejo česa se bojijo, listke pa potem 

uporabimo v igri. 
 

Izkušnja  Na prejšnjem srečanju smo spoznali mojstrske besede in imeli aktivnost na 

Bagirove. Na začetku tega srečanja se spomnimo Kajinih mojstrskih besed. 

Oznanilo  

Simbol  

Molitev Sveti angel 

Pripomočki Papir, pisala, velik kup majhnih zmečkanih papirčkov 

Izvedba Volčiče spomnimo, kaj pravijo mojstrske besede Kače Kaje. Ti se potem po 

gručah se pogovorijo o tem, kakšne lastnosti ima pogumen človek in kaj dela, 

kdo se jim zdi pogumen... Nato  to povejo celotni skupini.  

Ali včasih samo izgleda, da je kdo pogumen? Zakaj je dobro, da nas je česa 

strah? Zakaj bi bilo bolje, če se česa ne bi bali? 

Preberemo zgodbo Pogum! Nova ovira! iz knjige Drobne zgodbe z biserom. 

 

V rafineriji je izbruhnil velik požar. Ognjeni zublji so švigali visoko in proti 

nebu se je dvigal gost, temen dim. Vročina je bila tako huda, da so morali 

gasilci parkirati svoje avtomobile daleč proč od požara. Požara ni bilo mogoče 

obvladati. 

Nenadoma se je iz daljave začel bližati gasilski avtomobil. Lezel je po cesti 

navzdol. Zaustavili so ga lahko šele tik pred ognjem. Gasilci so hitro poskakali 

iz njega in začeli gasiti. Ko so drugi gasilci iz daljave to videli, so prevrnili 

postavljene ovire in se spopadli z ognjem. Tako so požar omejili. 

Ljudje, ki so videli to akcijo, so pomislili: „Kako pogumen je moral biti voznik 

tega gasilskega avtomobila!“ Sklenili so, da mu dajo priznanje za izjemen 

pogum. 

Pri slovesnosti podelitve je poveljnik dejal odlikovancem: „Priznanje vam 

dajemo za izredno pogumno dejanje. Vaša zasluga je, da ni prišlo še do večje 

materialne škode, morda ste rešili življenje mnogim ljudem. Čutim se vaš 

dolžnik. Je še kakšna posebna stvar, ki bi jo še posebej radi imeli?“ 

Voznik je brez obotavljanja dejal: „Nove zavore.“ 

Kolikokrat nam neugodne okoliščine, v katere pridemo, pomagajo, da 

odkrijemo svoje sposobnosti. Najbrž bi nekaterih sposobnosti nikoli ne odkrili, 

če ne bi prišli v kakšno stisko. 

 

Volčiči nato razmislijo kdaj so sami pogumni, česa se bojijo in kako bi lahko 

kakšen strah premagali. Svoje strahove zapišejo na listek, ki ga potem zmečkajo 

in uporabijo pri igri Urjenje za boj z banderlogi. Volčiči so razdeljeni v dve 

skupini, stojijo oziroma klečijo v ravni vrsti obrnjeni ena vrsta proti drugi. 

Vsaka vrsta ima za svojo črto določeno količino zmečkanih papirčkov, vključno 



z listki s strahovi. Cilj igre je, da čim več papirčkov (strahov) zmečejo stran od 

sebe in tako premagajo banderloge na drugi strani. 

 

 

 

6. Vztrajnost 

 

Tema Vztrajnost 

Časovna umestitev Na srečanju, ko volčičem popusti koncentracija. 

Cilji   

izkustveni  

spoznavni Volčiči spoznajo, da je pomembna volja in da se z vztrajnostjo da 

marsikaj doseči. 

dejavnostni  
 

Izvedba Preberemo zgodbo Kraljevič z ukrivljenim hrbtom iz knjige dobre zgodbe z 

biserom. 

 

Nekoč je živel prijeten kraljevič, ki je imel ukrivljen hrbet. Ta telesna hiba ga je 

ovirala, da ni uresničil vseh svojih sposobnosti, o katerih je sanjal, da jih ima. 

Nekega dne je kralj poiskal najboljšega kiparja v deželi, da bi izklesal kip 

kraljeviča. Seveda ga ni upodobil z ukrivljenim hrbtom, ampak ravnega kot 

sveča. Kralj je dal postaviti kip na vrt kraljeve palače. Ko je kraljevič strmel 

vanj, je njegovo srce vedno začelo močneje biti. Minili so meseci in ljudje so 

začeli govoriti: „Ste opazili, da kraljevičev hrbet ni več tako skrivljen, kot je 

bil!“ Ko je kraljevič slišal te besede, je postal še samozavestnejši. Ure in ure je 

preučeval kip in premišljeval o svojih sanjah. Potem se je nekega dne zgodila 

vidna sprememba. Kraljevič je visoko dvignil glavo. Naenkrat je opazil, da stoji 

vzravnan kot kip. 

 

„Samo hoteti je treba, pa postaneš car,“ pravi ruski pregovor. Važno je, kaj bi 

rad postal in po čem se zgleduješ. Kajti postaneš to, v kar upiraš svoje oči. V kaj 

(oziroma v koga) imam uprte oči? Kaj torej lahko postanem? 

 

 

 


