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Predlog za imenovanje voditelja veje
(poslati vse tri strani do 1. marca oziroma 1. novembra državnemu vodstvu veje)

VV IV PP

(ustrezno obkroži)

Izpolni kandidat

ime in priimek _______ŠPELA JAMNIK_________ datum rojstva ____16. 4. 1990______

telefon __051 438 844__ steg _____VRHNIKA 1_____________ leto obljube ___2005___
udeležba na tabornih šolah:

vrsta TŠ

leto

kraj

_TŠ METODE VV___ _2011__ŠMIHEL NAD MOZIRJEM
___________________ _______ _______________________
___________________ _______ _______________________
izkušnje vodenja skupine:

pomočnik/voditelj

veja

v letih



X

____VV__

___2010/2011_______



X

____VV__

____2011/2012_______





_________

___________________

udeležba na državnih srečanjih veje:

vrsta DSV

(vpiši zadnje tri)

__VV_

2011 MOSTE PRI KOMENDI

______

_____ _______________________

______

_____ _______________________

leto

kraj

Izjava voditelja ZSKSS
Kot voditelj/ica Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov izjavljam, da si bom
prizadeval/a s svojim zgledom in služenjem v skupini vzgajati mlade v skladu z vrednotami,
ki

so opredeljene

v skavtski obljubi, skavtskih zakonih, Zavezi Združenja in drugih

odločitvah ZSKSS.

podpis kandidata:________________________
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izpolni sopotnik

ime in priimek ______ANITA TREVEN_______ datum rojstva _______12. 11. 1989____

telefon ___040 139 970_______ steg _VRHNIKA 1__

imenovan

X voditelj veje

leto obljube ____2001_________

 skavtski voditelj

Menim, da kandidat izpolnjuje pričakovana merila in je primeren za vodenje skavtske
skupine, zato predlagam, da se mu podeli imenovanje »voditelj veje«.

datum:____________

podpis sopotnika:________________________

izpolni voditelj ali voditeljica državnega vodstva veje

Državno vodstvo veje je sprejelo sklep o imenovanju »voditelja veje«.

datum:____________ odgovorni:________________________
podpis:________________________
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1. Na kakšen način je korak voditelja pripomogel k moji osebni
rasti skavtskega voditelja
Med načrtovanjem in izvedbo koraka voditelja, sem se zavedla, kakšno simbolno
vrednost ima totem za naše krdelo in kako je težko najti pravi način, s pomočjo katerega bi to
dosegla tudi pri volčičih.
Prvič sem načrtovala in kot izstopani voditelj izvedla daljše volčje srečanje (lov). Pri
tem sem opazila, kako dobro je, da si voditelji sodelovanje pri aktivnostih enakomerno
razdelimo, saj tako malo olajšamo skrb in delo drug drugemu. Tako si lahko v delu, ki ga ne
vodiš bolj z otroki in navezuješ z njimi stike. Ko sem vodila lov, sem morala biti
osredotočena na tehnične, programske stvari ter na varnost in popolnost celega krdela.
Neposrednega stika z mlajšimi nisem imela časa navezovati. Pomembno pa je, da voditelje
otroci občutijo kot prijatelje in zaupnike ter tudi kot avtoriteto.
Prvič sem sama pripravljala skalo posveta, zato sem se podrobno seznanila s to
slovesnostjo in preučila vse njene dele in podrobnosti. Zavedla sem se, da so simboli in tišina
na skali posveta pomembni, saj z njimi dvignemo prag njene slovesnosti.
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2. Koraki načrtovanja
A) ANALIZA STANJA
Pri volčičih sem voditeljica drugo leto, zato sem analizo oblikovala na podlagi informacij o
našem krdelu, ki sem jih pridobila s svojo izkušnjo v preteklem letu vodenja veje vv.

PREDNOSTI


Dinamična srečanja



Dodelana skala posveta.



Zgodba in pripomočki konkretno dodelani.



Dobro ambientirana džunglska srečanja.

SLABOSTI


Zelo slab odnos volčičev do totema.



Slab in razpadajoč totem.



Nihče ne želi nositi totema, saj je zelo težek.



Lov kot izhod nima neposrednega pomena, saj na njem ničesar ne lovimo.

NEVARNOSTI


Poslabšanje odnosa volčičev do totema in izguba njegovega simbolnega pomena v
krdelu.



Poslabšanje stanja totema.



Za totem se ne skrbi in ga vsak volčič želi čim prej dati iz rok.



Beseda lov izgubi svoj pomen.

PRILOŽNOSTI


Izvedba dinamičnega in džunglsko ambientiranega lova z uporabo primerno izbranih
in estetsko ter ustrezno narejenih pripomočkov.



Izvedba lova s pravim pomenom besede, se pravi, lov na totem.



Vpeljava novega totema v naše krdelo, saj star zaradi razpadajočega stanja izgublja
svoj pomen.
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Totem ima v krdelu veliko, svečano vrednost tako kot skala posveta, zato je vpeljava
le-tega najboljša z združitvijo izvedbe omenjenega slavnostnega dogodka.



Izdelava novega lažjega totema.



Poudarek na simbolni vrednosti totema ter srbi zanj.

B) NAMEN
V skavtskem letu 2011/12 bom za vejo VV naredila nov lažji totem, ki ga bom preko
džunglske zgodbe na pravem lovu, na katerem bom poudarila njegovo simbolno vrednost in
skrb zanj, vpeljala v naše krdelo, da bi s tem izboljšala odnos volčičev in volkuljic do totema.

C) CILJ I


Iz lesa bom naredila lažji in 3-dimenzionalni totem v obliki celega volka ter ga
ustrezno pobarvala.



V mesecu novembru bom pripravila in izvedla lov na totem, na katerem se bo lovilo
omenjeno stvar.



Zaradi slovesnosti bo vpeljava novega totema na lovu združena s skalo posveta in
uradnim sprejetjem novih mladičev v krdelo.



Lov bo vseboval veliko dinamičnih aktivnosti, pri katerih bodo zelo aktivni volčiči in
volkuljice.



Lov bo oblikovan kot džunglska zgodba, aktivnosti na njem pa bodo volčje in bodo
spodbujale razvoj volčjih spretnosti ter zmožnosti.



Pri vpeljavi totema bom večkrat poudarila njegovo simbolno vrednost, njegov pomen
za krdelo in kako je potrebno zanj skrbeti, saj bodo volčiči tako izboljšali odnos do
njega.



Po vpeljavi totema bom dva meseca opazovala, ali se je odnos volčičev do njega, kaj
izboljšal.
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Č) IZDELAVA TOTEMA
NAMEN
V skavtskem letu 2011/12 bom za vejo VV naredila nov lažji totem, da ga bodo volčiči lažje
in z veseljem nosili okoli, z njegovim lepo ohranjenim videzom pa omogočila boljši in
spoštljiv odnos volčičev do njega.

CILJ


Iz lesa bom naredila lažji in 3-dimenzionalni totem v obliki celega volka ter ga
ustrezno pobarvala.

OPOMBA
Domača obrt mizarstvo mi je omogočila, da sem totem izdelala v naši mizarski delavnici.
Uporaba mizarskih pripomočkov mi ni tuja, zato pri delu nisem imela težav in sem uživala.

SKICA OBLIKE VOLKA
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NAČRT V PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP CS5

1-krat

2-krat

2-krat

2-krat

2-krat

2-krat

2-krat

IZDELAVA

1) Posamezne dele volka, izdelane s programom Adobe Photoshop CS5, sem natisnila na
papir ter jih obrisala na vezano ploščo.
2) Dele sem iz vezane plošče z obodno žago izrezala.
3) Izrezane dele sem sestavila skupaj in tako preverila, ali so vsi ustrezni.
4) Začela sem s sestavljanjem 3-dimenzionalnega volka. Vsak del sem na spodnji strani
namazala z lesarskim lepilom, ga pritrdila na
osnovno sredinsko ploskev ter ga z mizarskim
spenjačem še dodatno utrdila na podlago. S takim
postopkom sem pritrdila vse ostale dele na določena
mesta. Ko je bil volk sestavljen, sem dele še dodatno
stisnila skupaj z mizarskimi stegami (»cvingami«).
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5) Po odstranitvi mizarskih steg sem volka pobarvala s sivo barvo z dodatkom bele. Poskusila
sem mu narediti dlako.

6) Iz debelejše vezane plošče sem na obodno žago izrezala pravokotni podstavek.
7) Podstavek sem pobarvala z dvema odtenkoma zelene, saj sem želela prikazati travo.

8) V delavnici sem poiskala leseno, že obdelano palico in jo na obodni žagi odrezala na
ustrezno višino.
9) Palico sem pobarvala na enak način kot podstavek.
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10) Podlago sem prilepila in z vijaki pritrdila na palico, volka pa nato na enak način na
podlago. Tako je bila izdelava totema končana.
* Pri barvanju sem uporabljala splošne/akrilne barve za vse površine. Te se tudi ne luščijo.
* Z izvedbo novega totema sem dobila tudi novo nalogo, in sicer restavriranje starega, saj ga
bomo postavili v skavtsko sobo na posebno mesto. To smo ambientirano razložili tudi
volčičem. Moja (kača Kaja) lastnost je, da sem zelo dobra v ročnih spretnosti in za njihovo
prisotnost na srečanjih skrbim tudi v krdelu, zato sem ga jaz dobila v roke.
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D) LOV
LOV VRHNIŠKEGA KRDELA (sobota, 26. 11. 2011)
NAMEN
V skavtskem letu 2011/12 bom za vejo VV pripravila in v njej izvedla vpeljavo novega
totema, ki ga bom preko džunglske zgodbe na pravem lovu, na katerem bom poudarila
njegovo simbolno vrednost in skrb zanj, vpeljala v naše krdelo, da bi s tem izboljšala odnos
volčičev in volkuljic do totema.

CILJI


Volčičem predstavim zakona krdela.



Volčičem predstavim, kaj krdelo pomeni.



Volčičem mladičem skupaj s starejšimi volčiči predstavim, kaj pomeni skala posveta.



Volčiči mladiči so uradno sprejeti v krdelo na skali posveta.



Volčje krdelo dobi nov totem.



Volčiči se zavedajo simbolne vrednosti totema in skrbi zanj.



Lov dobi pravi pomen (lov na totem).



Volčiči s pomočjo skale posveta dojamejo, da je sprejetje novega totema v krdelo
slovesen dogodek.



Lov vsebuje veliko dinamičnih aktivnosti, pri katerih so aktivni volčiči in katere
spodbujajo razvoj volčjih spretnosti in zmožnosti.

OPOMBA
Moj lik v krdelu je kača Kaja.
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KRAJŠI PROGRAM:
15.00−15.10 uvodni del (župnišče)
15.10−15.30 zakona krdela (župnišče)
15.30−15.40 priprava na Skalo posveta (župnišče)
15.40−15.50 odhod na Skalo posveta (pot do Hatijevega pisma)
15.50− 16.00 pot do Skale posveta/lov na totem
17.00− 17.30 Skala posveta
17.35− 17.50 odhod proti Sveti trojici in praznovanje (Tolsti bik)
17.50− 18.00 zaključek na Sveti trojici

OPOMBE:
* Do Skale posveta Akele ni na lovu.


!!! rutke za mladiče (Akela)



!!! govor (Akela)



!!! volčiče pripravi na dobro besedo



!!! skala napredovanja



!!! naredi listke za skalo napredovanja



!!! gumbki za osebno napredovanje



!!! pisma in ostale potrebščine ter tolstega bika se pripravi že pred lovom
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DALJŠI PROGRAM:
15.00−15.10 uvodni del (župnišče)
1. Kaja, Bagira skličeta uradni krog.
2. Kaja, Bagira data odkupnine za kršenje pravil, ki veljajo v uradnem krogu.
3. Kaja pozdravi volčiče: »Živjo. Kako ste? Se vam je v času, ko se nismo videli, kaj
posebnega zgodilo?«
4. Kaja nadaljuje: »Danes se je po tednu dni naše krdelo ponovno zbralo skupaj, zato je
prav, da naše srečanje kot ponavadi začnemo z molitvijo. Naših molitvenih kock ne bomo
metali, saj je danes za naše krdelo poseben dan, na katerem vedno molimo volčjo molitev.
Čemu poseben pa boste kmalu izvedeli. Osebo, ki bo naprej molila, bomo danes kar
izžrebali.« (Volčič, ki stoji poleg Kaje na levi strani, iz vrečke, v kateri so listki z imeni,
izvleče enega in prebere ime.)
Pripomočki: vrečka, v kateri so listki z imeni volčičev.

15.10−15.30 zakona krdela (župnišče)
1. Kaja govori: »Volčiči, ali ste med prihajanjem na kraj zbora našega krdela srečali
kakšnega džungelskega prebivalca? Malo pred vaši prihodom sem med oblaki nad nebom
zagledala Čila, kako leti proti meni. A že nekaj džungelskih sekund po tem sem ga izgubila
izpred oči, vendar sem ga kaj kmalu ponovno zagledala. Ves zmeden, nesrečen in utrujen je
priletel do mene in mi z raztresenim glasom hitel govoriti, kako se je zaletel v drevo, medtem
ko je prenizko letel, in je izgubil pomembno pismo za naše krdelo. Oh, ja tale naš čil.
Raznašanje pošte mu vedno ne gre od rok. Mogoče bi si moral omisliti bolj skrbnega in
spretnega pomočnika. No, pa pustimo sedaj to. Veste, kaj se je pa zgodilo s tem pismom? Vas
zanima?« (Volčiči odgovorijo.) »Pismo je padlo na tla in med padanjem se je odprlo. Čil mi je
tudi zaupal, da ga je šel iskat, vendar je opazil, da je sestavljeno iz veliko delov. Za to bi
porabil veliko časa in ostali džungelski prebivalci ne bi dobili pošte dovolj hitro, kot bi
pričakovali in jo potrebovali. Tako se je odločil, da iskanje in pobiranje delov pisma prepusti
našemu krdelu. Več nas je, zato bomo delo opravili zelo hitro. Volčiči, ste za to, da gremo po
pismo in vidimo, kdo nam je pisal?« (Volčiči odgovorijo.) »Preden pa se ga odpravimo iskat,
vam povem, da se le-ta nahaja na vrtu med drevesi. Kar …« (Volčiči odgovorijo najbolje …)
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2. Sestavljanje pisma.
Pismo, ki ni razrezano na delce:
Auuuuuuu … Dober lov, volčiči.
Že nekaj časa je minilo odkar je pihal hladen veter in na nebu je bila polna luna, tista prava
za zbor krdela na Skali posveta. To je bil čas, ko je nekaj volčičev odraslo, zapustilo naše
krdelo in odšlo drugam na lov. Kmalu za tem je v naši džungli zapihal topel veter in nekaj
volčjih mladičkov je zaprosilo za lov z našim krdelom. Ti so bili pridni in so se urili,
pripravljali na svoj prvi lov in učili življenja v krdelu. Danes je ponovno tisti čas, ko je na
nebu polna luna. Od tu je še ne vidite, a ko se boste odpravili proti Skali posveta, jo boste
kmalu zagledali. Dobro glejte, o volkovi, dobro glejte. Predno pa se tja odpravite, morajo
mladički spoznati celotno postavo džungle, da bodo vedeli, kako v njej živeti. Poleg tega
pisma je priloženih nekaj džungelskih listov, sestavite jih skupaj.
Dober lov, volčiči.

Pismo, ki je razrezano na delce:
VOLČIČ MISLI NA DRUGEGA KAKOR NA SAMEGA SEBE.
VOLČIČ ŽIVI V KRDELU V VESELJU IN POŠTENOSTI.
3. Kaja sprašuje:
»Kaj je zapisano na džungelskih listih?« (Zakona krdela.)
»Ali sodita v postavo krdela?« (Ja.)
»Kaj pa še sodi v postavo krdela?« (Pravila vedenja.
»Kaj pa pomeni postava krdela?« (To so dogovori, sklepi, ki se jih moramo držati za mirno
življenje v krdelu.)
»Kaj pomeni zakon volčič misli na drugega kakor na samega sebe?« (Volčič pazi na druge
tako kot na sebe, z njimi deli hrano/priboljške, jim pomaga …)
»Kaj pomeni zakon volčič živi v veselju in poštenosti?« (Volčič je v krdelu vesel in pošten.)
... Če bodo volčiči začeli s primeri poštenosti, jih spomnim, da smo imeli o njej katehezo na
prejšnjem srečanju in so to že vse povedali.
Pripomočki: Akelino pismo.
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15.30−15.40 priprava na Skalo posveta (župnišče)
1. Kaja govori:
a) »Volčiči, ki že dalj časa tekate po krdelu, razložite mladičem, kaj pomeni Skala posveta.«
(»Na Skali posveta se krdelo odloča o pomembnih stvareh, kot je sprejem mladičev v krdelo.
Na njej veselo razglasimo, kako so volčiči lovili plene in napredovali, kličemo pa jo lahko tudi
v trenutkih, ko krdelo ni enotno, ko se pojavijo težave in jih želimo razrešiti s celotnim
krdelom.« (Vir: Skala posveta in sprejem: veja-vv.skavt.net/splosno-o-vv/skala-posveta/ (Dostopno dne: 22.
11. 2011.).))

b) »Kako se je potrebno vesti na njej?« (Pot do nje je dolga, zato hodimo do nje v tišini, le v
zadnjem delu se poje pesem Skala posveta. Ko pridemo do prostora, kjer poteka Skala
posveta, naredimo polkrog pred starimi volki in smo tiho. Besedo na njej imata le Balu in
Akela, ostali lahko spregovorijo le, če dajo šapo na glavo in jim Akela to dovoli.)
c) »Kako pa poteka Skala posveta?« (Najprej Akela pozdravi in nagovori volčiče, nato pa
enega mladiča za drugim povabi naj stopi pred njo. Starejši volčiči ste povabljeni, da date
dobro besedo za vsakega mladiča. Po njej mladič od Akele prejme rutico in ta mu da volčji
pozdrav (ga pokažemo). Mladič pristopi še do Bagire in Kaje, ki ga tudi po voljčje pozdravita.
Nato se obrne proti svojim bratom in sestram ter jih pozdravi z volčjim pozdravom.)
č) Kaj je to dobra beseda, ki jo starejši volčiči daste za mladiče?« (Z dobro besedo starejši
volčiči govorijo v prid mladičem na Skali posveta, da bo Akela dala privoljenje za jihov
sprejem v krdelo. Dobra beseda mora biti neka dobra lastnost volčiča mladiča, ki so jo ostali
opazili med njegovim dosedanjim tekanjem po džungli.)
»Dobro je, da se že sedaj med seboj dogovorite, kdo bo dal dobro besedo za koga. Dobri
besedi morata biti vsaj dve za enega mladiča. Seveda jih pa do Skale posveta oni ne smejo
slišati.«
2. Kaja govori: »Sedaj bomo pa ponovili oz. nekateri se boste naučili pesem Skala posveta.
Mladički pridite k Bagiri po besedilo.«
3. Ponovitev oz. učenje pesmi Skala posveta.
Pripomočki: besedila pesmi Skala posveta.
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15.40−15.50 odhod na skalo posveta (pot do Hatijevega pisma)

15.50−16.00 pot do skale posveta/lov na totem
1. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo prvo veliko Hatijevo pismo.
(5 min)
Traaaaraaaaa … Pozdravljeni volčiči!
Vidim, da je danes polna luna in tisti čas, ko se volkovi zberete na skali posveta. Vem, da se
vsi dobro zavedate, kako je to pomemben dogodek za vaše krdelo, vendar zavedanje ni dovolj.
To morate pokazati tudi s svojimi dejanji. Zelo sem razočaran, ko v daljavi vidim, s kakšnim
totem odhajate na skalo posveta. Totem je simbol krdela, kar pomeni, da ga predstavlja in da
je z njim potrebno lepo ravnati. Brez njega krdelo ne more živeti in se ga razpusti. Kako ste
pa vi ravnali z njim, da je sedaj čisto razpadajoč in prelepljen? Ali ste sploh pazili nanj?
Kako pa v vaših brlogih skrbite za svoje stvari? Tudi tako? O, joj me je kar groza pomisliti,
kako neskrbni ste. Kakšni volkovi pa ste? Ali si sploh zaslužite tekati po naši džungli? Če
menite, da ste skrbni in da si zaslužite tekati po naši džungli, potem to dokažite s svojimi
dejanji …
razočaran nad krdelom svoje džungle, Hati
2. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo drugo veliko Hatijevo pismo.
(5 min)
Traaaaraaaaa …
Malo sem razmislil in se odločil, da tako razpadajoč totem res ne more predstavljati naše
krdelo in biti njegov simbol. Dal vam bomo novo priložnost, da se izkažete v skrbi za totem.
Pripravil sem vam novega, vendar dobili ga ne boste tako zlahka. Zanj se morate potruditi in
pokazati, da ste močno krdelo, ki se drži postave, in da znate živeti drug z drugim. Nadaljujte
pot po gozdni poti in iščite moja pisma, preko katerih boste prišli do svojega totema.
vaš Hati
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3. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo tretje veliko Hatijevo pismo.
(5 min)
Traaaaraaaaa …
Zelo, zelo sem blizu vas, a vi me ne vidite. Če dobro napnete ušesa, boste mogoče slišali moje
trobljenje. Do totema vas bodo vodila moja pisma, vendar pri vsakemu bo potrebno opraviti
določeno nalogo. S tem boste pokazali, ali si totem res zaslužite. Razdelili se boste v štiri
skupine, preko katerih boste opravljali naloge. Čas izbora vrste delitve bo imela najmodrejša
kača v džungli, Kaja. Tista skupina, ki zmaga bo imela posebno čast. Pri opravljanju nalog ne
pozabite na postavo džungle.
Kar …
vaš Hati
* Čast je prvi dotik totema in eden iz te skupine ga bo lahko tudi nesel na Skalo posveta.
4. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo četrto veliko Hatijevo pismo.
(5 min)
Traaaaraaaaa …
Tu v tem prelepem okolju bom preveril vaš spomin, kajti volčič mora vedno vedeti, kje se
nahaj totem. Vsaka skupina mora v eni minuti zapisati čim več besed z isto začetnico. Primer:
A = avto, antilopa, avion … Bagira ima čast izbrati črke za vsako skupino. Skupina z največ
besedami dobi 4 točke, zadnja pa 1 točko. Točke si naj beleži kača Kaja.
Kar …
vaš Hati
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5. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo peto veliko Hatijevo pismo.
(10 min)
Traaaaraaaaa …
Predstavljajte si, da totem v tem trenutku oživi. Kakšne lastnosti bi imel ta volk? Kako bi se
vedel? Verjeto bi imel zelo pomembno mesto v našem krdelu tako kot Akela, saj je že neživ
pomemben za nas. Se zate vi vživeti v živali? Vsak izžreba listek z živaljo in ga ne sme
nikomur pokazati. Na znak za začetek igre se morate vsi oglašati tako, kot se oglaša žival, ki
jo imate zapisano na listku. Dva volčiča sta ista žival in te dva se morata preko oglašanja
najti. Ko se najdeta, skupaj z držanjem za roko tečeta do kače Kaje, ki se nahaja nekaj metrov
stran in ji povesta, iz katere skupine sta. Skupina, katere člani najhitreje najdejo svoj par,
dobi 4 točke, najpočasnejša pa 1 točko.
Kar …
vaš Hati
6. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo šesto veliko Hatijevo pismo.
(10 min)
Traaaaraaaaa …
Za tekanje po džungli morate znati dobro poslušati, da lahko veste, kje je hrana in ali so v
bližini sovražniki. Kadar s seboj nosite totem, morajo vaša ušesa biti še bolj na preži pred
sovražniki, saj kraja totema pomeni izguba dela krdela. Znate dovolj dobro poslušati?
Skupine se postavite v kolono. Na znak za začetek eden pa po eden iz kolone tečete do Kaje, ki
stoji nasproti vas. Kaja vam bo s pomočjo delov telesa zaigrala nek ritem in tisti volčiči, ki
boste pri njej boste morali zaigrani ritem ponoviti. Za vsako pravilno ponovitev dobite
zvezdico. Skupina, ki dobi največ zvezdic, si prisluži 4 točke, skupina z najmanj pa 1 točko.
Igre je konec, ko ste vsi volčiči že obiskali Kajo.
Kar …
vaš Hati
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7. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo sedmo veliko Hatijevo pismo.
(10 min)
Traaaaraaaaa …
Kako dobro poznate džunglo? Samo njeni dobri poznavalci imajo čast imeti v krdelu totem.
Sedaj bomo videli, kakšno je vaše poznavanje džungle. Na bližnjem drevesu rastejo posebni
sadeži, v katerih je posebno seme. Skupine se postavite v kolono nekaj metrov pred drevesom,
poleg katerega stojita Kaja in Bagira. Na znak za začetek igre eden volčič iz vsake skupine
gre do drevesa odtrga sadež, ga razlomi do semena, dobro pogleda seme in če ve, za kaj se
gre, to pove Kaji ali Bagiri. V nasprotnem primeru odhiti nazaj do skupine, se pri njej
pozanima ter gre to povedati njima. Ko se volčič vrne nazaj od Kaje ali Bagire, lahko štarta
naslednji iz skupine. Skupina, pri kateri člani najhitreje razrešijo vsak svoje seme, dobi 4
točke, najpočasnejša skupina pa 1 točko.
Kar …
vaš Hati

Semena:
1) Kdo je najboljši lovec v džungli? (Bagira.)
2) Kdo z debelim bikom odkupi Mavglija na Skali posveta? (Bagira.)
3) Kdo je učitelj postave vseh džungelskih ljudstev? (Balu.)
4) Kdo je vodja krdela do konca svojega življenja, po smrti pa duhovni vodja? (Akela.)
5) Kdo je džungelski poštar? (Čil.)
6) Kdo je ugleden čuvaj postave? (Hati).
7) Kdo je gospodar džungle, čuvaj miru in pravičen sodnik? (Hati.)
8) Kdo je Mavglijev najzvestejši prijatelj in ga spremlja pri mnogih dogodivščinah, dokler se
na Skali posveta po pomladnem teku od njega ne poslovi? (Kaja.)
9) Kdo v džungli prvi prevzame zaščito nad Mavglijem? (Mama rakša.)
10) Kdo je sovražnik Mavglija in svobodnega ljudstva? (Širkan.)
11) Kdo stalno krši džungelsko postavo? (Širkan.)
12) Kako še drugače imenujemo sionijsko krdelo? (Svobodno ljudstvo.)
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13) Kdo iz človeške vasi sprejme Mavglija in mu izkazuje globoko starševsko ljubezen?
(Mesua.)
14) Kaj je to postava? (To so dogovori, sklepi, ki se jih moramo držati za mirno življenje v
krdelu.)
15) Kaj je to skala posveta? (»Na skali posveta se krdelo odloča o pomembnih stvareh, kot je
sprejem mladičev v krdelo. Na njej veselo razglasimo, kako so volčiči lovili plene in
napredovali, kličemo pa jo lahko tudi v trenutkih, ko krdelo ni enotno, ko se pojavijo težave in
jih želimo razrešiti s celotnim krdelom.« (Vir: Skala posveta in sprejem: veja-vv.skavt.net/splosno-ovv/skala-posveta/ (Dostopno dne: 22. 11. 2011.).))

16) Kaj vsebuje naša postava? (Volčja zakona, pravila, ki veljajo v našem krdelu.)
18) Kdo je stvarnik džungle? (Tha.)
19) Kako se glasita zakona krdela? (volčič misli na drugega kakor na samega sebe, volčič živi
v krdelu v veselju in poštenosti.)
20) Katere živali so Kaja, Bagira, Akela? (Kaja = skalnati piton, Bagira = črni panter, Akela =
volk.)
21) Katere živali so Balu, Hati, Čil? (Balu = medved, Hati = slon, Čil = ptič.)
22) Kdo je ljudstvo brez postave? (Banderlog.)
23) Kdo je oče volčje družine, ki sprejme Mavglija? (Oče Volk.)
24) Kdo je mama volčje družine, ki sprejme Mavglija? (Mama rakša.)
25) Kdo prvi prevzame zaščito nad Mavglijem? (Mama rakša.)
8. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo osmo veliko Hatijevo pismo.
(5 min)
Traaaaraaaaa …
Naj vam namignem, da ste že skoraj pri totemu. Tega lahko čuvate le, kadar pokažete dovolj
spretnosti. V džungli se moramo znati izmikati nevarnostim, še posebej moramo paziti, da te
ne doletijo našega totema. Ali ste spretni v besedah? Vsaka skupina dobi list z ugankami in
ima dve minuti časa, da jih reši. Skupina, ki pravilno reši največ ugank dobi 4 točke, tista z
najmanj pravilnimi rešitvami pa 1 točko.
Kar …
vaš Hati
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Uganke:
1) Zvezde vidiš, če padajo ti na betico,
za praznike pa spečemo iz njih potico. (orehi)
2) Ta zelen možic na glavi kapico ima,
če ga najde divji prašič, brž pohrusta ga. (želod)
3) Bregove rek objekt med sabo povezuje,
nad prepadi ziblje se, mnogim pot skrajšuje. (most)
4) Kdo je ta, ki hodi navsezgodaj na sprehod
ki ovoha vsak grmiček, vsak vogal, vsak plot,
ki na travi, če ne paziš, kupček zapusti,
nogo dvigne in na kamen lužico spusti? (kuža)
5) Nisem grda, a še bolj bila bi lepa,
če na sebi ne imela bi oklepa.
Le zato si nič ga odvreči ne želim,
ker pod njim se roparic prav nič ne bojim. (želva)
6) Hladen je, ko ga nihče ne potrebuje,
ko ogret je, po perilu rad potuje. (likalnik)
7) Glavice dišeče, slastne, rdeče, sočne,
s smetano, s sladkorjem delajo nas močne. (jagode)
8) Veverica rada vanj zobe zasaja,
v mlečni čokoladi pa ljudem ugaja. (lešnik)
9) Te kroglice vijoličasto barvajo zobe,
v gozdovih pa zorijo, ko počitnice so že. (borovnice)
10) Modra je in v sebi koščico ima,
često rada v cmoke mamica jo da. (sliva)
11) Kar nekaj kilogramov tehta tale gospa,
kdor žejen je, naj loti se njenega mesa! (lubenica)
12) Na sobna tla je ta zadeva položena,
smet marsikatera je podnjo pometena. (preproga)
13) Na besedo mir tale gozdni plod se rima,
polhe debeli, da jih ne pobere zima. (žir)
14) Ta predmet nima udov, niti telesa,
kadar poskakuje, z glavo le otresa. (žoga)
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15) Lahko je črn ali rdeč ta gozdni sadež,
njegov razredčen sirup rada pije mladež. (malina)
(Vir: www.oma.si/Ang/main.asp?id=16E2C7FF (Dostopne dne: 22. 11. 2011.).)

9. Volčiči nekje na poti do skale posveta najdejo deveto veliko Hatijevo pismo.
(5 min)
Traaaaraaaaa …
Bravoooooo. Čestitam vam za dobro opravljene naloge. Tu nekje se nahaja totem. Dobro
poglejte. Prvi ga bodo imeli čast držati tisti volčiči, ki so se pri opravljanju nalog odlično
izkazali. Kaja, prosim te, da razglasiš rezultate. Volčiči, obljubite mi, da boste za ta totem
skrbeli in da bo imel posebno mesto v vašem krdelu. Starega dajte Akeli, ko jo vidite, in ona
ga bo shranila na posebno mesto. Zaradi simbolne vrednosti ga ne smemo vreči stran, poleg
tega pa je bil v preteklosti za naše krdelo zelo pomemben.
Sedaj pa vso srečo pri iskanju totema in prelepo skalo posveta vam želi vaš Hati.

* 10 min = vmesna hoja
Pripomočki: pisma, tabela za pisanje rezultatov pripomočki za delitev v skupine = razporedijo se v vrsto po
abecedi in Kaja jim na roke napiše številke od 1 do 4 (flomaster), beli listi A4 in 4 pisala, listki z živalmi, sadeži
z vprašanji iz džungle, 4 listi z ugankami, totem.

17.00− 17.30 Skala posveta


Določimo, kdo bo na Skalo posveta nesel nov totem.



Star totem nese Akela in ga položi ob drevo nekje v bližini Skale posveta.



Prostor: z lučjo narejena polna luna, krog narejen s svečkami.



Stari volki imamo maske.



Nekaj metrov pred prostorom, kjer se odvija skala posveta, se stari volki in volčiči
ustavimo. Kaja volčiče povpraša o vedenju na skali posveta (ponovitev) in razloži, da
tu počakajo 5 minut ter nato štartajo s hojo in petjem za na skalo posveta. Tisti, ki nosi
totem hodi prvi. Zadolži tudi enega, ki bo meril čas in enega, ki bo hodil zadnji.



Obred Skale posveta:
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Akela: »Vi poznate zakon, volkovi! Poglejte, dobro poglejte, o volkovi!«
Šir Kan: »Jaz sem Šir Kan, kraljevi tiger, in mladiči so moji. Dajte mi jih! Človeški mladiči
sploh ne sodijo v krdelo!«
Akela: »Poglejte, dobro poglejte, o volkovi. Svobodnega ljudstva ne zanimajo ukazi nekoga,
ki ni v krdelu. Zakon džungle pravi, če nekdo iz krdela govori proti sprejemu mladiča v
krdelo, morata biti vsaj dva, ki govorita v prid tega mladiča. Kdo bo torej dal svojo besedo za
te mladiče?«
Bagira: »Akela in svobodno ljudstvo! Jaz sicer nimam pravice govoriti na tem zboru, ampak
zakon džungle pravi, da življenje mladičev lahko odkupi kdorkoli. Dovolj je, da ponudi
določeno ceno. Če sprejmete te mladiče v krdelo, vam ponudim debelega bika, ki sem ga
malo prej ubil in se nahaja nedaleč od tod. Kaj nam lahko naredijo mladiči? Naj lovijo z
nami!«
Akela: »Mladič Hana, pristopi.« (Hana pristopi.) »Kdo bo dal dobre besede zanjo?«
(Volčiči in volkuljice dajo dobre besede za Hano.)
Akela: »Od danes naprej si del našega krdela in lahko boš tekala ter lovila z nami. (Da rutico,
poda levo roko in da volčji pozdrav.) »Dober lov, Hana!«
Volkuljica Hana: (Akeli da levo roko.) »Dober lov!« (Gre do Bagire.)
Bagira: (Poda levo roko in da volčji pozdrav.) »Dober lov!«
Volkuljica Hana: (Bagiri da levo roko.) »Dober lov!«
Kaja: (Da gumbek, poda levo roko in da volčji pozdrav.) »Dober lov!«
Volkuljica Hana: (Kaji da levo roko.) »Dober lov!«
(Odgovori Akeli, nato se vrne k avojim bratom in sestram.)
*** Enak zgornji »obred« velja za vse mladiče (Hana, Rebeka, Eva, Katja, Ivana, Manca,
Tim, Vid, Izak).
Akela: »Sedaj pa poglejmo še, kako ste kaj lovili plene v preteklem džungelskem letu tisti, ki
vas ni bilo na zadnji skali posveta. ___________, pristopi. Tvoje lovljenje plenov je bilo
uspešno, zato si iz ______________ zrasel v _______________.
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Akela: »Tako, v svoje krdelo smo sprejeli veliko novih mladičkov in pregledali, kako uspešni
ste bili pri lovljenju plenov preteklo džungelsko leto. S takim zagonom lovite tudi sedaj,
mladičke pa sprejmite kot svoje brate in sestre.« (Da volčji pozdrav.) »Dober lov!«
Volčiči in volkuljice, Kaja, Bagira: (Dajo volčji pozdrav.)»Dober lov!«
Akela: »Skalo posveta bomo zaključili z našim džungelskim bansom. Volčiči mladiči
opazujte in hitro se boste naučili. Potem pa bomo odšli za Kajo po poti do Svete trojice.«
Bans.
Bagira: »Volčiči, bik, ki sem ga ulovil za odkup mladičev se nahaja trideset Širkanovih repov
od tod ob poti.«


Kaja pripenja listke z imeni volčičev mladičev na skalo napredovanja.



Bagira daja Akeli rutke.



Kaja daja gumbke za osebno napredovanje.

Pripomočki: totem, skala napredovanja, gumbi za napredovanje, rutke za mladičke, maske za stare volke,
svetilka in papir za luno, svečke.

17.35− 17.50 odhod proti Sveti trojici in praznovanje (Tolsti bik)
Kaja vodi kolono volčičev.
Pripomočki: tolsti bik.

17.50− 18.00 zaključek na Sveti trojici
1) Kaja, Akela in Bagira skličejo uradni krog.
2) Kaja pove zaključek: »Tako volčiči, današnji lov je za nami. Bil je nekaj posebnega, saj
smo poleg skale posveta dobili še nov totem, na katerega morate skrbno paziti. Saj ste slišali
Hatija, mar ne?« (Ja.) »Obljubite, da boste skrbeli zanj.«
3) Kaja pozove tistega, ki je imel totem, da prebere, kaj se mu je pretekli teden dogajalo z
njim. Sledi predaja totema oz. prvi sprejem novega totema na dom.
4) Kaja pozove za molitev: »Kateri volčič mladič bi želel moliti?«
5) Kaja zaključi: »Dober lov!«
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E) OPAZOVANJE ODNOSA DO NOVEGA TOTEMA
(december 2011 in januar 2012)

NAMEN
V skavtskem letu 2011/12 bom dva meseca po vpeljavi totema v veji VV opazovala odnos
volčičev do njega in njihovo skrb zanj.

CILJA


Po vpeljavi totema bom dva meseca opazovala, ali se je odnos volčičev do njega, kaj
izboljšal.



Opazovanje bo osredotočeno na odnosu volčičev do totema, na njihovem dojemanju
pomena simbolne vrednost ter na skrbi zanj.

UGOTOVITVE OPAZOVANJA

POZITIVNE SPREMEMBE

NEGATIVNE SPREMEMBE

Volčiči ob koncu srečanja nestrpno čakajo,

Dva starejša volčiča sta se težko ločila od

ali bodo oni tisti, ki ga bodo lahko odnesli

prejšnjega totema, zato je bila potrebna

domov in pokazali svoji družini.

dodatna ambientacija in spodbuda za sprejem
novega.

Volčiči si med srečanji totem podajajo iz rok
v roke, saj si želijo njegove bližine.
Volčiči bolj skrbijo za totem.
Volčičem je lažje nositi novi totem, saj je
lažji od prejšnjega in jim ne predstavlja
dodatne obremenitve.
Volčiči totem spoštujejo in vedno vprašajo,
na katero posebno mesto ga lahko odložijo.
Volčiči takoj opazijo, če totema ni med nami
(To se zgodi, ko ga kdo pozabi doma.).
Volčiči se zavedajo, kako pomemben je
totem za naše krdelo. To kažejo s svojimi
dejanji.
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3. Povzetek izvedbe koraka voditelja
Na lanskoletnem taboru volčičev sem sama večkrat morala popravljati totem in lepiti
skupaj njegove dele. Na njem so se videle razpoke ter sledi lepila in volčiči so z vsakim
odpadlim delom telesa manj čutili njegovo simbolno vrednost. Stari volki smo jim velikokrat
rekli, da gre totem v bolnišnico, a njegov simbolni pomen je v krdelu padal. Volčiči so vedno
manj skrbeli zanj. K temu je pripomogla tudi njegova teža, saj ga je bilo utrujajoče nositi na
daljše razdalje. Nad situacijo, ki je nastala v našem krdelu, smo bili stari volki razočarani, zato
sem se odločila, da jo lahko s svojim korakom izboljšam.
Na prvem letošnjem načrtovanju sem se odločila za izdelavo novega totema ter za
njegovo vpeljavo. Najbolje se mi je zdelo, da se ga v krdelo sprejme preko lova nanj, na
katerem je obvezno tudi skala posveta. Tako sem se odločila, ker se je pravi pomen lova pri
nas izgubil in bil je že čas, da volčiče peljemo nekam loviti, ter ker je sprejem totema slovesen
dogodek tako kot skala posveta. S tem sem poskrbela, da so tako začutili tudi volčiči.
Proti koncu septembra, po SKVO vikendu in prvemu načrtovanju VV, sem naredila
podrobnejšo analizo stanja, izbrala namen in cilje ter naredila načrt za izdelavo totema. Ker je
bilo njegovo vpeljavo smiselno izvesti že na začetku skavtskega leta sem z delom morala
pohiteti. V oktobru sem počasi izdelovala totem, v začetku novembra pa oblikovala lov.
Decembra in januarja sem z načrtnim opazovanjem našega krdela opazovala sprejetje novega
totema in preverjala, ali se je odnos do njega res izboljšal in se je povrnila njegova izgubljena
simbolna vrednost. Spremembe so bile očitno opazne, saj volčiči zanj zelo skrbijo, ga ne
spustijo iz rok, vsi si ga želijo nositi in do njega so oblikovali spoštovanje.
Po vsaki zadani dejavnosti sem preverila, ali sem izpolnila cilje. Tako večji kot manjši
so bili izpolnjeni. V meni pa se vsakič, ko zagledam »svoj« totem v krdelu prebudi občutek
zadovoljstva in časti, saj vem, da bo v naši džungli prebival naslednjih nekaj let.

27

4. Preverba ciljev
SPLOŠNI


Iz lesa bom naredila lažji in 3-dimenzionalni totem v obliki celega volka ter ga
ustrezno pobarvala. (IZPOLNJEN)



V mesecu novembru bom pripravila in izvedla lov na totem, na katerem se bo lovilo
omenjeno stvar. (IZPOLNJEN)



Zaradi slovesnosti bo vpeljava novega totema na lovu združena s skalo posveta in
uradnim sprejetjem novih mladičev v krdelo. (IZPOLNJEN)



Lov bo vseboval veliko dinamičnih aktivnosti, pri katerih bodo zelo aktivni volčiči in
volkuljice. (IZPOLNJEN)



Lov bo oblikovan kot džunglska zgodba, aktivnosti na njem pa bodo volčje in bodo
spodbujale razvoj volčjih spretnosti ter zmožnosti. (IZPOLNJEN)



Pri vpeljavi totema bom večkrat poudarila njegovo simbolno vrednost, njegov pomen
za krdelo in kako je potrebno zanj skrbeti, saj bodo volčiči tako izboljšali odnos do
njega. (IZPOLNJEN)

IZDELAVA TOTEMA


Iz lesa bom naredila lažji in 3-dimenzionalni totem v obliki celega volka ter ga
ustrezno pobarvala. (IZPOLNJEN)

LOV


Volčičem predstavim zakona krdela. (IZPOLNJEN)



Volčičem predstavim, kaj krdelo pomeni. (IZPOLNJEN)



Volčičem mladičem skupaj s starejšimi volčiči predstavim, kaj pomeni skala posveta.
(IZPOLNJEN)



Volčiči mladiči so uradno sprejeti v krdelo na skali posveta. (IZPOLNJEN)



Volčje krdelo dobi nov totem. (IZPOLNJEN)



Volčiči se zavedajo simbolne vrednosti totema in skrbi zanj. (IZPOLNJEN)



Lov dobi pravi pomen (lov na totem). (IZPOLNJEN)



Volčiči s pomočjo skale posveta dojamejo, da je sprejetje novega totema v krdelo
slovesen dogodek. (IZPOLNJEN)
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Lov vsebuje veliko dinamičnih aktivnosti, pri katerih so aktivni volčiči in katere
spodbujajo razvoj volčjih spretnosti in zmožnosti. (IZPOLNJEN)

OPAZOVANJE ODNOSA DO NOVEGA TOTEMA


Po vpeljavi totema bom dva meseca opazovala, ali se je odnos volčičev do njega, kaj
izboljšal. (IZPOLNJEN)



Opazovanje bo osredotočeno na odnosu volčičev do totema, na njihovem dojemanju
pomena simbolne vrednost ter na skrbi zanj. (IZPOLNJEN)
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