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OST – časopis Rodu skalnih taborov Domžale
Čeprav je to komaj prva letošnja številka najboljšega časopisa vseh časov, je čas, ki ga boste porabili
za branje, še toliko bolje izkoriščen.
Danes je na meniju sama smetana
dogodkov, ki so se zgodili tekom
šolskega leta pri tabornikih! Kje naj
sploh začnemo? Recimo s tem, da smo
jeseni medse sprejeli zeeeeeeeeeeeelo
veliko novopečenih tabornikov, ki
naravo raziskujejo s svetlo-modrimi
rutkami za vratom? Ali s tem, da smo
med jesenskimi počitnicami na Oljki gori
premagali nasprotnike na divjem morju,
saj smo stopili v čevlje nepremagljivih
gusarjev? No, starejši so raje tisti čas,
(utrinek z MČ jesenovanja)
ko smo se mi borili na lovu za zakladom, ubadali s tem, kako preživeti v naravem bivaku na Pokljuki.
Sploh počiti nismo uspeli, so nas že čakale nove dogodivščine!
Izlet v jamo Pekel oziroma pohod na Kriško goro, se spomniš? Končno smo imeli malo premora, a ne
za dolgo ... Tik-tak je bil tu že december, z njim pa čajankeee – nekateri smo se peljali z vlakom v
Kamnik, drugi v Ljubljano, tretji so se podružili na drsališču, nekateri so ljudem po domovih prepevali
pesmice, spet drugi pa so se zabavali kar
v šoli. Zagotovo smo se imeli prav vsi fino
in si vsi pričarali pravo decembrsko
vzdušje! Vodnikom to še ni bilo dovolj,
ČTSjevci so za njih pripravili še
pripreditev s podelitvijo prestižnih nagrad
– zlatih skalc. Februarja je sledil še en
izlet, v Tamar, kam pa drugam! Dobro
smo se sankali, vrgli v prijatelja tudi
kakšno kepo ali dve , ter videli tudi res
veliko letalnico v Planici. Tisti dan smo
(utrinek z izleta v Tamar)
živeli kot v zimski pravljici!
Ne, nismo pozabili omeniti še vseh orietacij, ki smo se jih udeležili: od Grofa, ZNOTa, ZOTa, NOTa,
GOTIKa ... in skoraj na vseh smo se tudi odlično odrezali, na NOTu in GOTIKu smo rodovo zmago
pripeljali spet v Domžale, za eno izmed nagrad pa smo dobili ogromen lonec, iz katerega bo na taboru
dišalo po najboljši hrani. Saj vemo, da komaj čakaš poletje, saj gremo takrat vsi v našo ljubo Stavčo
vas! Če slučajno ne veš, kdaj si moraš rezervirati datum in doma povedati, da takrat pač ne moreš iti
na morje, hitro poglej na »koledar akcij«. Tam boš izvedel tudi, katere dogodivščivne te letos še
čakajo! Ne pozabi pa tudi na našo spletno stran, (http://www.rst-domzale.si/), kjer te vedno čakajo
fotografije preteklih akcij, koledar ter ostale novice, ki jih ne smeš spregledati.
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Za razvedrilo reši sudoku! Saj
veš, številke se ne smejo
ponoviti niti v isti vrstici, niti v
stolpcu,pa tudi v odebeljenem
kvadratu ne!

Januar je že daleč nazaj, zato pa z branjem podoživi dogodke in vse prigode, ki so se ti zgodile na

ZOTu :
Zadnji vikend v januarju smo se v popoldanskih urah odpravili na ZOT. Kam? Na ZOT - zimsko
orientacijsko tekmovanje, ki je potekalo v Laporjah. Seveda se zdaj vsi sprašujete " Kje pa so
Laporje?"... Po ugotovitvah vodnikov, je to majhna vas v Slovenski Bistrici, ki ima šolo, pošto, pekarno
in seveda vaški lokal. Ampak to sploh ni
pomemembno. Pomembno je to, da smo
tja prišli prvi! Lahko smo se zagrebli za
blazine v telovadnici. Toooo!!! Naše ekipe
so se takoj začele pripravljati na topo
teste, kjer se je najbolje odrezala ekipa
Krompirjev golaž z jurčki. Po uspešno
izpolnjenih testih pa so se spet lotili
priprav na orientacijo, ki jih je čakala
naslednji dan.
Naslednje jutro, po zelo udobnem spancu
na blazinah , so naše ekipe v zgodnjih
urah samozavestno odrinile na pot, saj so
zaupali v svoje znanje, kompas in sendvič
(pravijo, da lačen si ful drugačen).
Čas je za vodnike hitro mineval ob klepetu ob kavi in kmalu so se ekipe ponosno vrnile iz proge, kjer
jih je v šoli že čakal topel golaž in rogljič. Vsi so se zelo dobro odrezali, najbližje stopničkam pa so se
približale Modre gorile, zasedli so nehvaležno 4. mesto v svoji kategoriji.
Na ZOT-u pa je sodelovala tudi PP ekipa, ki je bila na žalost izven konkurence, a je vseeno na progi
dala vse od sebe.Na koncu pa smo se vsi utrujeni in izmučeni odpeljali proti domu in tako se je naša
dogodivščina zaključila. Seveda pa še enkrat čestitam vsem ekipam, odlično
ste se odrezali! (Urška Gerič)
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Ali si vedel ....
Brez hrane lahko zdržiš nekaj
tednov, brez spanja pa samo 7
dni!
Vsi polarni medvedi so levičarji.
Metulji okušajo s svojimi nogami.
Prašič ne more pogledati v nebo,
to je zanj fizično nemogoče.
Nemogoče je kihniti z odprtimi
očmi.

Velika noč in iskanje velikonočnih jajc?
Zakaj pa ne!
Na velikonočni petek se je pri gradu Jable v
Trzinu dogajalo nekaj nenavadnega. Po
gozdu so se potepali otroci, z ruticami okoli
vratu in zagnano iskali velikonočna jajčka,
se skupaj pa smo tudi popestrili. Naši
najmlajši, medvedki in čebelice, so se podali
na lov na velikonočnega zajčka, kjer so
pokazali da res obvladajo potne znake.
Gozdovniki in gozdovnice pa so se
pozabavali z velikonočnimi štafetnimi
igrami. Vodniki smo poskrbeli za veliko
smeha, dobre volje in pa seveda za veliko
čokoladnih, pa tudi pravih, velikonočnih
jajčk. Na koncu smo se vsi strinjali: bilo je luštno! (Alja Tekavc Uršič)

KOLEDAR AKCIJ

NA POMOČ:
nezavestna oseba

Feštival (vsi) 23. april
Pomaldovanje (GG) 29. – 30. april
Izlet (MČ) 7. maj
Spust po Ljubljanici (PP+) 14. maj
Območni mnogoboj (vsi) 21. maj
Zaključni piknik (vsi) 4. junij
GG tabor 7. – 17. julij
MČ tabor 17. – 24. julij
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* če d iha : postavimo jo v
stabilni bočni položaj
* če n e d ih a :
sprostimo ji dihalne poti,
začnemo z masažo srca
(30 pritiskov) in umetnim
dihanjem (2 vpiha).
Pokličemo 112.
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Gremo, samo še spakiram!
Ampak kako pa?
GG družina se bo kmalu odpravila na dvodnevno dogodivščino, z
ruzaki na ramah! Pa veš, kako pravilno spakirati ruzak, da ga boš
lažje nosil?

Prišli – videli – zmagali! ... in odnesli lonec!

Če v rimskih časih ne bi nastal rek Julija Cezarja »Prišel – videl- zmagal«, bi pa zagotovo nastal
predzadnji vikend v marcu. Zakaj? Ker je takrat v Sostrem potekal NOT (nočno orientacijsko
tekmovaje) za vse PPje in Grče, katerega se nas je Domžalčanov udeležilo res veliko, še bolje pa je
slišati to, da smo posegli le po odličnih rezulatih: prvo, dvakrat tretje, četrto, peto in sedmo mesto v
kategorijah. Svoje znanje smo pokazali pri topo testih, vrisovanju in nasploh na progi. Ko smo z
morsejevo abecedo uspešno oddali 24 znakov, pomagali ponesrečencu s prvo pomočjo, pretekli
hitrostno etapo in se prebili skozi minsko polje, je bil čas za hitro vrnitev na cilj, kjer nas je že čakala
topla juha. Z nestrpnostjo smo čakali na rezultate in upali, da bomo letos spet rodovno zmagali. To
nam je v preteklih letih uspelo trikrat zapored, zato smo v trajno last dobili kitaro, s katero na taboru
popestrimo marsikateri večer. Sedaj pa se borimo za velik lonec, letos nam ga je uspelo pridobiti!
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