
KORENINA »SKUPNOST« 
 

1.) Definicija? 
Skupnost je v slovarju slovenskega knjižnega jezika definirana kot tvorba, ki je sestavljena iz 
večjega števila ljudi, ki jih družijo, povezujejo skupne lastnosti, potrebe in cilji ter tvori 
celoto.  
Skupnost ima to lastnost, da od posameznika zahteva določene standarde vedenja oziroma 
določena nepisana pravila. Skupnost zadovoljuje potrebo pripadnosti, s katero se človek 
poistoveti in s katero živi živeto življenje. Ključnega pomena za razumevanje skupnosti je 
izkušnja skupnosti. Izkušnja skupnosti z leti raste, se oblikuje, preoblikuje in dopolnjuje. Za 
posamezno starostno obdobje so potrebe po različnih skupnostih oziroma doživetij skupnosti. 
Vse prave skupnosti pa so pojmovane kot tiste enote, v katerih vladajo pristni človeški odnosi 
in kjer je prisotno razumevanje in spoštovanje posameznika. Človek je po bistvu odnosno 
bitje in je usmerjen v iskanje skupnosti. Skupnost seveda ni plod iskanja, ampak je iskanje 
samo oziroma način življenja. Ideal skupnosti je tam, kjer je človek v dobrem usmerjen k 
drugemu človeku. Vsi smo neutrudni iskalci skupnosti.  
 

2.) Njen izvor? 
Skupnost izvira iz potrebe po pripadnosti. Njen izvor sega na sam začetek človeštva in bo 
trajal vse do konca človeštva, kajti celo življenje je borba med osamljenostjo in skupnostjo, 
med biti sam in biti v odnosu.  
Prve skupnosti so, poleg temelja biti sam in biti v odnosu, nastale zaradi skupnih ciljev, ki so 
bili lažje uresničljivi ali sploh uresničljivi v organizirani skupini (lov). 
 

3.) Kaj vse obsega? 
Poznamo več skupnosti, katerim pripadamo: družinska, religiozna, kulturna, krajevna, 
narodna, človeška, vesoljna. Vse na nek poseben način živijo v nas in nas spremljajo skozi 
življenje. 
V manjših skupnostih se poudarja vloga posameznika, kjer je vsakdo pomemben. V takih 
skupnostih vladajo pristni človeški odnosi, razumevanje in spoštovanje. Taka temeljna 
skupnost je družina, kjer se uresničuje posameznik kot oseba. 
Večje skupnosti so šola, skavti, ki temeljijo na vzgoji skupnosti. V teh skupnostih otrok ni 
pasiven, ampak aktiven ustvarjalec skupnosti, kajti je prisiljen med svojo dejavnostjo 
sodelovati in se s tem uči, kako se obnašati in živeti v skupnosti. 
Posebna vrsta skupnosti je cerkveno občestvo, ki močno podpira človeka kot posameznika in 
mu daje enakovredno mesto, saj temelji na največji Božji zapovedi »Ljubi svojega bližnjega 
kakor samega sebe.«  
Pravilo velike skupnosti je, da se prelevi v civilno družbo. Civilna družba je organiziran 
sistem in ne samodejno združenje. To je hoteno in zavestno združevanje. Civilna družba je 
bolj odtujena in se pri svojem delovanju ne ozira preveč na posameznika in njegove intimne 
potrebe in želje. Osnovno načelo civilne družbe je strpnost. Biti strpen pomeni imeti nekaj 
skupnega z drugimi. Ne pomeni ravnodušnosti in nezanimanja za drugega. Civilnost upošteva 
tudi samostojnost, kajti omogoča drugim skupinam svobodo in njim lastno, drugačno 
prepričanje. Civilnost ne prisega samo na pravilnost enega prepričanja, enega nazora in ene 
stranke. Danes, zaradi upadanja religiozne vere, ki vodi v duhovno praznino, strpnost bledi v 
neko apatičnost in ravnodušnost. Ravnodušnost je posledica visoko razvite družbe in njena 
stalna spremljevalka. Ravnodušnost zavrača vrednote, medtem ko nas civilnost vabi, da 
ohranimo naravnanost in usmerjenost v skupnost.  
 
 



4.) Kaj pravi Baden-Powell o skupnosti? 
Baden-Powell je bil po duhu socialen človek in s tem velik nasprotnik ločevanju otrok glede 
na premoženjsko stanje (na bogate in revne). Za njega je bila skupnost ključnega pomena, ki 
pa je morala temeljiti najprej na enakosti. Za vse skavte so veljala enaka pravila in vsi so bili 
enako oblečeni. Na teh temeljih je nato Baden-Powell oblikoval osnovne skupnosti – vode. Za 
vode je bilo osnovno načelo, da se morajo interesi posameznikov podrediti interesu celotne 
skupnosti. Pri tem je potrebno svojo individualnost in samodisciplino vgraditi v gradnjo 
produktivnega teamskega duha in tovarištva.  
Pomen skupnosti lahko nato zasledimo v vseh njegovih osnovnih napotkih in opisih o tem, 
kako naj skavti delujejo in kako naj se skavti sploh obnašajo. Tako naj bi bil skavt prijatelj 
vsakomur in vsem skavtom brat in to ne glede na narodnost, socialni položaj, veroizpoved, 
politično prepričanje. Skavt naj pomaga svojemu bližnjemu in naj za skupnost ali bližnjega 
naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. 
 

5.) Pomen skupnosti pri skavtih in kako se skupnost uresničuje v našem stegu 
Celotno skavtstvo in aktivnosti v našem stegu temeljijo na skupnosti. Skupnost v kateri je 
toplina in pripadnost in kjer vladajo pristni medčloveški odnosi je temelj za doseganje 
skupnih ciljev, ki vodijo k rasti posameznika in celotne skavtske skupnosti. V našem stegu je 
skupnost osnovana na geslu »Skupaj tudi ti!«, kar pomeni, da delujemo in rastemo skupaj, ne 
oziraje na to, kdaj posameznik vstopi v skavtsko skupnost. Geslo ponazarja tudi odprtost naše 
družbe, kjer je vsak pomemben in povabljen, da del svojega časa preživi v naši skupnosti. 
Voditelji se trudimo, da vsak posameznik pridobi izkušnjo skupnosti, ki je osnova za občutek 
pripadnosti in sprejetosti ter vodi k služenju in žrtvovanju za skupnost. Velik pomen v 
organizirani skupnosti so jasna pravila obnašanja, ki veljajo znotraj posamezne starostne veje 
in za celotno skupnost. Pri skavtih tako poznamo več skupnosti, ki se najpogosteje oblikujejo 
starostno (starostne veje), spolno (vodi), geografsko (steg, četa) in glede na funkcijo 
posameznika (skupnost voditeljev). Posameznik uresničuje potrebo po skupnosti v sebi 
podobni družbi posameznikov, ki pa so neprestano v medgeneracijskem stiku z drugimi 
skupnostmi in posamezniki (izvidnik-volčič, izvidnik-voditelj). Osnova vseh srečanj in 
skupnih dogodkov v stegu temelji na vedno novem iskanju, dokazovanju in rezultatu 
skupnosti. Tako so na primer dokazi skupnosti uspeli tabori, zimovanja, izhodi, obljube, 
srečanja,….v bistvu vse uspele zadeve, kjer sodelujeta vsaj dva skavta. Uspel tabor ali bilo 
kateri dogodek je v največji meri rezultat in hkrati tudi merilo dobre skupnosti. 
 
 

 
 

KONKRETNE IDEJE ZA DEJAVNOSTI V VEJI: 
 

VV 
 

UVOD 
Preden začnem s konkretnimi idejami, bi najprej poudarila nekaj stvari, ki so značilne za 
skupnost. Pomembno je, da se voditelj zaveda, kaj je skupnost, preden začne s konkretnimi 
dejavnostmi v veji. 
Skupina lahko postane skupnost, ko je vsak posameznik v tisti skupini osebnost. To pomeni, 
da so vsakemu posamezniku zagotovljene temeljne človekove potrebe. 
To lahko dosežemo tako, da smo pozorni drug do drugega, da vzpostavimo z drugo osebo v 
skupnosti pristen odnos-postanemo z njim pravi prijatelj in  ne samo med igro.  



Ne smemo pozabiti na odnos do Boga, naj bo odnos z njim vedno prisoten tudi v skupnosti-v 
krdelu. Bog je ustanovitelj skupnosti, vodilo pa nam je največja božja zapoved »Ljubi svojega 
bližnjega kakor samega sebe!« 
Pomembno je, da vsak v skupnosti raste in  je enakovreden člen, je samostojna osebnost. 
 
Volčičičem in voljkulicam, lahko najbolje približamo skupnost z zgledom. In sicer tako,da se 
voditelji trudimo biti dobra skupnost, da se spoštujemo, smo enakovredni, se dopolnjujemo, 
smo pozorni drug do drugega, predvsem pa to, da si vzamemo čas, da se spoznamo in 
postanemo prijatelji. Seveda to zahteva trud, čas in potrpljenje. Ni vedno lahko postati dobra 
skupnost, vendar se lahko vsaj potrudimo in  krenemo na pot, da postanemo skupnost. 
 
Še nekaj kar je zapisal Jean Vanier, ustanovitelj skupnosti Barka, ki združuje ljudi z motnjami 
v razvoju in zdrave spremljevalce. 
»Ko govorim o skupnosti, mislim vsako človeško združenje, ki ga ne povezuje le skupni cilj 
kot v katerem podjetju, v vojski ali v športnem moštvu, marveč prizadevanje, da bi se člani 
srečali na osebni ravni, na ravni pogovora, delitve, bratstva in iskrene skrbi za druge. Člani 
niso pomembni zato, da bi bila skupina močna, mogočna in bi v naših tekmovalnih družbah 
osvajala nova ozemlja; pomembno je, da si med seboj zaupajo in da vsakemu pomagajo, da v 
še večji polnosti postanejo to, kar je.« 
 

DEJAVNOSTI-KAKO LAHKO UTRJUJEMO SKUPNOST 
 

1.dejavnost : POT NA OTOK SKUPNOST 
 

Vsaki  gruči razdelimo 1 palico več kot je volčičev v gruči (7 volčičev v gruči-8 palic). Palice 
naj bodo velike tako, da lahko volčič stoji na njeji z obema nogama in pri tem ne pade, če se 
opira na drugega volčiča. Vsaki griči damo na razpolago tudi vrvico. 
V določeni razdalji postavimo šotor, ki ga poimenujemo » samotni otok Skupnost«. Vsaki 
gruči v enaki razdalji označimo polje ter pot od polja do otoka Skupnost. Polje naj bo veliko 
tako, da lahko stoji v njemcela gruča. Naloga  vsake gruče je, da pridejo vsi njeni člani do 
samotnega otoka Skupnost, ne, da bi stopili na tla. Torej med sabo si bodo morali pomagati in 
si podajati palice-deščice, če bodo želeli dospeti, do samotnega otoka Skupnost. Na  tem 
otoku- v šotoru postavimo tablice-plakate na katerih pišejo lastnosti, ki opredeljujejo 
skupnost-stvari, ki so značilne za skupnost. Med temi pa naj bodo tudi stvari, ki naj nebi bile 
primerne za skupnost. Na otoku ima vsaka gruča 1 minuto časa, da na list papirja napiše 5 
stvari, za katere misli, da so značilne za skupnost ter se vrne v svoje polje, na enak način kot 
je dospela na otok. Po končani igri pregledamo, se pogovorimo in zapišemo na velik plakat, 
pravilne stvari, ki so si jih zapisale gruče na list papirja med igro. Ta plakat nato obesimo na 
vidno mestov naš brlog. 
 
Primeri- kar je značilno za neko skupnost: 

- iskrenost 
- posamezniki se med seboj poznavo 
- med sabo ne delamo razlik 
- pravičnost 
- ljubezen 
- pozornost 
- zaupanje 
- družina 
- enotnost 



- pomoč drug drugemu 
- skrb za druge 
- sprejemanje novih članov 
- ……………. 

 
Primeri-kar naj ne bi bilo v skupnosti 

- tekmovalnost 
- zaprta skupina 
- sovraštvo 
- nasilje 
- egoizem 
- nepozornost 
- neodgovornost 
- …………….. 

 
Pripomočki: palice, vrv, šotor ali šotorke, listki, flumastri, šeleshamer 
(vrv je za oznako polja in tudi za tiste, ki se znajdejo, če se kdo spomne in priveže palico na 
noge, tako, da lahko z njimi hodi, ostale člane pa se nese cici-baci.) 
 
 

2.dejavnost: SPREJEM V KRDELO 
 
Sprejem v krdelo je obred, s katerim sprejmemo v krdelo mladiče – nove člane. To je 
slovesen dogodek, katerega cilj je, da mladiči začutijo pripadnost krdelu-pripadnost neki 
skupnosti. 
Na skali posveta, ki naj bo v okolici našega brloga, volčiči z obljubo dajo svojo besedo za 
volčiče mladiče – to pomeni, da povejo starejši člani eno dobro lastnost za mladiče. Slednji 
lahko na skali posveta dobijo še znak krdela (kožušček-rjava rutka, zapestnica…), ki spominja 
volčiča, da je del skupnosti. 
Ko gremo na skalo posveta pojemo pesem »Na skalo posveta«, na koncu uprizorimo 
skupinski lov na bika. Bika(- škatla s sladkarijami, torta…) voditelji seveda prej skrijemo 
nekje v okolici.  Tisti, ki je našel bika mora poklicati vse, da se mu pridružijo pri odpirnju 
bika. 
 
S tem obredom utrjujejo skupnost, saj vsak volčič obljube mora biti pozoren do drugih in najti 
dobro lastnost pri volčiču mladiču. Dobro je, da volčiču obljube že na prvem srečanju 
dodelimo volčiča-volčiče mladiče in ga opazuje ter skuša pri njem poiskati vsaj eno dobro 
lastnost. In sicer  ima čas do srečanja na katerem bomo imeli obred Sprejem v krdelo.  
Ostali volčiči obljube, ki jim nismo dodeli volčiča mladiča, naj izdelajo  simbol krdela-
enakega kot ga že imajo volčiči, ki so člani krdela. Materjal in kako se izela jim seveda damo 
oziroma povemo. 
 

3. dejavnost: TOTEM 
Če krdelo še nima totema izvedemo lov na totem. Poleg tega, da krdelo ulovi totem, tudi 
spozna kaj je totem.  
Za tista krdela, ki že imajo totem, večkrat vzpostavimo preko igre kaj je totem ali  z obiskom 
kakšnega sivega volka, še enkrat pove kaj je totem.Saj le ta simbolizira skupnost. 
 
Nekaj poudarkov, ki smo jih podali v našem krdelu, ko smo imeli na enem od srečanj lov na 
totem. 



 
- Totem je  simbol krdela, ki predstavlja skupnost, v kateri smo vsi skupaj 

močnejši, totem pa nas varuje vseh nevarnosti  
- totem je nekaj kar morate zares spoštovati in varovati 
- nečastno je, če totem ukradejo  
- vsakič ko pogledamo nanj se spomnimo na krdelo, na skupnost 
- totem mora vedno stati pokonci;   če kje leži ali, če ga kdo pozabi vzeti s 

seboj, mu ga lahko ukradejo in ga mora potem dobiti nazaj 
- totem nosi volčič, ki se je posebej izkazal in ga določijo voditelji 
- nošenje totema je privilegij, tisti, ki nosi totem mora biti ponosen na to 
- totem se nosi samo na posebnih srečanjih, drugače pa je na častnem mestu 

v vašem brlogu-skavtski sobi 
- pozor, če se krdelo (volčiči in voljkulice) neprimerno obnaša, je 

neposlušno, ne skrbi za skupnost jim totem zapleni Akela in morajo za 
totem narediti odkupnino 

 
4. dejavnost: MOLITEV DRUG ZA DRUGEGA 

 
Na list papirja vsakemu volčiču napišemo vsa imena volčičev in voditeljev v krdelu- še bolje 
je, da je seznam z imeni razmetan. Določimo jim uro, kdaj naj molijo. Povemo jim, da naj 
molijo vsak dan za koga iz krdela in ga nato obkrožijo, ko so zmolili zanj. Seveda jih na 
srečanjih med to akcijo večkrat spomnemo na seznam in molimo tudi mi voditelji. 
 
V naši gruči smo to izvedli v postu- to je bila naša postna akcija, ko smo s tem skušali še bolj 
spoštovati 1.volčji zakon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer naše postne akcije: 
 

POSTNA AKCIJA 2006 
 

V POSTU BOM ŠE POSEBEJ IZPOLNJEVAL  1. VOLJČJI ZAKON. 
 

Volčič misli na drugega, kakor na samega sebe! 
 

DANES ZVEČER OB 19h BOM MOLIL ZA: 
 



                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 
 
                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALERIJO 
MITJA 

LOVROTA 
HANO 

MATEJA 

KRISTINO 
JASMINO 
TINKARO 

MIHA 
URBANA 

VERONIKO 
JAKOBA M. 

MAKSA 
MIMI 

JAKOBA G. 
ANDREJA 
JAKOBA K. 

BLAŽA 
TINO 

MARIJO 
ROKA G. 
BRIGITO 

MAJA 
PETRO 

ROKA P. 
KRISTIN 
AKELO 
BAGIRO 

MAMO RAKŠO 
ČILA 

BALUJA 
KAJO 



Skupnost v veji IV 
 
Za skupnost v veji IV je pomembno, da je aktivnost konstantna čez celo leto, da se držimo 
pravil, hitro ukrepamo pri nesoglasjih in težavah. 
 
Kako se skupnost gradi čez leto 
Skupnost se čez leto gradi preko skupnih aktivnosti v katere so vključeni bodisi vsi IV, samo 
vodniki, smo vod ali vsak posameznik posebej.  
 
Aktivnosti 
Sestanek s starši 
Na sestanku se spoznamo s starši, spoznamo iz kakšnega okolja posamezen IV izhaja in starši 
so tudi tisti, ki IV spodbujajo na njegovi skavtski poti. 
Zelo dobro je da gredimo skupnost tudi med starši, da se med seboj poznajo in sodelujejo ter 
si izmenjujejo izkušnje.  
 
Prehodi 
Prehodi so prva aktivnost v skavtskem letu, kjer četa sprejme novince in VV, zato so zelo 
pomembni za skupnost.  
Dejavnost: - Starejši IV pripravijo preizkušnje za novince, ki temeljijo na izvidniških 
veščinah. Npr.: priprava poti s potnimi znamenji, na kateri odkrivajo tudi pravila čete, molitev 
IV, zavetnika veje itd.  

- Časten sprejem. Npr.: Naredimo kolono po dva, z nasprotnikom prekrižamo roke in 
spravimo vsakega novinca na konec kolone (sej veš uno ) 

Skupinske spoznavne igre. Npr.: streljanje imen, tolčenje z armičem itd. 
 
Tedenski sestanki voda  
Glej pod vod 
Tedenski sestanki vodnikov 
Glej pod vodniki 
Izhodi čete 
Na izhodu je priložnost, da se spoznajo in družijo vsi člani lete. Ustvarijo se nova prijateljstva 
in se ohranjajo »stara«. 
Dejavnosti: - spoznavne igre 

- Štaftne igre 
Tekmovanja 
Udeleževanje na tekmovanjih npr. jakec, berkmandelc, itd. je za IV pomembno saj s tem 
dokazujejo svoje sposobnosti in krepijo pripadnost skupnosti. 
LMB 
Dejavnost: Deljenje lučke po vodih ali manjših skupinah. 
Zimovanje 
Dejavnost: skupne snežne igre, velika igra, pot 
Svet čete 
Obljube 
Dejavnost: prenočevanje na prostem po vodih (izdelovanje bivaka), izdelovanje zgradb 
potrebnih za mašo in ceremonijo, skupinske igre 
Zaključek leta 
Dejavnost: Skupinske igre 
Izhod voda 
Dejavnost: Pot, igra, preizkušnja 



Tabor 
Dejavnost: delo po vodih, igre, potep 
 
Skupnost v četi tvorijo: - vsak posameznik 

- vod 
- vodnik 
- voditelji 
- četa 

 
Posameznik 
Značaj vsakega posameznika je zelo pomemben v skupnosti, saj vsak pirpomore svoj del. 
Poznamo različne značajske lastnosti. Pomembne vrednote posameznika, ki so potrebne za 
dobro skupnost so: ljubezen, odprtost, požrtvovalnost, pripravljenost, … 
Dejavnost: osebno napredovanje in veščine 
 
Vod 
Za dobro delovanje skupnosti je pomembno delo v majhnih skupinah, saj se le tako lahko IV 
odprejo, si medsebojno zaupajo in ustvarijo pristna prijateljstva. 
Simbolika voda 
Na začetku leta je pomembno, da vod poskrbi za seznanitev novincev s tredicijo in simboli 
voda, t.j. ime voda, klic, značilnosti, zlata knjiga. 
Funkcije 
Na začetku leta predstvimo funkcije, ki si jih člani voda izberejo sami.  
Dejavnosti: 
Tedenski sestanki voda 
Izhod voda 
Potep 
Izziv voda 
Veščina voda 
Dobro delo 
Molitev 
 
Vodnik 
Vodnika navdušimo za njegovo funkcijo s tem da ga prijavimo na tečaj za vodnike. Vodnik je 
vezni člen med vodom in voditelji, zato je prav da njun odnos temelji na zaupanju.  
Dejavnosti: 
Skupnost vodnikov na vodniških sestankih 
Napad 
Izhod vodnikov 
Voditelji 
Voditelji morajo biti za zgled vsem IV, zato je zelo pomembno, da so med seboj usklajeni in 
enotni. Saj IV zelo hitro opazijo morebitna nesoglasja med voditelji. 
Dejavnost 
Skupno načrtovanje celega leta 
Skupno načrtovanje posamezne dejavnosti 
Usklajevanje različnih mnenj v različnih situacijah 
Neformalno druženje 
 
Četa 



Za dobro skupnost v četi je potrebno, da se vsi IV med seboj dobro poznajo in sprejemajo, kar 
dosežemo s skupnimi dejavnostmi. 
Simoboli čete (grb, zastava, ime, klic)   
Dejavnosti: 
Izhod čete 
Zimovanje  
Tabor 
Velike igre 
Dobro delo 
Svet čete 
Skupinske igre 
Priprava gledališke igre 
Priprava koreografije  
Štafetne igre 
 
Druženje z drugimi 
Za krepitev skupnosti in identitete čete so pomembna tudi druga druženja s skavti in ostalimi 
ljudmi. 
Dejavnosti 
Srečanje več čet 
Udeležitev na tekmovanjih 
Druženje z ostarelimi in drugačnimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PP 
 
Popotniki so udeleženi v več skupnostih. Gotovo je najpomembnejša skupnost klana, kateri 
moramo posvetiti največ pozornosti. Potrebno pa je, da so pp povezani tudi s celotnim stegom 
in s skupnostjo voditeljev. Klanovci so bodoči skvo, se pravi prihodnost našega stega, torej jih 
moramo že zaradi tega vključevati in povezovati s skvo-jem. V ta namen predlagamo skupna 
neformalna srečanja (akcije) skvo-ja in klana.  
 
Problem skupnosti v klanu je, da je popotnike težko zmotivirati za redno udeležbo na 
srečanjih. Dobro je, da se znotraj pp ustvari »klapa«, prijetno vzdušje, ki jih motivira za 
udeležbo na skavtskih aktivnostih. Nekaj idej, kako to doseči, bomo našteli spodaj.  
Neformalna srečanja: po srečanju klana gremo vsi na pijačo, dobimo se izven srečanj za 
kakšno športno aktivnost, kino, obisk koncerta, na bazenu, ogled tekme, izleti v hribe, morje, 
kolesarjenje, duhovne vaje, akcije ... 
Akcije:  
- igra kraje zastave 
- taborjenje v izrednih vremnskih razmerah npr. bivakiranje v snegu 
- kuhanje na odprtem ognju 
- prislužiti si hrano na taboru brez rezerve v nahrbtniku 
- krajša orientacija (nočna, po mestu ipd.)  
- postavljanje stolpov in piramid iz teles  
- spuščanje z balkona/drevesa po vrvi z osmico ('abzajlanje')  
- plezanje s prusikovimi vozli na balkon/drevo  
- nočne igre  
- srečanje ob tabornem ognju in peki tvista  
- učenje samoobrambe  
- tekmovanje, kdo bo koga bolje zvezal / kdo se bo prej razvezal  
- kuhanje/pečenje/raženj  
- kidanje pozimi  
- postavljanje bivaka v dežju  
- članom zakrijemo oči, jih odpeljemo 8 km v neznano in pustimo, da se znajdejo  
- vojna s kepanjem  
- plezanje v star zvonik (po možnosti med zvonjenjem)  
- plezanje po steni  
- lovljenje, skrivanje  
- oddajanje in sprejemanje morsejeve abecede  
- učenje trikov z vozli  
- prenašanje avtomobila  
- streljanje z lokom, po možnosti doma narejenim  
- izdelava gugalnice na bližnjem drevesu  
- gremo na burek  
- kimova igra, tudi po mestu (pomnjenje predmetov v izložbi/obleke mimoidočih...)  
- zasledovanje naključnih mimoidočih  
- vožnja z mestnim avtobusom (več krogov), na katerem zabavamo voznika s petjem  
- srečanje na neobičajnih krajih (sprememba prostora; npr. v opuščenem mlinu)  
- krajša proga preživetja ali preprostejša pot izzivov  
- nočna igra, velika igra, iskanje zaklada ipd.  
- anketiranje mimoidočih ali sosedov (npr. o željah v novem letu); snemanje  
- hodimo od hiše do hiše in voščimo za novo leto ter morda kaj zapojemo; predvsem starejšim  
- sprehod po mestu ali spoznavanje naravne in kulturne dediščine v okolici  



- redna tedenska telovadba stega v najeti dvorani  
- roverček  
- pohod z baklami  
- prebijanje do nekega cilja po težko prehodnem terenu  
- preverjanje tehničnega znanja  
- obisk klasičnega koncerta; morda v kroju  
- minsko polje s kompasom in metrom (Jakčeva meža)  
- sajenje dreves  
- tekmovanje v zbiranju nenavadnih predmetov  
- plazenje pod/čez ovire  
- menjava gume na avtomobilu (kolesu?)  
- servisiranje kolesa  
- pleskanje sobe/polken/koles ...  
- prekopavanje (štihanje) njive ali klanove gredice  
- kondicijske priprave na tabor  
- žaganje ali sekanje drv (nepričakovano služenje?)  
- obisk fitnesa, bazena ipd.  
- nogomet  
- striženje las  
- pobiranje smeti, gradnja skulpture iz nabranega  
- plesne vaje  
- povabimo zanimivega gosta, ki kaj predstavi  
- izdelovanje pisank  
- izumljanje novih iger  
- kolesarjenje  
- postavitev zgradbe iz lesa in vrvi  
- kuhanje čaja zunaj (pozimi)  
- postavljanje skulptur iz snega  
- igranje na otroškem igrišču  
- zbiranje rastlin za herbarij  
- iskanje sledi živali 
Pozornosti: Na začetku leta vsak izžreba enega člana, ki mu za rojstni dan pripravi darilo. 
Izdelava klanovske predstavitvene spletne strani kjer klanovci drug drugega predstavijo.  
Igre: Igra zaupanja 1: stojimo v dveh vrstah drug nasproti drugega z iztegnjenimi rokami, 
eden teče skozi vrsti zelo hitro in vsi umaknemo roke zadnji hip, ko priteče mimo nas. Z igro 
preverimo, koliko kdo zaupa skupnosti in hkrati lahko komu damo vedeti, da nam lahko 
zaupa.  
Igra zaupanja 2: Stojimo v krogu, eden je na sredi z zavezanimi očmi. V tišini, čisto počasi, ga 
člani zibamo na vse strani, tudi zelo nizko, on pa se nam prepusti in zaupa, da ne bo padel. 
Različica te igre je, da skupina v krogu kleči. Tako je težje izvajati in je povdarjeno še večje 
zaupanje. Pomembno je, da igro izvajamo v tišini in miru, da ne razvrednotimo pomena igre. 
Če jo izvajamo na hitro in brez posebnega namena, je ne bomo mogli nikoli več uporabiti kot 
vzgojni pripomoček, ker bo preveč vsakdanja. 
Piramida 
Preizkus tona: vsak si zamisli eno višino tona »na«, na »tri, štiri« vsi hkrati zapojemo svoj ton 
in ga držimo nekaj časa. Če nismo preveč povezani med seboj, bodo naši toni ostali precej 
razglašeni, če pa je skupnost dobra, se bomo prej ali slej uglasili na približno isti ton, ne da bi 
se zavedali.  
Drugo: Preverbe na koncu srečanj, na koncu vsakega dne na taboru. 
Med hojo se po parih pogovarjamo na določeno temo. Pari se vsakih 5 minut zamenjajo.  



 
 

 
Skupnost SKVO 

 
Že ime pove, da mora skupnost delovati tudi kot povezana skupina in ne samo na formalnih 
sestankih, kjer se samo dela. V ta namen je nujno, da na začetku leta poleg načrtovanja 
smernic za veje načrtujemo tudi program za rast skvo, npr. v obliki tem vzgojno 
izobraževalnega značaja, duhovnih misli in duhovnih obnov, neformalnih srečanj. Poskrbeti 
moramo za skupno druženje izven formalnih srečanj, npr. v obliki zabavnega dela srečanja 
skvo ali neformalnih srečanj (kot pri pp). 


