
cajtngTABORNI

ČEZSOČA 2019

PD Dramlje | PD Slivnica pri Celju | PD Vitanje











VOGA ČASTI
Vodja: Gašper Škornik
Pomočnik: Žiga Čede

Luka Voga
Petja Berk

Lenard Gergely
Mark Stošić

Tajda Mavser
Taja Drobne

“Nekoč pred davnimi časi smo 
odšli v tabor. Tam smo bili brez 

d’narja. Potem smo bili žejni 
in smo šli v gostilno. Prišel je 
natakar in rekel: »Ni denarja, 

ni pijače.« Pa je prišel bogataš 
in častil pijačo.” 

VSEEN

Vodja: Janez Palčnik
Pomočnica: Nika Škornik

Anej Tanšek
Nina Polenek Štorman

Lana Pobirk
Luka Jazbinšek
Jerneja Gajšek

“V skupini se nismo mogli 
dogovoriti, kako bomo uprizori-
li svoje ime. Vsem je bilo vseen’. 

In tako je nastalo naše ime.” 

PJESI
Vodji: Gašper Košak Pevec, 

Gabrijela Kos
Pomočnik: Gregor Mansutti

Nejc Polenek Štorman
Žan Grosek

Gabriela Podgrajšek
Eva Čede

Ožbej Krajnc

Smo pjesi, ker naša vodja Gabi 
in Gašper nestrpno pričaku-

jeta novega člana – psa. Tako 
skupino sestavljamo nemški 

ovčar Ožbej, čivava Žan, mops 
Eva, haski Gabi in rotvajler 

Nejc. 



SVINJAK
Vodja: Nina Gradič Planko

Pomočnica: Bojana Volk – Bam
Pina Berk

Luka Mansutti
Jaka Voga

Patricija Rošer
Brina Gajšek

Jon Marentič Šegel

“Ime smo dobili po najljubši 
gori naše vodje. Člani naše 

skupine se imenujemo svinje, 
vodita pa nas mama svinja in 

teta volk.” 

KURJEK

Pomočnica: Žan Cmok
Maj Drobne
Nina Steiner
Deja Vnučec

Žiga Grm
Simon Gergely
Katja Steiner

“Za devetimi gorami in devetimi vodami 
je živel kmet. Imel je šest prečudovi-

tih kokoši, ki so živele v kurjeku. Ko jih 
je nekega dne izpustil, so se izgubile. 

Niso se znale orientirati pa tudi nobene 
kondicije niso imele. Kmet Žan je bil zelo 
žalosten. Vsem kmetom je razglasil, da 
pogreša kokoši. Mami Meliti in očetu 
Silvu je naročil, da gre na Svinjak. Na 

poti jih je srečal in odpeljal domov, kjer 
jih je nahranil z njihovo najljubšo hrano – 

sladkarijami.” 

GAMSI
Vodja: Feri Kropec

Pomočnica: Špela Gajšek
Iva Čede

Miha Mansutti
Daša Lenko

Matija Šarlah
Anže Leskovšek
Enej Kantužar

“Naša skupina se imenuje 
gamsi, ker jih imamo zelo 

radi. To pa zaradi tega, ker so 
pogumni, plezajo po gorah in 

so lepi.” 









Soča se smeje.
Soča je zelo lepa.
Soča je reka.
Brina, Jon, Patricija

Soča je reka,
ribe v njej plavajo.
Soča je čista.
NN

Soča je mrzla,

da jaja skup’ potegne.

Skoč’mo hitro ven!

Maj, Šimon, Žiga

Hodim po tranki,

streljam srne, lisice.

Spucam jih v Soči.

Luka V.

Biti ob Soči,
veselje je na kvadrat,
Luštno tu nam je.
Pina, Jaka V., Luka M.

Blizu je Soča.Ob Soči taborimo,
se veselimo.Iva, Daša

Tukaj živimo,se sprehajamo ob Soči.
Iščemo drva. NN

Soča, ti Soča.

Šotor je naša koča,

ki je z’lo vroča.
Petja, Leonard

Soča je lepa

in pride ti do srca.

Je prostor za dva.

Nina S.

Mi taborimo.
Pod nami teče Soča.Gledamo gore. Eva Č., Žan G. Vidim modro nit,

odseve gora v njej. 

Sem na Svinjaku.
Nika Š.

Modras se zvija.

Gore žgečka po podplatih.

Jadran poljublja.

Nika Š.

Soča je hitra,
voda je mrzla kot pes,

gre proti morju.
Gregor M.

Naš tabor stoji
ob eni hladni reki,
kjer hladimo sok.Gregor M.

Če bi le lahko,bi se šel kopat v njo.Ampak je mrzla. Nika Š. in Gregor M.

Otroci so žejni,
a veselja je dosti,
ker Voga časti.Gašper Š.

Hodim ob Soči,

hribi me obdajajo.

Čisto obilje.
Nina GP



GAMSI
Naša skupina je klobaso narezala in jo spekla 
na ognju. Prav tako smo tudi narezali jabolka in 
jih na ognju rahlo spekli. Iz krompirja smo nare-
dili pire krompir. Nato smo pripravili še solato, ki 
smo ji dodali kis, bučno olje, čebulo in sol. Čebu-
lo in sol smo dodali tudi ostalim jedem. 
Zapomnili smo si, da sta Manca in Aleš naši 
hrani namenila 18 točk. Povedala sta, da so hre-
novke hrustljavo zapečene in da jima je všeč, da 
smo si drznili dati zraven klobas jabolka. Zdelo 
se jima nenavadno, da smo solati dodali čebulo. 
A bilo jima je všeč.
Komentar Mance in Aleša: Krompir se zelo poda 
celotnemu obroku in okusi se res planinsko pre-
pletajo. Vidiva, da so se pri solati novi prijemi, saj 
vsebuje čebulo. To je novost, ki je še ne poznava, 
je pa zelo izvirna. 



VOGA ČASTI
Predjed
Predjedi ni bilo.
Glavna jed:
filana paprika, polnjena s krompirjem in hrenovkami
kanček zelene solate in popečen kruh iz vaške pekarne

Komentar Mance in Aleša: Neverjetno presenečenje, da lahko človek na 
tabornem ognju pripravi filano papriko. Paprika se odlično reže, tudi tek-
stura samega polnjenja je odlična. Občutek ob žvečenju je dober, kot bi 
jedel polnjeno papriko svoje babice, le da je hrenovka namesto mletega 
mesa. Takšnega polnjenja naši kuharici verjetno ne poznata, zato pred-
lagava, da jim tekmovalci zaupajo recept.

PJESI
MENI:

pečena hrenovka
kuhan krompir, narezan na kocke

pečena paprika
popečen kruh

solata s krompirjem

Zapomnili smo si, da je Manca je pohvalila našo solato. Aleš je rekel, 
da mu je hrenovka zelo všeč. Pečena paprika je dodala krožniku do-
datno svežino. Popečen kruh je tudi zelo pasal k hrenovki. Okusi so 
se po njunem mnenju tako lepo prepletali, da bi lahko bili na enem 
ražnjiču. 

KURJEK







TEKMOVALCI ŠTEVILO TOČK MESTO

Anej, Petja, Gabi 295,5 1.

Beni, Jerneja G., Daša 290 2.

Luka, Ana, Lenard 260 3.

Nejc, Tine, Patricija 246 4.

Maj, Nina P. Š., Šimon 205,5 5.

Luka V., Mark, Nina Š. 185 6.

Iva, Miha, Jaka 129 7.
























