
 

 

TABORNIKI NA OŠ TONETA OKROGARJA 

 

V ponedeljek, 6. januarja 2014, je na naši šoli v veliki telovadnici potekala 

predstavitev tabornikov.  

 

S taborniki smo se na šoli dobili že ob 6.30, da smo pripravili vse potrebno 

(računalnik, projektor, platno, pripomočke, igre, šotor …), že predhodno uro, to je ob 

7.30, pa se je začelo zares.  

 

Prva in druga predstavitev sta potekali predhodno in prvo učno uro, z dejavnostmi 

tabornikov pa so se seznanili učenci 6. in 7. razredov. Taborniki so jim pripravili 

naslednje delavnice: uporaba šotorskega krila, našemi se v tabornika/naj fotografija, 

učencem so pokazali šotor in pravilno opremo za šotor ter kako se pravilno pakira 

nahrbtnik in ter  jim pripravili »večer ob kitari«. Svoje sošolce in prijatelje so 

navduševali tudi nekateri učenci taborniki.  

Tretja predstavitev je bila tretjo šolsko uro, ko so dejavnosti tabornikov spoznavali 

učenci 9. b razreda, četrta pa četrto šolsko uro, ko so predstavitvi prisostvovali vsi 

učenci 1. triade. Za mlajše učence so taborniki pripravili: ocenjevanje šotorov, 

čokolado jest', tek za rutko, razvežimo se in našemi se v tabornika. Bilo je veliko iger, 

zabave in smeha. Najmlajšim učencem so se priključili tudi učenci 9. a razreda, za 

katere so taborniki pripravili pravo dogodivščino: lov za zakladom, ki je vseboval tudi 

veliko in sladko nagrado.  

Zadnja predstavitev je bila peto učno uro, ko so na vrsto prišli učenci 4. in 5. 

razredov, priključili pa so se jim še učenci 8. a razreda. Zanje so taborniki pripravili 

mešanico že  zgoraj navedenih delavnic.  

 



 

 

Poleg tega so za starejše učence pripravili še lov za zakladom. Ta dejavnost je za 20 

učencev potekala povsem ločeno, hkrati pa so s tem nekoliko zmanjšali število otrok 

na delavnicah. Učence za lov za zakladom so izbrali tako, da so jim 3. januarja 

razdelili nekaj ugank skupaj z navodili. Rešitve so učenci vpisovali v spletno anketo, 

na podlagi le-te pa so izbrali 20 najboljših. Lov za zakladom je potekal vzporedno s 

predstavitvijo. Posamezne učence je namig za namigom vodil po hodnikih šole do 

končnega zaklada in nagrade. Poleg tega so vsem učencem pripravili tudi ogled slik 

s taborniških akcij »v improviziranem kinu«. 

Učenci so se med predstavitvijo tabornikov imenitno zabavali, saj so bili zelo aktivni 

in so se igrali. Za konec še nekaj njihovih misli.  

 

Irma, 1. A: Zelo mi je bilo všeč v šotoru. 

Žiga, 1. A: Všeč mi je bilo, ko smo gledali slike s taborjenja.  

Lara, 2. B: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo gledali nočni ogenj na tabli. Ni pa mi bilo 

všeč, ko smo se igrali z rutko, ker smo izgubili tekmo.  

Maj, 2. B: Najbolj mi je bilo všeč, ko smo morali nekoga obleči v taborniška oblačila. 

Ni mi bilo všeč pospravljanje šotora. 

Iza, 2. B: Pri tabornikih mi je bilo najbolj všeč v šotoru. Ni pa mi bilo všeč, ker se 

nismo mogli udeležiti vseh delavnic.  

Tamara, 3. A: Taborniki so nam povedali marsikaj zanimivega. Ko smo pri igri vrgli 

šestico, smo lahko jedli čokolado Milko. Lepo je bilo.  

Nina, 3. A: Najbolj všeč mi je bila igra, pri kateri smo metali kocko in ko smo vrgli 

šestico, smo lahko jedli čokolado. Potem smo se pogovarjali, kaj vse potrebuješ na 

taborjenju: spalno vrečo, šotor in kitaro. Ko zvečer zakurimo ogenj, prepevamo ob 

kitari. Zelo mi je bilo všeč.  



 

 

Anesa, 4. A: Pri tabornikih mi je bilo zelo všeč. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo 

pospravljali šotor in ko smo drug drugega nosili na nosilih. Počutila sem se zelo 

prijetno, saj so bili zelo prijazni pa tudi smešni.  

David, 4. A: Všeč mi je bilo, ker sem se oblekel v tabornika. Pri tabornikih mi je všeč 

tudi to, da živijo v naravi in pa dvig zastave. 

Anja, 4. B: Všeč mi je bilo, ko smo delali z nosili in ko je kdo dobil rutko.  

Aldijan, 7. B: Zdelo se mi je zabavno in igre niso bile pretežke. Najbolj všeč mi je bil 

lov za zakladom.  

Gregor, 7. B: Zdelo se mi je zabavno in zanimivo. Najbolj mi je bilo všeč, ko so nam 

predstavili taborniške pripomočke.  

 

 

 Lea Zupan  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


