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1. UVOD - 27. TABOR ŽABEC 

 

Dragi udeleženci! 
 

Za nami je še en uspešno izveden poletni tabor Žabec. Uspešen in zanimiv je bil 

predvsem zaradi vaše zagnanosti, navihanost, radovednosti in mentorjev, ki so znali v 

vas vse to vzbuditi in iz vas priklicati mnoge, morda tudi do zdaj nepoznane potenciale.  

Verjamem, da ste se zabavali in veliko novega naučili. Spletli ste nova prijateljstva in 

razširili obzorja. Ni manjkalo zabave in športnih iger. S pomočjo mentorjev ste zase in 

za zaposlene pripravili odlično kosilo, da smo si vsi oblizovali prste. Kolesarili ste v 

naravi, spoznavali floro in favno v bližnji okolici, pripravljali napitke, opazovali zvezde, 

pripravljali večerjo, nato pa v šotorih zaspali. Za konec ste se pomerili še v kvizu in 

pokazali veliko znanja. Noč je najbrž bila kratka, a pred vami so dolgi počitniški dnevi, 

ko boste manjkajoči spanec nadoknadili. 

Zahvaljujem se sodelavcem, ki so prispevali vsak po svojih močeh, da je vse šlo po 

načrtih. Vam, dragi učenci, pa želim, da bi pridobljene izkušnje in znanja s pridom 

uporabili v življenju. Upam, da se vidimo spet prihodnje leto. 

 
 

                                                                                    Jožica Lukač, ravnateljica 
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Po dveh »koronskih« letih omejenega druženja se naš tabor Žabec tokrat vrača. 

Pišemo 27. zgodbo tabora, ki tokrat povezuje naravo, gibanje in hrano, skratka 

vsebine, ki so in morajo biti del našega vsakdana. 

 

Veseli smo, da ste se učenci od 5. – 8. razreda bakovske osnovne šole v tako velikem 

število (31) odzvali in skupaj z nami mentorji pletli povezave teh omenjenih vsebin.  

Le drugi, leta 1995 in tretji tabor Žabec, leta 1996, sta po številu udeležencev presegla 

letošnjo udeležbo. 

 

Znanje je velika vrednota, izkušnje pa bodo tiste, ki vam bodo dale širino in obzorje. 

 

 

mag. Alenka Mujdrica Rožman, 

vodja tabora 

 

CILJI TABORA 
 
Udeleženci: 

- spoznajo izbrane organizme biosfernega območja reke Mure, 

- spoznajo uporabnost zelišč v hrani, 

- urijo se v samostojni pripravi jedi, 

- razvijajo taborniške veščine in spretnosti, 

- izkažejo svoje znanje pri kvizu znanja, 

- razvijajo komunikacijske, športne in glasbene spretnosti. 
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3. SEZNAM UDELEŽENCEV   

 

1. Niki STANČEVIĆ    

2. Teo MAKOVEC 

3. Maja BENCAK 

4. Staša ČERNJAVIČ 

5. Jure GOMBOŠI  

6. Taja LUKAČ 

7.  Neška GLAŽAR 

8.  Fabian NOVAK 

9.  Pia NOVAK 

10.  Ela VARGA 

11.  Timotej GRAH 

12.  Tijan SEDONJA 

13.  Martin PANKER 

14.  Zala BUJAN 

15.  Grega TITAN 

16.  Dan KATALINIČ 

17.  Rok REŽONJA 

18.  Tobija KUZMA 

19.  Alina FELBAR 

20.  Nika REŽONJA 

21.  Gabriel HAJDUK 

22.  Mišel MEOLIC KRIŽANIČ 

23. Davor POMPER 

24.  Soraya FRÜHVIRT 

25.  Patrik KUZMA 

26.  Živa HANŽEKOVIČ 

27.  Tine ČERNJAVIČ 

28.  Mitja KOROŠAK 

29.  Eva HAJDUK 

30.  Lena HORVAT 

31.  Marsel SUKIČ 
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4. PROGRAM TABORA 

Ponedeljek, 27. 6. 2022 

 

8.00 –  8.15     Sprejem udeležencev 

 

8.30 – 12.30     S kolesi na terenu ob Muri 

  

 12.30 – 13.30   Kosilo 

 

13.00 – 14.30   Narava in hrana 

 

Torek, 28. 6. 2022 

 

8.00 – 13.30     Kuhamo –»MajsterChef« 

 

                                                               13.30 – 15.00     Gibanje in mi 

 

                                                               15.00 – 17.00      Pesem in ples 

 

                                                               17.00 – 20.00      Šotori, ogenj 

 

                                                               20.00 – 22.00      Zvezde 

 

                                                               22.00 – 7.00        Spimo zunaj 

 

Sreda, 29. 6. 2022 

 

    7.00 – 8.00     Zajtrk, pospravljanje   

 

           8.00 – 10.00       Kviz znanja 

 

              10.00           Podelitev priznanj, odhod domov 
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5. DELAVNICE Z VTISI UDELEŽENCEV IN FOTO UTRINKI TABORA 

 

S KOLESI NA TERENU OB MURI 

 

Reka Mura spada v eno od štirih biosfernih območij v Sloveniji (Julijske Alpe, Kras, 

Kozjansko in Obsotelje, Mura). Udeleženci so s kolesi vozili po njivskih in gozdnih 

poteh ter po kanalu reke Mure od Bakovec do otoka ljubezni v Ižakovcih. Ustavili so 

se na nekaj točkah v naravi, kjer so izvedli sprostitvene in raztezne vaje. Podrobneje 

so spoznavali slovenska in latinska imena naslednjih organizmov, značilnih za 

območje ob Muri: vodomec (Alcedo atthis), mali deževnik (Charadrius dubius), črna 

štorklja (Ciconia nigra), breguljka (Riparia riparia), veliki žagar (Mergus merganser), 

travniški škratec (Coenagrion puella), modri bleščavec (Calopteryx virgo), 

krvavordeči kamenjak (Sympetrum sanguineum), zelenomodra deva (Aeshna 

cyanea), veliki spremljevalec (Anax imperator), navadni rogolist (Ceratophyllum 

demersum), klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum), mala vodna leča (Lemna 

minor), vodni orešek (Trapa natans), plavajoči plavček (Salvinia natans), barska 

žaba, plavček (Rana arvalis), sekulja (Rana temporaria), rosnica (Rana dalmatina), 

nižinski urh (Bomina bombina), zelena krastača (Bufo viridis) … 

 

Mentorji: Leon Horvat, Andreja Gregorinčič, mag. Alenka M. Rožman 

 

 

 

https://www.urbanatura.si/vsebina/754/Mali-dezevnik
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NARAVA  IN  HRANA 

 

»Cvetje vedno naredi ljudi boljše, srečnejše in bolj pripravljene pomagati: je sončni 

žarek, hrana in zdravilo za dušo.« (Luther Burbank) 

Osrednja ponedeljkova delavnica je bila namenjena spoznavanju zelišč, ki vsebujejo 

aromatične snovi in jih uporabljamo v prehrani. Učenci so si ogledali šolski vrt, 

spoznavali vrste zelišč in grmovnic ter se tudi posladkali s sadjem. Nabrali so sveža 

zelišča za pripravo okusnih jedi in napitkov.  Ob vrnitvi v šolo so se pomerili v 

poznavanju  domačih zelišč in spoznali še vrsto njim neznanih. Da pa ne bi samo 

teoretično usvojili znanja, so se preizkusili v pripravi namaza s skuto in avokadom. Z 

možnarji so drobili suha zelišča za zeliščno sol in vaje končali s pripravo sadnega soka 

in ledenih kock z zelišči. Marsikateri »žabec« je poglobljeno prebiral knjige o prehrani 

in zeliščih in bo s pridom doma ponovil vaje z uporabo kulinaričnih receptov. Ob koncu 

delavnice so učenci ugotovili, da zelišča s svojimi aromami izboljšujejo ali celo 

spreminjajo okus hrane.  Kot sami menijo, so dobili navdih za pripravo okusnih napitkov 

za vroče poletje. 

Mentorji: Alenka Kolenko, Marjana Fister in Sabina Rožman 
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KUHAMO – »MajsterChef« 

 

Na delavnici KUHAMO – MajsterChef smo izvedli različne kuharske delavnice. Učenci 

so se razdelili v šest skupin, nato so se pomerili v kvizu, kjer so se preizkušali v različnih 

spretnostih povezanih s kuhanjem (Hitri prsti, Moj nos je vsemu kos, Slalom z jajci, Kaj 

se skriva v vrečki, …). Priredili smo tudi Lov za zakladom, kjer je vsaka skupina iskala 

svoj zaklad. Po igrah je sledil glavni del, kjer smo skuhali kosilo za vse udeležence 

tabora. Vsaka skupina je pripravljala svoj del kosila: juho, glavno jed, solate in sladico.  

Obiskat  nas je prišel tudi mojster kuhanja Dušan Zelko, ki poučuje na Srednji šoli za 

gostinstvo in turizem Radenci. Ocenil je pripravljene jedi in nas pohvalil za okusno 

pripravljene jedi. 

Zmagovalci na »MajsterChefu« so postali KIJANCE z zbranimi 53 točkami!  

Drugo mesto so zasedli POKROVČKI s 52 točkami, tretje mesto so dosegli SONČKI s 

48 točkami, četrto mesto VAFELJČKI s 47 točkami, peto mesto palačinke s 45 točkami 

in šesto mesto ŽABCI  s 43 točkami. 

 

Mentorji: Franc Bencak, Andreja Kosednar Lebar, Mihaela Laci, Danica Medved 

in Matejka Pavličič Pukšič  
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GIBANJE IN MI 
 
Po kosilu so se učenci odpravili v šolsko telovadnico, kjer so jih že čakale postaje z 

različnimi športnimi aktivnostmi, da bi učenci preživeli čim bolj aktivno popoldne.  

Preizkusili so se v igranju nogometa, odbojke, namiznega tenisa in badmintona. 

Ponujene aktivnosti smo najprej demonstrirali in ponovili pravila posamezne igre. 

Učence sva nato razdelili v mešane skupine in igre so se lahko pričele. Po določenem 

času igranja so učenci igro zamenjali in nadaljevali z novo aktivnostjo. Tako se je lahko 

vsaka skupina preizkusila v vseh aktivnostih. Kljub temu, da je bilo zelo vroče, so 

učenci aktivno sodelovali. Ostalo je še nekaj časa, zato so učenci lahko ponovno 

zaigrali igro, ki jim je bila najbolj všeč. Igrivost je prekinil zvok slaščičarske trobente, ki 

je naznanila prihod sladoledarja Franca. Tako smo se posladkali s slastnim 

sladoledom, ki nas je vse prijetno ohladil. 

 

                                               Mentorici: Saša Serec in Barbara Štrakl 
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PESEM IN PLES 

 

V delavnici PESEM in PLES, ki sva jo v torkovem popoldnevu izvedla učiteljica Urška 

Černi in učitelj Mitja Medved, so se taborniki razgibali s skupinskimi bansi in plesnimi 

igrami. V uvodu smo se ogreli s konjskimi dirkami, zaplesali Boogie Woogie in bans o 

lubenici. Igrali smo se z ritmom telesa in ljudske plese različnih slovenskih pokrajin 

zaplesali na lastno spremljavo, nato pa še ob spremljavi glasbe. Zavrteli smo se v ritmu 

sotiša, požugane, odplesali smo dve različni koli (belokranjsko in nemo kolo) ter 

Čardaš. Pripravili smo krajšo dramatizacijo nastopa o Buji, ki se je ženila. Ker so se 

učenci pripravljali na taborjenje v šotorih pod milim nebom, smo se temu primerno 

naučili še skavtske izštevanke. Učenci so se seznanili z Orffovimi inštrumenti in nanje  

kot spremljava k plesom tudi zaigrali. 

 
Mentorja: Urška Černi in Mitja Medved 
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ŠOTORI, OGENJ, ZVEZDE 
 
Otroci hrepenijo po sobivanju z naravo, zato že nekaj let zapored v taborniški delavnici 

poskušamo otrokom posredovati veščine sobivanja v naravi. V tej delavnici se učimo 

postaviti bivake, šotore, priskrbimo za les iz gozda in spoznamo nekaj različnih vrst 

ognjev in vozlov, ter pripravimo večerjo na odprtem ognju. Če je jasno nebo, sledi 

zanimiva noč pod zvezdami, kjer se naučimo poiskati nam vidna ozvezdja in se 

orientirati po njih. 

Mentorji: Uroš Kavčič, Bojan Vereš, Slavko Car 
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KVIZ ZNANJA 

 

Splošen kviz znanja, kjer lahko vsak udeleženec najde pravo temo zase. Najsi bodo 

to zgodovina Rimljanov, prekmurske drevesne vrste ali aktualna filmografija, med 

sodelovanjem ni pomembno le znanje, temveč predvsem zabava. Voditelja kviza Jan 

Lukač in Luka Lukač sta udeleženca mnogih kvizov, a debitanta na voditeljskem 

področju. Naj zmaga najboljši! 

                                               Mentorji: Luka Lukač, Jan Lukač in Melita Potočnik 
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VTISI UDELEŽENCEV 

 

Lepo je bilo, ko smo šotorili na dvorišču pri šoli, imeli taborni ogenj in se zabavali. 

         Živa Hanžekovič 

 

Na taboru je bilo zelo lepo, spali pa smo zelo malo.  

        Zala Bujan 

 

 

                                                     Imela sem se lepo, najboljše pa so bile penice. 

                                         Niki Stančević 
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Pri taborjenju mi je bilo najbolj všeč, ko smo ponoči sedeli ob ognju in se družili. Na 

delavnicah je bilo lepo, ko smo se v ekipah pomerili v pripravljanju kosila. Tabor mi 

bo ostal v lepem spominu. 

                                     Maja Bencak 

 

 

Bilo mi je zelo, všeč mi je bilo, da smo se veliko družili in se imeli lepo. 

                   Neška Glažar 

 

Najboljše je bilo, ko smo zakurili taborni ogenj. 

       Jure Gomboši 
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Najlepše je bilo, ko smo jedli to, kar smo sami skuhali. 

      Teo Makovec 

      

Ko smo šli v gozd nabirat veje za ogenj, je bilo najlepše. 

        Fabian Novak 

 

Kuhanje me je navdušilo, saj smo se res potrudili. 

                                        Martin Panker 
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Moj najljubši dogodke je bil, ko smo pri tabornem ognju pekli hrenovke in penice. 

                                                                                         Dan Katalinič 

 

          Najboljše je bilo, ko smo kurili ogenj in pekli. 

       Tobija Kuzma 

 

 

Najlepše je bilo, ko smo se pogovarjale v šotoru. 

               Nika Režonja 
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Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pri MajsterChefu ugotavljali začimbe. 

                                                                                    Ela Varga 

 

       

 

 

Najlepše je bilo, ko smo ob ognju pekli klobase, hrenovke in sladkorne penice. Zelo 

lepo je bilo, ko smo postavljali šotore. 

                                                                      Eva Hajduk 
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Klepet pri tabornem ognju je bil zelo zabaven. 

                                    Tijan Sedonja 

 Postavljanje šotorov nam je uspelo! 

          Tobija Kuzma 

                                                                

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pekli penice in sedeli ob ognju. 

                                                         Mitja Korošak 
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Zanimivo je bilo, ko smo pekli penice in meso.  

                                               Mišel Meolic Križanič 

                                                                               

 

Najboljše je bilo, ko smo igrali nogomet in odbojko. 

                                                                         Rok Režonja 

 

 

Zelo smo se zabavi zvečer, ko smo zakurili taborni ogenj. 

                                                           Davor Pomper 
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Najboljši so bili pogovori ob ognju. 

                                                       Patrik Kuzma 

 

 Na taboru mi je bilo najlepše, ko smo se zvečer družili. 

                                             Pia Novak 

 

Nabiranje drv in kurjenje ognja je bilo najboljše. 

      Tine Černjavič 
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Najlepše mi je bilo, ko smo sedeli okrog ognja in se pogovarjali, ter ko smo zmagali v 

kuharskem izzivu. 

                                                                Taja Lukač 

 

 

Najlepše mi je bilo, ko smo zvečer pred spanjem ležali na blazinah, se ob ognju 

pogovarjali in pekli penice ter do 22. ure igrali odbojko. 

                                                                Staša Černjavič 

 

Všeč mi je bilo, ko smo postavljali šotore in v njih spali. 

                                                                Marsel Sukič 
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Postavljanje šotorov, kuhanje in okusna hrana. Super je bilo! 

                                                                 Lena Horvat 

 

 

Najlepše je bilo spanje v šotoru in to, da smo bili zelo dolgo pokonci. 

                                                                      Alina Felbar 

 

Najboljše je bilo, ko smo imeli MajsterChef. 

                                                                 Grega Titan 

Najbolj zabavno je bilo, ko je učitelj Slavko kuril. 

                                                                  Gabriel Hajduk 
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6. POVZETEK 

 

Ko že misliš, da ne veš več kako popestriti in približati znanje ter zanimive aktivnosti 

današnji mladini, v času takoj po koncu šolskega leta, se spet zgodi »tisto nekaj« in 

veš, da lahko daš še nekaj več in še nekaj malo drugače. 

Vsi rastemo in se učimo celo življenje, včasih na napakah, največkrat pa na novih 

izkušnjah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilten uredili: mag. Alenka Mujdrica Rožman in Matejka Pavličič Pukšič 

Bakovci, junij 2022 

 

 


