VODIŠKA PLANINA 2005
Taborniki Rodu zelene sreče smo se letos odločili za tri
dnevno zimovanje na Vodiški planini. Prijavilo se je 11
mlajših tabornikov in 6 starejših.
Odšli smo v petek 4.2.05 ob 15:00 popoldne izpred pošte
v Železnikih. Čez Dražgoše smo se odpeljali do Kamne
Gorice. Vendar smo kmalu ugotovili, da bi morali pot
začeti v Kropi. Vrnili smo se nazaj v Kropo.
Za cerkvijo v Kropi smo zavili na ozko gaz, ki so jo
shodili ljubljanski taborniki, ki so se vračali iz Vodiške
planine. Pot iz Krope na Jelovico je bila zelo strma.
Do partizanskega doma smo prišli ravno, ko se je znočilo.
Bili smo malo utrujeni, zato smo bili zelo veseli toplega
sprejema gospodarjev, toplega čaja in večerje. Ko smo
se namestili v sobe smo imeli večer z družabnimi igrami.
V soboto zjutraj so nas prebudili sončni žarki, vendar
se je kmalu prikazala megla. Dopoldne smo začeli z
teoretičnim poučevanjem orientacije ter potnih znakov.

Praktično smo preverili znanje na minskem polju in potnih
znakih. Nadihali smo se svežega zraka ter se vrnili na kosilo,
ki mu je sledil počitek. Po počitku smo odšli na sneg in se
naučili nekaj koristnega za preživetje v naravi. Zakurili smo
ogenj iz materiala, ki ga nabereš v gozdu.

Vsa pohvala udeležencem zimovanja, da smo
zakurili ogenj s pomočjo ene vžigalice. Sledilo
je kepanje in valjanje po snegu.
Preostanek popoldneva smo zapolnili z
zabavnimi igrami. Po večerji je sledil kviz na
katerem se je ugotavljalo kaj se vidi na fotografiji
(predmeti, živali in osebe). To je bila prva igra
doslej, ki je potekala s pomočjo prenosnega
računalnika.
Zadnji dan smo začeli z družabnimi igrami
na snegu. Vrnili smo se v dom, kjer smo se
preizkusili v kitajski veščini zlaganja papirja
»origami«. Nastali so čudoviti izdelki.
Sledila je tombola, ki je bila neodločena do
zadnjega.
Pospravilo smo svojo opremo in po kosilu
zapustili partizanski dom. Hiter spustu v dolino,
kjer nas je v Kropi čakal kombi.
Zimovanje bi lahko bilo daljše ampak smo
zadovoljni, da smo preživeli lep, predvsem zdrav konec tedna.Pohvalili bi vse udeležence, saj so bili zelo pridni
in lepo je bilo z njim preživeti konec tedna.
Z naravo k boljšemu človeku!
vodstvo zimovanja

