
Jokam se                      [đoukam se]

Katera je najstarejša žival? 

Blondinka, rjavolaska in črnolaska imajo 

ogledalo, ki te posrka, če se zlažeš. 

Črnolaska reče: »jaz mislim, da sem 

najpametnejša na svetu« in ogledalo jo posrka. 

Rjavolaska reče; »mislim, da sem najlepša« in 

jo posrka. 

Blondinka reče: »jaz mislim…« in jo posrka.

Kako je ime vilinu brez las?

Zebra in panda gresta k fotografu, pa fotograf 

vpraša: »A bomo naredil barvno fotografi jo, al 

črno-belo?«

Zakaj se blondinka vozi po cesti s sekiro v avtu? 

Gresta dva zobotrebca čez cesto, pa vidita ježa 

in en reče drugem: »Glej avtobus!«

Zebra, ker je črno-bele barve

izdaje

Uvod k
Draga bralka, dragi bralec! 

Včeraj ste bili sila zaposleni. Naredili ste veliko dobrega in upamo, da ste ugotovili, kje imate svoja srca. Poleg vseh izpolnjenih dobrih del, vam je uspelo 

napisati tudi prispevke za časopis. Za to smo vam zares hvaležni, super ste, pišite nam še naprej! Poleg obilice pisateljskega navdiha, vam danes seveda 

želimo tudi čudovito legendaren dan!

Uredništvo Legendanesa

št. 03
letnik: 6
21. 7. 2022

ur.: trop PR
Zagnana vidra, 

Navita kresnica,
Zaljubljena mravlja, 

Nasmejani sokol

Vre  ka  poved za da s

*Naklo, Slovenija: jasno, 32°C

Vremenska napoved v besedi: 

Ne boste verjeli, ampak jutri se nam ne obeta 

prav nič, ampak res čisto nič novega. Zato ne 

bomo tratili dragocenega časopisnega prostora. 

Za vremensko napoved si oglej včerajšnjo 

številko Legendanesa! 

Sončni zahod pričakujemo cca. ob 20.46. 

Sydney: delno oblačno, 23 °C

New York: občasne nevihte, 34 °C

Vremenska napoved v sliki:

*vsaj tako pravijo na ARSU, mi jim ne zaupamo preveč 

ker se nam je včeraj zdelo veliko več kot 32 °C.

n š ...
… so se rodile naslednje legende:

Ajda Stanovnik iz Poljanske doline, Eva Tolar iz

Preddvora in Maša Habjan iz Železnikov.

Če jih danes srečaš, jim zaželi kaj lepega.

L  
Pred davnimi časi sta živela Tobija in David, ki 

sta posadila drevesce po imenu Miha. Miha je 

rastel in rastel v višave in cvetel, tako kot njegov 

brat Jernej in stric Matej. Vendar je po 200 

letih prišel škrat Boris in vsa tri drevesa posekal 

in uročil, da so oživela. Odšli so v svet, kjer sta 

Miha in Jernej spoznala dekle po imenu Urška. 

Oba sta se takoj zaljubila vanjo. Najprej je do 

nje pristopil Jernej, ampak ga je Urška zavrnila. 

Nato je poskusil še Miha, ki ga je sprejela. Ko 

je Jernej za to izvedel, je zasovražil brata ter ga 

hotel zažgati. Na srečo sta Miha in Urška za to 

izvedela, se poročila in pobegnila čez Jelovico. 

Ko je Jernej to izvedel, se je močno napil in po 

nesreči porinil strica na ogenj. Miha je shujšal in 

zdaj počiva na Urškini rutki. 

Radovljica 1

R  ... 
PRI ŽELEZNIKIH

Ime čete: Železniki 1
Št. članov: 48
Št. voditeljev: 4
Po čem ste najbolj znani? 
Žeblji in plavž. Smo ta lačni in največji.
Kaj najraje jeste?
Tortilje, čorba iz banan, pudinga in piškotov 
(zna narediti tehnika, je jako!).
Kaj najmanj radi jeste? Humus.
Najljubši klic pred jedjo:
Močnik! Prid jest!
Najljubša pesem: Ne grem na kolena
Koliko oseb ima s seboj zobno pasto:
Bl mal, prbližn 2.
Najbolj legendarna stvar s predtabora?
Kopanje.

Najbolj masten trač? Trač dnevnik.

Si želiš, da bi bila tudi tvoja četa tako častno 
izpostavljena v časopisu? Odgovorite na 
zgornja vprašanja in jih prispevajte v beli 

poštni nabiralnik uredništva.

Legopleš.

Da lahko seka ovinke.

"Ut " t ...
Ker smo v preteklih dneh opazili, da so med 

vami zelo aktualne »utrgaj me« vrstice (bolj 

znane kot pick-up lines), smo se odločili, 

da jim namenimo kar svojo rubriko. V 

prihodnjih dneh Kvajdeja ste vabljeni, da 

uporabite svojo kreativnost in prispevate še 

kakšno čimbolj izvirno!*

- A si pes? K bi te rd ven pelu.

- A si ti zvezdni utrinek? Ker te enkrat vidm 

pol pa skos gledam pa te nikjer več nikol ni. 

- A si ti sušica na Kvajdeju? Ker mi manjkaš.

- A si ti voda? Ker brez tebe ne morm žvet.

- A si ti svinčnik? Ker bi rd s tabo pisal svojo 

zgodovino.

*Naj omenimo, da gredo »utrgaj me« vrstice skozi 

strogo cenzuro. Tiste, ki se nam zdijo neprimerne, ne 

bomo objavili!

V t
Tako bi naslednje stvari poimenoval človek, ki 

je poimenoval voki toki:

- harti ristarti – defibrilator

- puci šmuci – gobica za pomivanje

- kili bacili – razkužilo

- espreso teleso – driska



T or  vodstvo odgovarja
Bralce zanima:

»Kakšne so kaj simpatije znotraj OTV-ja?«

Med tabornim vodstvom se šušlja, da se 

Iskrivi taščici iz programske tehnike zelo 

dopade Neustavljivi volk, ki vodi osebje. 

Slišali smo tudi mastne govorice očividcev, da 

sta bila danes videna kako sedita skupaj pri 

zajtrku. 

XOXO, uredništvo Legendanesa

 or  vodstvo odgovarja

»Kakšne so kaj simpatije znotraj OTV-ja?«

Obvesti 
MERCH

Ako želite kupiti Kvajdej šalčko, pohitite in se 

zglasite v šotoru tropa PR. Na zalogi jih imamo 

samo še 22. Na voljo pa so še vrečke in štumfi .

ŠTAFETA PRIJATELJSTVA

Preizkusite se v štafeti prijateljstva! Ti in dva tvoja 

prijatelja boste preizkušeni v svoji sposobnosti 

sodelovanja. Zabavali se boste po skavtsko in se 

povezali. Dobimo se ob 16.00 pri glavnem jamboru. 

Najavljanje ni potrebno. 

Odločna čebela, Manga prefrigana aligatorka, Ognjevita vidra

OKLIC

Včeraj, 20. 7. 2022, približno ob 20.34, sta se 

sveže zaročila mlada Nina Jarc iz Kranj 1X ter 

Jošt iz Radovljice. Darila za mladozaročenca so 

dobrodošla!

Stat tika
Izbrala sem 12 pesmi iz skavtske pesmarice in 

se odpravila po taboru. Na vprašanje "Katera 

je tvoja najljubša pesem," je odgovarjalo 30 

skavtov. Top 3 pesmi pa so:

1. mesto: Ranjena duša (11 glasov)

2. mesto: glej te očke (6 glasov)

3. mesto: z rutko na pot (4 glasovi)

Vidra Katarina iz Kranja 1

Navodi  za  ro - KLOP
Nucamo 6 – 8 igralcev. Štirje se postavijo v 

krog, tako, da gledajo not in se objemajo čez 

rame, glave majo sklonene, noge pa sproščene, 

narazen in usmerjene rahlo nazaj. Nato ostali 

zalaufajo in skočijo čez krog (en za drugim, 

ne vsi naenkrat). Ko skakalec pada na glavo 

nazaj na drugi strani se prime za noge in naredi 

premet. Ko to ponovijo vsi iz vseh 4 strani 

začenejo tisti, ki se držijo v krogu tresti noge. 

Tisti, ki najdlje zdrži, je klop. 

*VARNOSTNO OPOZORILO! Po končani igri 
se nujno poglejte za klope. :)

Os t ca
Življenje so izgubila sončna očala iz Kamnika 

1.  Ti iskri črni vranci so se nekaj mesecev borili 

proti soncu, a jih je žal dočakala huda usoda z 

izgubo enega od zauhnikov. Lastnica še nekaj 

časa ne bo prebolela njihove izgube. Naj počivajo 

v miru.

Danes popoldne smo prejeli žalostno vest, da 

so nas pri rosnih šestih dnevih zapustili ljubi 

prijatelji. Vsak dan so nam nudili olajšanje v 

katerem koli trenutku. Sprejemali so nas brez 

zadržkov ali predsodkov, kadar koli smo jih 

potrebovali, kljub temu, da smo jih večkrat na 

dan oblatili. Njihova vsebina je zdaj popolnoma 

prazna, vendar njihov pristni duh še vedno 

ostaja z nami. Zdaj so odšli v večna stranišča, 

naj počivajo v miru.

Dix ,  žga   z xi
Kako se imenuje samec od podgane?

Kako se imenuje samica od podlasice, če je Brane 

podlasca? 

Kaj nosijo kapucini pod obleko?

a) Gate 

b) Kratke hlače

c) Nič 

Vaše wc razmisleke  in izvirne odgovore oddajte v 
nabiralnik Legendanesa ob oglasni deski.

Legenda pravi ...
Vsi poznamo pravila nočne igre kraje zastave, kot 

se jo igramo pri nas. Hrvaški katoliški skavti imajo 

do slednje rahlo drugačen pristop. Namesto, da 

bi zastave kradli, je naloga nočnih napadalcev, da 

v tabor prinesejo čim več svojih zastav. Najbolj 

uspešen je tisti, ki zastavo obesi na vrh jambora. 

Nočna igra poteka tako, da napadalci zastavo 

tekom noči skušajo dvigniti čim višje, straža pa 

jo mora spustiti nazaj na tla oziroma čim nižje. 

Zastave so lahko kupljene, ali izdelane ročno. 

Slednje so večkrat okrašene z različnimi slogani, 

značilnimi za hrvaško skavtsko organizacijo 

(Savez izviđača Hrvatske).

Kako misliš, da se odzove Samanta?
A) Ni navdušena.

B) Prvič opazi, da obstaja.
C) Osramoti ga pred celo četo.


