
TIK Į PRIEKĮ
ŽSO 3o-mečio STOVYKLOS laikraštis

Dinozaurai  stovykloje?
	 Antrąją	 stovyklos	 dieną	 ant	 šalia	 brolių	
pastovyklės	 esančių	 vartų	 iškilo	 nauja,	 Japoniją	
primenanti	 vėliava	 su	 dinozauru	 raudoname	
apskritime.	 Po	 ja	 pirmą	 kartą	 ŽSO	 istorijoje	 įsikūrė	
Dinozaurų	pastovyklė.	Ji	sukvietė	senus,	nuo	skautybės	
atitrūkusius	 skautus	 bei	 naujus,	 į	 skautų	 gretas	
įsijungusius	suaugusiuosius.	
Ne,	visai	ne	maurai	–	stovykloj	dinozaurai.	

Stovyklos 
viršininkės 

žodis
	 Mielieji	 skautai,	 esu	
nepaprastai	 laiminga,	
kad	 turėjau	 galimybę	
suteikti	jums	terpę	dūkti,	
džiaugtis	 ir	 tobulėti.	
Noriu	padėkoti	stovyklos	
organizatoriams	 -	 visam	
štabui,	 kurie	 atliko	
nerealų	 darbą	 ir	 sukūrė	
tokią	 įsimintiną	stovyklą!	

Ačiū	stovyklautojams,	kurie	prisidėjo	prie	stovyklos	
gerovės,	 kartu	 džiaugėsi	 ir	 kūrė	 prasmingas	
akimirkas.	 Linkiu	 nepamiršti	 to,	 ką	 šių	 metų	
stovykloje	 išmokote	 ir	 atradote	 vienas	 kitame	 bei	
savyje.	Prisiminkime,	kodėl	esame	skautais.	Kasdien	
būkime	geresni	nei	vakar.	Ir	mylėkime	pabaigas,	nes	
jos	yra	pradžios.
O	pabaigai,	br.	Tomo	frazė,	kuri	tapo	ir	visos	stovyklos	
šūkiu	-	TIK	Į	PRIEKĮ!

Ir vėl mes čia, stovykloje
	 Liepos	 18-osios	 rytą	 į	 tradicinę	 Žemaitijos	
skautų	 organizacijos	 stovyklavietę	 iš	 visų	 žemės	
pusių	sugūžėjo	vienas	kito	 išsiilgę	sesės	 ir	broliai.	Po	
trumpo	instruktažo	visi	skautai	suskubo	įsirengti	savo	
ateinančios	 savaitės	 namų.	 Iškilo	 daugybė	 puikių	
pionerijos	 šedevrų:	 kilo	 pastovyklių	 vartai,	 indaujos,	
malkinės,	 ištiesti	 tentai,	 sukonstruotos	 supynės	 bei	
lingynė	ir	išdygo	net	pokalbių	su	vyresniaisiais	skautais	
suoliukas.	 Užbaigę	 įsikūrimo	 darbus	 183	 skautai	
iškilmingai	 atidarė	 jubiliejinę,	 30-ąją	 ŽSO	 stovyklą	
„Ėjau,	einu	ir	eisiu“.	

Tundra atrieda 
atidunda

	 Trečioji	 stovyklos	 diena	
buvo	 pilna	 iššūkių.	 Vienas	 jų	 –	
legendinės	 patyriminės	 stovyklos	
„Tundra“	demo	versija.	3	valandas	
sesės	 ir	broliai	 išbandė	savo	 jėgas	
vedami	 brolių	 vyčių.	 Bridimas	
upės	 vaga,	 kopimas	 į	 statų	 šlaitą,	
pritūpimai	 vandenyje	 –	 tikrų	
skautų	 neišgąsdino.	 Atsirado	 net	
norinčių	 išbandyti	 savo	 jėgas	
tikroje	 Tundros	 stovykloje.	Galbūt	
tai	 pirmi	 atgimstančios	 stovyklos	
„Tundra.	Naujoji	karta“	aidai..?

Purvo trasa
	 Išbandymų	dieną	skautai	turėjo	puikią	progą	išmėginti	savo	fizinį	
pasirengimą.	Programerių	įrengta	purvo	ir	miltų	trasa	buvo	įspūdinga.	
Įveikus	 kliūčių	 ruožą	 purvo	 trasoje,	 dantimis	 ištraukus	 	 obuolius	 iš	
vandens,	 teko	 „pasipudruoti	 nosytes“	 miltuose.	 Po	 to	 nusileidus	
nuo	 stačios	 purvo	 čiuožyklos	 ir	 padarius	 10-tis	 skautiškų	 pritūpimų,	
vyšnaitė	ant	torto	buvo	
gyva	 purvinai	 miltuotų	
skautų	 piramidė.	 Nėra	
to	purvo,	kuris	neišeitų	į	
gerą.	Po	trasos	visi	turėjo	
galimybę	 pasipliuškenti	
tvenkinyje.	 Trasos	
atgarsiai	 iki	 pat	 vėlaus	
vakaro	 skambėjo	 sesių	
pastovyklėje:	 ♪♫ ...aš, 
dėl tavęs, lupytes 
padažiau... lūpytes 
padažiau purvo miltų 
padaže...♪♫ 
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Aliarmas! Keliamės!
	 Po	iššūkio	kupinos	Tundros	dienos,	sekė	ne	ką	mažiau	įspūdinga	naktis.	Po	vidurnakčio,	vos	įmigus	
pasigirdo	aliarmas	ir	sprogimai.	Rikiuočių	aikštę	užtraukus	dūmų	uždanga,	keturpėsti,	vienbačiai	ir	užsimiegoję	
sesės	ir	broliai	sustojo	į	rikiuotę.	Atlikę	keletą	budrumo	užduočių,	pasiskirstę	į	komandas	išėjo	į	naktinį	žygį.
Slaptai nugirsti žygeivių pokalbiai:
-	Kas	žiauriausia,	kad	aš	neįsivaizduoju,	kas	čia	bus.

***
-	Aš	galvojau	–	prisikalbėjom.

***
-	Pritūpkių	jau	nebepadarau	–	sąnarius	skauda.

***
-	Šito	aš	mažiausiai	norėjau.	

***
-	Bet	rytoj	duodat	visą	dieną	išsimiegot!	

***
-	Ar	kažkas	iš	suaugusių	bent	jau	lydės?

***
-	O	čia	išvis	pareisim	per	naktį?

***
-	Visi	susimokę	prieš	mus.

***
-	Norėjom	tundros	–	gavom	tundrą.

***
-	Aš	noriu	namo.	

***
-	O	kažin	kaip	vilkiukai	nepabudo	man	įdomu.

***
-	Šiandien	bus	linksma.

-	Ar	pasiėmei	miegmaišį,	nes	reiks	miegot?
-	O	miegmaišius	pasiimt	reikėjo?
-	Ai,	dabar	jau	nebespėsi	–	miegosim	taip

 ***
Draugė	guodžia	verkiančią	sesę.	Organizatoriams:
-	 Ko	 jūs	 čia	 stebitės,	 taigi	 čia	 normali	 reakcija	 po	
tokios	dienos.
Draugė	verkiančiai	sesei:
-	Neimk	į	galvą	–	visi	čia	savi!

 ***
-	Dalyviai,	ar	skiriat	spalvas	žemėlapiuose?
-	Pas	mane	tai	juodai	balts
-	O	antra	grupė	išvis	ar	vadovą	turit?

 ***
Brolis	Martynas	griežtu	tonu:
-	Kas	yra	nenusiteikę	manęs	klausyti?

 ***
-	Ar	galim	eiti	rankas	įsikišę	į	kišenes?

Gerieji vilkai
	 Kol	sesės	ir	broliai	ilsėjosi	po	naktinio	žygio,	visas	būrys	
vilkų	 iškeliavo	 į	žygį.	Žygio	metu	jaunesnieji	skautai	kalbėjo	
apie	gerojo	darbelio	svarbą,	o	nuėję	iki	Renavo	dvaro	turėjo	
progą	vieną	gerąjį	darbelį	atlikti	ir	patys.	Vilkiukai	drauge	su	
vyresn.	 skaučių	 ir	kandidačių	palyda	su	 	užsidegimu	tvarkė	
dvaro	 teritoriją:	 išskabė	 nudžiūvusias	 gėles,	 rovė	 samanas	
bei	 šveitė	 apsamanojusius	 akmenis.	 Po	 darbų	 sulaukė	 ir	
skanaus	 paskatinimo:	 gaivių	 ledų	 porcijos,	 o	 pasmaližiavę	
turėjo	 galimybę	 apžiūrėti	 Renavo	 dvarą.	 Žygio	 metu	 buvo	
įveikti	 ištisi	 5	
km	 nors,	 anot	
j a une sn i ų j ų	
sesių	 ir	 brolių,	
j u t i m i n i s	
k i lometražas	
buvo	 „nu	 koks	
10	km...“

Mėlynosios levandų 
fėjos

	 Niekur	 neįvyksta	 tiek	 stebuklų,	 kiek	
skautų	 stovykloje.	 Pasirodo	 naktimis	 po	
stovyklą	 skraido	 mėlynosios	 fėjos	 ir	 slapta	
nešioja	saldžias	dovanėles	bei	užbūria	skautų	
miegą	 levandomis	 dvelkiančiomis	 sapnų	
dulkėmis.	Ačiū,	mėlynosios	mūsų	burtininkės!
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Amatų kiemelis 
	 Trečiadienį	 stovykloje	
sušurmuliavo	 amatų	 kiemelis.	
Broliai	 ir	 sesės	 galėjo	 išbandy-
ti	 kūrybinius	 savo	 gebėjimus	
pinant	 kaklaskarių	 žiedus,	 nen-
drių	 padėkliukus,	 stiklinių	 žib-
intų	laikiklius,	pasigaminti	sapnų	
gaudyklę,	 perdirbto	 popieriaus	
skirtuką,	 pasisiūti	 daugkartinį	
maišelį	 ar	 pasigražinti	 šaukštą	
modelinu.	

Skautiškas gramofonas
	 Saulėtą	 trečiadienio	 vakarą	 stovykla	 sulaukė	 spalvingo	 svečio	–	 
lektoriaus	 Sauliaus	 Petreikio.	 	 Jis	 –	 	 tikras	 žmogus	 orkestras.	 Pristatė	
ir	 pademonstravo	 daugybę	 skirtingų	 senųjų	 instrumentų:	 dambrelį,	
lietuviškąjį	 dūdmaišį,	 sekminių	 ragelį,	 piemenėlių	 dūdelę	 bei	 daugybę	
kitų.	 Iš	 pirmo	 žvilgsnio	 paprastučiais	 muzikos	 instrumentais	 svečias	
skautams	užkūrė	tokį	vakarėlį,	kad	kojos	pačios	nevalingai	trepsėjo	net	
tikriems	 rimtuoliams,	 o	 visas	 būrys	 skautų	 ir	 perkeltine,	 ir	 tiesiogine	
prasme	 pasileido	 plaukus	 bei	 paniro	 į	 alternatyvios	 realybės	 muzikos	
garsų	pasaulį.	
***
Vakaro	 laužas	 taip	 pat	 buvo	
išskirtinis.	 Svečiai	 iš	 Kauno	
nukėlė	 į	 tikrus	 lietuviškos	
gegužinės	šokius.	Įvairūs	rateliai,	
polkutės	privertė	sušilti	ne	vieną	
sesę	ir	brolį.	O	šokių	būta	tokių	
įvairių	ir	įdomių,	jog	broliai	seses	
net	ant	 rankų	nešiojo.	Broliai	–	
ne	pipirai,	o	stipruoliai	vyrai.

Pasaulio puodai
	 Stovyklos	virtuvės	šefė	Ingrida	su	komanda	šiemet	kasdien	suteikia	progą	paragauti	skirtingų	pasaulio	
virtuvių.	Pradedant	 lietuviškais	 šaltibarščiais,	meksikietišku	Picadillo,	 indišku	Kari,	 baigiant	 itališkąja	pasta	
Bolognese,	Afrikos	Senegalo	šalies	patiekalu	Mafe	ir	vengrišku	guliašu.	Pusryčių	meniu	buvo	kaip	pas	mamą:	
ir	manų	košė,	ir	varškėtukai	ir	net	kalnas	blynų.	Visi	skautai,	o	ypač	jų	pilvai	be	galo	dėkingi	virtuvės	komandai.	
Kitąmet	virtuvės	šefui	bus	tikras	iššūkis	pranokti	jubiliejinės	stovyklos	meniu.

Svečiadienis
 Stovykloje	 skautus	 aplankė	 ir	 su	
jubiliejumi	 pasveikinti	 atvyko	 svečiai	 iš	
Lietuvos	skautijos	Telšių	tunto.	Be	gražiausių	
sveikinimo	 žodžių	 padovanojo	 dar	 ir	
laikrodį,	 termometrą	 bei	 penketą	 arbūzų.	
Ačiū	jiems!

Aktorių atranka
 To	stovykloje	dar	nebuvo!	Visi	skautai	buvo	atrinkti	į	
muzikinio	klipo	filmavimą.	Sesės	Emilijos	sukurtas	stovyklos	
himnas	„Ėjau,	einu	ir	eisiu“	išvys	socialinės	medijos	platybes	
su	vaizdo	klipu.	Kokia	garbė	buvo	tapti	jo	dalimi.	Laukiame	
nesulaukiame	išvysti	naująjį	muzikinį	klipą,	o	gal	net	ir	jame	
pamatyti	save.	♪♫ ...į tą vieną tikslą, kur ir pasiliksim, eit juk 
pasirįžooom... ♪♫ 

Kelio ženklai
	 Gausėjant	 skautų	 vyčių	 ir	 vyresniųjų	 skaučių	 gretoms	 eismas	 iš	 jų	 pastovyklių	 pasidarė	 pernelyg	
komplikuotas,	 todėl	 išspręsti	 šią	 problemą	 buvo	 pasitelkti	 kelio	 ženklai:	 prevencijai,	 kad	 skubėdamos	 į	
rikiuotę	 vyresn.	 skautės	
nesusižeistų	 buvo	 pastatytas	
greičio	 matuoklis;	 o	 tam,	
kad	 neišsimiegoję	 rūškanoti	
vyčiai	 į	 rikiuotę	 atžygiuotų	
geros	 nuotaikos	 –	 buvo	
įrengtas	 kelio	 ženklas	 „Įsijunk	
šypseną“.	 Vyresniųjų	 skautų	
išradingumui	–	ribų	nėra.
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Įžodžiai
	 Savaitė	 buvo	 kupina	 ne	 tik	 pramogų,	 bet	 ir	
didžių	momentų.	Stovykloje	įžodžius	davė	visas	būrys	
skautų:
Jaunesniųjų skautų: Gerda,	Ieva,	Joris,	Nojus,	Nojus,	
Elzė,	 Tėja,	 Gabija,	 Dominyka,	 Ovidijus,	 Mykolas,	
Rugilė,	

Skautų: Smiltė,	 Fausta,	 Elvinas,	 Rugilė,	 Viktorija,	
Einius

Patyrusių skautų: Kristina,	 Ingrid,	 Augustė,	 Rafael,	
Vaida,	Ramunė	ir	Goda

Skautininko: Eglė	ir	Brigita

Hip-valio!

Strateginis žaidimas
	 Ketvirtadienio	rytą	papusryčiavę	skautai	 išsiruošė	į	strateginį	žaidimą.	Pasiskirstę	 į	6	 indėnų	gentis,	
skautai	turėjo	pasipuošti	teminiais	rūbais	ir	indėniškais	aksesuarais:	lapų	apyrankėmis,	liemenėmis,	kankorėžių	
karoliais	 ar	 šakų	 vainikais.	 	 Apsiginklavę	 	 šiaudelių	
ietimis	ir	gyvybių	raiščiais	bei	gavę	indėniškos	valiutos	
-	lenapių,	broliai	ir	sesės	pasileido	į	nuotykį.	Pirmiausia	
komandos	turėjo	sukurti	komandos	simbolį	-	totemą	ir	
privalėjo	jį	akylai	saugoti.	Įsirengę	savo	būstines	pradėjo	
žaidimą.	 Žaidimo	 tikslas	 buvo	 pavogti	 kitų	 komandų	
totemus,	 atimti	 kuo	 daugiau	 priešininkų	 gyvybių	
nuplėšiant	raištį	ir	rasti	paslėptą	lobį.	Praradus	gyvybę	
buvo	galima	už	lenapius	įsigyti	naują.	Komandoms	taip	
pat	buvo	galima		jungtis	į	aljansas.	Dvi	komandos	tuo	ir	
pasinaudojo.	Teko	girdėti	gandų	jog	vardan	tvirtesnės	
sąjungos	net	sutuokė	savo	totemus.	Išvada:	strateginis	
žaidimas	buvo	puikus!
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Juokų bliūdelis
Vilkų	pokalbis:
-	Ar	tave	pykina?
-	Pykina
-	Aš	tau	leidžiu	vemti,	bet	jei	vemsi,	tai	
vemk	ant	savo	čiūžinio,	ne	ant	mano.

***
-	Sese	Riki-tiki-tavi,	aš	2	dienas	miegu	
be	 miegmaišio,	 man	 šalta,	 prašau,	
padėkit	surasti.	
Palapinėje:
-	Nojau,	o	kas	čia?	–	klausia	rodydama	
į	neišpakuotą	miegmaišį
-	 Aš	 maniau,	 kad	 čia	 mama	 man	
pagalvę	įdėjo

***
Sesė	Emilija:
-	 Norėčiau	 sudalyvauti	 Tundroje,	 bet	
nežinau,	ar	pajėgčiau	tačiau	dalyvausiu	
stovykloje	 „skautas	 gamtoje“:	 tai	
kaip	 šių	 dienų	 Tundra	 adaptuota	
šiuolaikiniams	vaikams.

***
Sesė	Vaida:
-	O	kur	koplyčia?
Brolis	Juonis:
-	Už	malkų
-	O	lengvai	rasiu?
-	Yra	tik	du	keliai:	 į	koplyčią	 ir	 į	 trasą.	
Jeigu	sušlapsi	–	vadinasi	nuėjai	ne	ten.

***
Eina	brolis	su	varvančia	gertuve:
-	 Kas	 nutiko	 broli,	 kodėl	 gertuvė	
kiaura?
-	 Nu	man	 reikėjo	 biški	 pakalti	 vinį,	 ir	
nieko	neturėjau	tik	gertuvę.

***
Brolių	 pastovyklės	 komendantas	
Tomas	broliams:
-	 Viskas	 priklauso	 tik	 nuo	 jūsų	 pačių.	
Nu	ir	dar	nuo	mano	nuotaikos.

***
Registracija	 į	 stovyklą.	 Vyresnis	 brolis	
pamatęs	jaunesnį	brolį:
-	Kiek	tau,	broli,	metų?	Dar	šiemet	pas	
vilkus,	ar	jau	pas	brolius?
-	4	promilės,	-	atšauna	linksmuolis

***
-	Šitie	laiptai	visai	kaip	mano	nervai	–	
nelabai.

***
-	O,	čia	Grižulo	ratai!
-	(Pašviečia	su	žibintuvėliu	į	dangų)	Kur?

***
Ūkvedys	Saulius:
-	Skanaus!
-	Ačiū!
-	Cha	cha	cha!
-	...

Sveikatos  palapinė
	 Stovyklos	 paramedikas	 Martynas	 apžvelgė	 stovyklautojų	

sveikatos	būklę:
„Bendrą	 skautų	 sveikatos	
būklę	 vertinu	 labai	 neblogai.	
Nors	 teko	 ištraukti	 net	 28	
erkes,	užklijuoti	17	pleistriukų	
ir	 sutvarstyti	6	pirštus,	 tačiau	
didžiausi	 nusiskundimai	
būdavo	 galvos	 svaigimas,	
pilvo	 raižymas,	 ausies	 ar	
galvos	 skausmas,	 o	 kartais	
net	 ir	 visi	 simptomai	paeiliui.	
Nusiskundimų	ypač	padažnėjo	
prieš	 purvo	 trasą	 ir	 naktinį	
žygį,	 tačiau	 stebuklingos	
gliukozės	 tabletės	 išgydė	
beveik	visus	negalavimus,	tad	
iššūkius	 keliančių	 užsiėmimų	
išvengti	nepavyko”

Susipynusi rikiuotė
	 Neaišku,	 koks	 meteoritas	 stovykloje	 nukrito	 trečiadienio	
naktį,	 bet	 ketvirtadienio	 rytą	 stovyklos	 rikiuotė	 apvirto	 aukštyn	
kojomis:	 skautai	 negalėjo	 atpažinti	 savo	 pasikeitusių	 vadovų	
veidų,	nors	jų	vardai	buvo	nepakitę.	Stovyklos	komendantas	Ignas	
atrodė	 itin	 panašus	 į	 viršininkės	 adjutantę	 Kristiną,	 sesė	 Akela	 į	
komendantą	 Igną,	o	apsaugos	viršininkas	buvo	kaip	 iš	akies	 lupta	
stovyklos	viršininkė	sesė	Brigita.	Laimei	po	rytinio	vėliavų	pakėlimo	
viskas	stojo	į	senas	vėžias.	

Skelbimai
Dingo	Juonio	akiniai.	Amžiams
***
Trečiadienis	sesėms	sijonų	ir	suknelių	diena.	Br.	Evaldui	-	taip	pat
***
Stovykloje	gandai	sklinda	greitai.	Penktadienis	 -	bliūdo	ant	galvos	
diena.	Tik	niekam	nesakyk.
***
Jaunesnieji	 skautai	 gali	 nustatyti	 jūsų	 amžių	 iš	 akių.	 Kaina:	
saldumynas.	Neskanių	nesiūlyti!	Kreiptis	į	sesę	Kotryną.
***
Vyčių	oro	linijos	skraidina	į	aukštumas.	Dėl	platesnės	informacijos	-	
kambinti	varpais.
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Testas: koks tavo pavargimo lygis?

1

2

3

4
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Skautiškas kryžiažodis
1.	ŽSO	vyresniųjų	skaučių	būrelio	pavadinimas
2.	Skautas	...	Dievui	ir	Tėvynei.	Koks	žodis	praleistas
3.	Laužo	kuras
4.	Įrenginys	kertantis	vandens	telkinį,	kurio	pagalba	gali	būti	gaminama	elektra
5.	Stovyklos	viršininkės	vardas
6.	2016	metų	vasaros	stovyklos	pavadinimas
7.	Į	šukas	panašaus	skautiško	kelio	ženklas	reikšmė

Stovyklos	laikraštį	parengė	pat.	sk.	s.	Vaida	Ročytė	ir	sk.	br.	Elvinas	Skabeikis

Ar	jautiesi	
pavargęs?

Ar	nori	ką	nors	
nužudyti?

Taip

N
e

Eik	dirbti,	
tinginy!

Ta
ip

Tu	paprasčiausiai	
pavargęs,	eik	
pamiegoti

Ne
Ar	tau	jau	buvo	užėjęs	

paranojiškas	beviltiško	juoko	
priepuolis?

Ta
ip

Tu,	greičiausiai,	esi	iš	
stovyklos	štabo.	Nesijaudink,	
stovykla	baigiasi	-	pasiilgsi	šito	

Ne
Naktis,	guli	

miegmaišyje	ir	nori	į	
tualetą.	Kaip	eilgiesi?
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Toks	tu	ir	pavargęs,	
kam	iš	vis	darai	šitą	

testą?

Pavargimo	
lygis:	ekspertas

Pradžia
lieki	gulėti	

miegmaišyje	ir	galvoji:	 
ai,	bus	gerai	ir	čia


