
Tehniški dan
Spretnosti preživetja v naravi



Danes se bomo odpravili v najbližji gozd. 
Sestavili bomo preprost šotor in nadstrešek, ki 
nam bosta služila kot zavetje v primeru dežja 
in nudila senco v gozdu.



Varnostni napotki:

• Primerno se obleci glede na vremensko napoved in letni 
čas. Vedno imej pri sebi nepremočljivo oblačilo ali dežnik, 
če je napoved deževna,

• obuj se gozdu primerno. Če imaš pohodne ali gorniške 
čevlje obuj te, drugače kar imaš na voljo,

• v nahrbtniku ne sme manjkati plastenka vode, morda 
kakšen prigrizek, ker boš nekaj ur preživel v gozdu,

• ne pozabi na razpršilo proti klopom in komarjem,

• imej s seboj kakšen obliž, morda ga boš potreboval,

• povabi s seboj tudi starše in prijatelje. Več vas bo, bolj bo 
zabavno.



Poišči primeren prostor…. 

Prostor, ki ga iščeš naj bo:

• raven

• svetel in sončen, da ti bo toplo 
in da ne boš imel težav s 
komarji, 

• brez nakopičenega vejevja, da 
ne boš veliko čistil podlage.



Kaj potrebuješ s seboj v nahrbtniku:

• majhen žepni nožiček,

• zložljivo žagico,

• podložno peno na kateri boš sedel,

• ponjavo približno 3x4 m ali pa šotorsko krilo, če ga imate doma. Če tega nimate, 
bo tudi stara rjuha uporabna,

• nekje 7 m konopljene ali druge vrvi,

• sprej proti komarjem in klopom,

• obliž za vsak slučaj….

• ……in seveda ne pozabi na pijačo in prigrizek.



Primeren prostor v 
bližnjem gozdu…..

Poišči drevesi, ki sta oddaljeni 
nekje 4 metre narazen.

Tu bo tvoj prostor, kjer boš 
postavil svoj šotor in 
nadstrešek.



Primeren prostor…..

https://youtu.be/HkrYClx2Fy4

(Za boljšo predstavo si oglej kratek filmček na 
povezavi.)

https://youtu.be/HkrYClx2Fy4


Pripravi si prostor…..

Ko imaš izbran prostor, ga 
počisti, da ne boš sedel na 
vejah ali morda na kostanjevih 
ježicah.

Tako. Prostor imaš pripravljen 
za postavljanje šotora.



Razpni ponjavo…..

Iz nahrbtnika vzemi ponjavo 
ali šotorsko krilo in ga razgrni 
med drevesi. 

Razgrni ga tako, da bo sredina 
dolžine ponjave ali šotorskega 
krila ravno med dresoma. Vrh 
tvojega šotora bo tako na 
sredini med drevesoma.



Razpni ponjavo med drevesoma…..

Vzemi daljšo vrv in jo v višini 
svojih prsi ali ramen priveži na 
obe drevesi. 

Pomembno je, da je vrv 
privezana na obeh drevesih na 
isti višini in da je vrv čim bolj 
napeto privezana na drevo. 
Tako se streha šotora na 
sredini ne bo povesila. 



Ošili kline….

Izberi 4 tanke, vendar močne 
palčke in jih z nožičem ošili, da 
jih boš lažje porinil v zemljo. 

Palčke naj bodo vsaj 20 cm dolge.



Razpni ponjavo ali šotorsko krilo….

Razpni ponjavo preko napete vrvi. 
Razpni tako, da bo na obeh 
straneh ponjava ali šotorsko krilo 
enako dolgo.

Če se ti ponjava na napeti vrvi 
ugreza preveč, pomeni, da vrv ni 
dovolj napeta. V tem primeru boš 
moral vrv ponovno, bolj čvrsto 
napeti.



Ponjavo raztegni in napni….

Sedaj moraš pričvrstiti vogale ponjave ali 
šotorskega krila v tla in oblikovati šotor.

Skozi kovinske obročke vogalov ponjave ali 
šotorskega krila potisni kline, ki si jih pred 
tem ošilil in jih poševno zapiči v zemljo. 

Bodi posebej pozoren, da kline zapičiš 
poševno v zemljo. V nasprotnem primeru, 
se ti bo ponjava ali šotorsko krilo podrlo.

Če šotor nima lepe oblike, prestavljaj kline 
dokler ne dobi šotor lepe oblike.



Tvoj šotor stoji…

Tvoj šotor je gotov. Sedaj 
lahko notranjost šotora 
opremiš s podložno peno in si 
privoščiš malico. Zaslužil si jo. 

Popoldanska nevihta te ne 
more več presenetiti.

https://youtu.be/YLtREc3Fn6I

https://youtu.be/YLtREc3Fn6I


Če ti je v šotoru dolgčas…

Se lahko lotiš še 
nečesa.



Nadstreška…



Potrebuješ:

• ponjavo ali šotorsko krilo,

• 2 vrvici dolgi 1,5 m,

• 2 klina od prej.



Priveži ponjavo ali 
šotorsko krilo na 
drevo….

• Na krajši rob ponjave ali šotorskega krila priveži 
vrvico 1,5 m dolžine. Naredi dva vozla, da se vrvica 
ne razveže.

• Na višini svojih ramen priveži najprej eno stran 
ponjave, nato enako naredi še na drugi strani 
ponjave in vrvico močno napni, da bo nadstrešek 
imel raven vrh.

Del postopka si lahko ogledaš na spodnji povezavi.

• https://youtu.be/p1vnx
Ww_ghM

https://youtu.be/p1vnxWw_ghM


Pričvrsti ponjavo ali 
šotorsko krilo s klini v 
zemljo….

• V kolikor imaš na voljo ponjavo lahko streho oblikuješ 
tako, da ti del šotorskega krila ostane za podlago na 
kateri boš sedel. 

• Meter ali malo več pred koncem ponjave na stranskem 
robu poišči kovinski uhelj in skozi njega potisni klin.

• Napni ponjavo ali šotorsko krilo in poševno potisni klin v 
zemljo. Enako napravi tudi na drugi strani.

• Klina prestavljaj toliko časa, da dobiš ravno, napeto in 
lepo oblikovano streho.

• Ostanek šotorskega krila spodvihaj na notranjo stran. S 
tem si pridobil več podlage za sedenje.

Ta del postopka si lahko ogledaš na spodnji povezavi.

https://youtu.be/6aB9APSy4Kg

https://youtu.be/6aB9APSy4Kg


Tvoj nadstrešek je 
gotov…..

Zdaj pa brž fotografiraj svojo izdelek in 
fotografijo pošlji svoji učiteljici. Prav gotovo bo 
zelo ponosna nate.

Čas je za počitek in igro.

https://youtu.be/NnJiXYqG8gY

https://youtu.be/NnJiXYqG8gY


Izdelal:
Benjamin Kuster, CŠOD Škorpijon


