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Kako pa ti loviš?

Udeleženci so razdeljeni v 8 skupin (po predvidoma 8 članov). Vsaka skupina dobi zemljevid in 
navodila igre. Na zemljevidu imajo označena svoja pristanišča (na kraju bodo zapičene palice). Tam 
si postavijo ognjišče in se razdelijo v dvojice. 
Ena dvojica  vedno ostane  v  pristanišču  in  takoj,  ko  je  le  možno  začne  kuriti  ogenj  (lahko  se 
znajdejo in se lotijo takoj). Ostali gredo po otokih, kjer si iščejo hrano, kurjavo, priboljške in dele 
ribiške mreže, ki so jo izgubili. Na otok pride dvojica in tekmuje proti dvojici iz drugega pristanišča 
– zmagovalec dobi, kar se na tem otoku dobi.
Ko dobijo  vse  štiri  kose  mreže,  se  skupaj  (6  članov  skupine  –  2  ostaneta  in  pazita  na  ogenj) 
odpravijo na odprto morje loviti ribe. Postavi se v formacijo avion (enega nosijo, ta ima v roki  
mrežo). Poiskati morajo točko, kjer ujamejo ribe, a paziti morajo na gusarje. Če jih gusar ujame 
mora ta formacija narediti 10 počepov, in lahko nadaljujejo lov.
Ko jim uspe ujeti ribe, si jih spečejo. Preden jih pojedo, zmolijo molitev, ki jo dobijo zraven rib.

ZAČETEK
Zberemo se v krogu. Razdelijo se skupaj po barvah ribic. Tako tvorijo pristanišče. Uvodna razlaga:

Potem se je Jezus zopet razodel svojim učencem v Ajdovščini. Razodel pa se jim je takole: modra,  
oranžna, rumena, bledo rumena, rdeča, svetlo zelena, roza, temno zelena) skupine so bile skupaj.  
Simon Peter jim reče: Pojdite v svoja pristanišča in si ulovite rib. Postavite si ognjiče, zakurite  
ogenj, priskrbite si kresilo in kruh, ne pozabite na pijačo. In ker ste vedno pripravljeni in zagnani,  
mu rečete: Gremo.!

Sedaj sledite zemljevidu in se čim hitreje odpravite v svoje pristanišče. Igra se začne na znak – pisk.

Vsaka skupina dobi zemljevid + navodila.

Pristanišča – 8 lokacij enakomerno razporejenih ali v krogu ali v polkrogu.

Otoki – 4 – z igrami, kjer dobivajo: drva in dračje; kresilo in vžigalice; kruh in priboljške; sok

Odprto moje + prostor z ribami – približno enako oddaljen od vseh pristanišč.

Otoki

Na vsakem otoku bosta dva voditelja, ko vodita igre – imata pregled. Zmagovalcu dasta tisto stvar, 
ki jo na tem otoku dobivajo. Ko eno pristanišče prvič zmaga na enem otoku, dobi še kos mreže – ki 
jo sešijejo.
Ves čas se okrog gibajo gusarji. Če jih ujamejo, jim dajo kratko zabavno nalogo (naredi preval,  
sezuje se,...)

1. Otok: drva in dračje   (staf: 2x)
1. Prepoznaj polena – polena ležijo na tleh, njihova naloga je da na list napišejo po vrsti, 

tako kot ležijo polena katera so. Zmaga tisti, ki ima več pravilnih. (lažja naloga: dobijo 
liste z imeni polen, in jih razvrstijo po pravilnem vrstnem redu)

2. Slika rastline – na tleh so slike rastlin in njihov opis. Te morajo med seboj povezati.  
Zmaga tista skupina ki prej pravilno razporedi rastline in njihove opise.

3. Zemljevid Slovenije



2. Otok: kresilo in vžigalice   (staf: 2x)
1. Naredi trinožnik – vsaka dvojica naredi čim hitreje trinožnik in naj obesi poln 5l kanister 

vode. Zmaga skupina, ki prva naredi trden trinožnik.
2. Hitrostno žaganje – dvojici tekmujeta. Zmaga tista, ki prva prežaga hlod.
3. Nariši slovensko zastavo – dobijo list papirja in barvice. Zmaga tisti,  ki v 2 minutah 

naredi bolj pravilno zastavo.

3. Otok: kruh in priboljški   (staf: 2x)
1. Letnice  Bi-Pijevega  življenja  –  na  listih  so  letnice  in  dogodki  iz  življenja  Bi-Pija. 

Pravilno jih morajo povezati med seboj. Zmaga tista dvojica, ki prva pravilno poveže.
2. Kimova igra – na tleh je cca. 20 predmetov. Le-te opazujejo 30 sekund, nato jih napišejo 

na listek. Zmaga tisti, ki ima več pravilnih predmetov.
3. Hitrostno postavljanje bivaka – potrebščine so pripravljene. Zmaga tista ekipa, ki prva 

postavi uporaben bivak iz šotork in se uleže vanj.

4. Otok: sok   (staf: 2x)
1. Oceni  razdaljo – imamo nekaj  palic  in  označenih razdalj.  Te morajo oceniti.  Zmaga 

ekipa, ki se večkrat približa pravemu rezultatu.
2. Azimut brez kompasa – s pomočjo geotrikotnika določijo nekaj azimutov. Zmaga ekipa 

ki jih več pravilno določi.
3. Prva pomoč – povijanje in imobilizacija, položaji nezavestnega, prepoznava stanja 

Odprto morje

Ko ima skupina sešito mrežo, se dobijo skupaj. Dva še vedno ostaneta v pristanišču (skrbita za 
ogenj), ostalih 6 se v formaciji avion odpravijo na odprto morje. Hodijo skupaj in se poizkušajo 
ogniti gusarjem na poti do mesta ulova. Če jih gusar ulovi, naredijo 10 počepov in lahko nadaljujejo 
pot. 
Ujamejo ribe – dobijo sporočilo, da čim hitreje začnejo s peko rib. Pred jedjo preberejo sporočilo – 
molitev.



NAVODILA ZA SKUPINE

Kako pa ti loviš?

Vi ste skupina – in imate skupno pristanišče. Spoznajte se, in se hitro opravite v svoje pristanišče, ki 
je označeno na zemljevidu. Ko pridete tja:

 hitro postavite ognjišče, kjer si boste pripravili večerjo
 razdelite se v pare – tako boste hodili na točke.
 En par bo ves čas v pristanišču, in takoj ko lahko naj zakuri ogenj, ter skrbi zanj. (Naj ne bo 

v pristanišči ves čas isti par, menjajte se)
 Ostali pari hodite po otokih in nabirate vse kar potrebujete (lahko se tudi znajdete – kurjava 

je povsod okrog vas)

Vaša naloga je, da si priskrbite vse potrebno za pripravo večerje, ter da si priskrbite mrežo, s katero 
boste šli na ribolov.

Otoki so štiri. Tja se odpravite v parih, kjer boste tekmovali proti paru ene izmed nasprotnih ekip. 
Otoki so naslednje:

 otok, kjer dobite drva in dračje
 otok, kjer dobite  vžigalice
 otok, kjer dobite kruh in začimbe
 otok, kjer dobite sok

Otoke lahko obiščete večkrat.

Ves čas pa se pazite grozečih gusarjev.....

Ko boste prvič na otoku uspešni, dobite še kos mreže. Potrebujete štiri kose, ki jih sešijete. Takrat se 
zberete vsi v ognjišču in se skupaj podate na odprto morje na lov za ribami. To poteka takole:

 dva ostaneta v pristanišču, kjer skrbita za ogenj
 šest se vas postavi v formacijo avion – pomeni da enega nosite vsi ostali. Ta ima v roki 

mrežo in se opravite do mesta, kjer lahko ujamete ribe. Odprto morje je polno nevarnosti, 
zato zares pazite na grozeče gusarje.

Ko vam uspe ujeti ribe, jih specite, preberite sporočilo, zmolite in DOBER TEK :)

P.S. Zares takoj, ko bo možno si zakurite, da boste imeli žerjavico in s tem bolj slastno večerjo.



MOLITEV PRI VEČERJI

Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle: Simon 
Peter, Tomaž, ki se imenuje Dvojček, Natánael iz galilejske Kane, Zebedéjeva sinova in dva druga 
izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem lovit.« Dejali so mu: 
»Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, 
je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj 
hrane?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste 
našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, 
je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, 
ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; 
niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh 
zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar 
ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto 
triinpetdeset. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda  
nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus  
je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. 


