
 

VODNIK  Vodi vod.  
 Organizira delo v vodu. 
  Poskrbi, da vsak opravlja nalogo na svojem nivoju in zna temu primerno razdeliti 

naloge.  
 Skrbi za disciplino voda.  
 Organizira 2 vodova potepa.  
 Redno sodeluje pri vseh skavtskih aktivnostih znotraj stega in se, če je mogoče, udeleži 

srečanj izven stega.  

PODVODNIK  Z vodnikom organizira en vodov potep ter organizira eno aktivnost na potepu, ki jo sam 
izvede 

 Organizira vodov krst novincu. 
 Po vsakem srečanju kratka preverba z novinci. 
 Skrbi za urejenost voda (za neurejenost dela kazen s člani). 
 Na taboru straži skupaj z novincem njegovo prvo stražo. 

ZASTAVONOŠA  Častna naloga voda. 
 Pozna vse simbole voda (ime voda, klic, zastavica, grb ali totem...) ter pozna njihov 

pomen, razlago. 
 Na vsa srečanja čete in voda prinese zastavico voda, še posebej pa na vse izhode, 

taborjenja in skupna srečanja čete ali stega.  
 Skrbi, da zastavica ni umazana in da je palica pravilne dolžine. 
 Nauči se izobešanja zastav in na to opozarja. 
 Skrbi za poravnavo voda v zboru. 

ZAPISNIKAR  Skrbi za zvezek voda in ga ima na vseh skavtskih aktivnostih. 
 Beleži obrazce o poteku srečanj in prisotnosti. 
 Beleži zanimive dogodke voda in izjave sočlanov. 
 Odgovoren je da so v zvezku voda vse obvezne vsebine. 
 Za vsako skupno skavtsko aktivnost(razen vodovih) mora napisati kratko poročilo(en 

izvod gre v vodov zvezek en na e- naslov ) 
BOLNIČAR  Na vsaki skavtski aktivnosti ima vodovo prvo pomoč(nosi jo domov). 

 Če je potrebno, vodovo prvo pomoč dopolnjuje.  
 Ima seznam bolezni članov voda in ob težavah zna ustrezno ukrepati. Enkrat mesečno 

predstavitev neko bolezen/poškodbo, ki jo zapiše v zvezek voda. 
GOSPODAR  Skrbi za vodovo kišto(v kišti mora biti vsa predpisana obvezna oprema- pregled 

seznama). 
 Skrbi za vodovo orodje(sekira, žaga, itd..). 

KUHAR  Skrbi za čistočo vodovih posod. 
 Na vsako četino srečanje bo prinesel recept, ki bo ustrezal skavtski kuhinji(en izvod v 

zvezek voda en izvod v kišto en na e-naslov). 
 Na zimovanje prinese pecivo njegove izdelave za en vod. 
 Je vodja vodove kuhinje na taboru. 
 Odziva se na pisk -..- 

DUHOVNEŽ  V zvezek voda na vsakem srečanju napiše poljuben poučen citat iz svetega pisma. 
 Na vodovih srečanjih moli(molitve morajo biti izvirne in različne) oz. izvaja katehezo, ki 

so jo pripravili voditelji. 
 Na vseh aktivnostih moli kadar voditelji to zahtevajo od voda. 
 Pozna vse zavetnike od članov voda in jih na kratko predstavi v zvezku voda do 

zimovanja. 

ZABAVNEŽ  Za vsako srečanje mora imeti pripravljeno šalo, ki jo na srečanju pove ter zapiše v vodov 
zvezek. 

ŠPORTNIK  Na vsakem vodovem srečanju izvaja igro. 
 Na taboru in zimovanju vodi jutranjo telovadbo, kadar je za njo zadolžen njegov vod. 
 Za vsako četino srečanje v vodov zvezek nariše 1 raztezno vajo in jo opiše, zakaj je 

dobro, da jo izvajamo. 

FUNKCIJE VODA V JAZONOVI ČETI 


