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ВЕШТИНЕ У ПРИРОДИ

Боравак у природи омогућава примену свих знања и
умења кроз разне вештине које су неопходне, да се
лакше савлада недостатак комодитета боравка у
затвореном простору.

За безбедан и успешан боравак и опстанак на отвореном
неопходно је поседовати одређене вештине, спретност,
храброст, одсуство страха од разних инсеката и дивљих
животиња, као и поседовати знања како се заштитити у
природи од евентуалних опасности.
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ВАТРЕ

Када се ради о боравку у природи на више дана
неопходно је запалити ватру, како би се спремио
неопходан оброк, да се учесници загреју или организују
разне културно забавне активности.

Место треба бити безбедно, земљише по могућству
песковито, а ако се пали већа ватра може се ископати
рупа на предвиђеном месту како се ватра не би
проширила.

Уколико има траве треба је склонити у бусену, а када
се активност заврши вратити га на исто место.

Око ватре увек треба поређаити камење које ће да
штити да се ватра не шири.
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Паљење ватре помоћу сочива (двоглед, батеријске
лампе, наочаре, лупа) и сунчевих зрака.
Сочиво поставити тако да запаљиви материјал буде у
жижи сунчевих зрака. За запаљиви материјал се
користи-труд, који се прави од гљива које расту на
дрвећу. Оне се искувају, добро осуше, па изударају.
Када се труд почне димити додавати суве гранчице,
суву кору од дрвета, како би се ватра појачала.



Пагода – слаже се постепено све краћим облицама, две по
две у квадрат. У средину се убацују тање гране и краће
облице. Ватра ће горети дуго без додавања нових облица.

Пирамида – ватра која даје високи пламен, али се треба
водити рачуна да се не сложи превисоко, јер се може десити
да се уруши и ван уређеног ватришта.

Амерички камин – се слаже тако што се на два косо
постављена носача слажу облице једна на другу. Ватра се
пали у подножју, тако да ће се облице саме спуштати на
ватру како ватра буде горела. Угао постављених носача је
веома важан да се не би десило, да се у једном тренутку све
облице сруче на ватру.

Полинезијска ватра - се ложи унутар кружнице која је
обележена дебљим кратким облицама.

Најбољи ефекат се постиже када се комбинује пирамида
и полинезијска ватра.
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На пању Звездаста Вежба



На пању – ватра се може упалити само ако је пањ изван
шуме и не прети опасност од ширења ватре. Уколико је
пањ довољно велики и раван одржаваће ватру без утрошка
дрва

Звездаста ватра – дебље облице поставити звездасто у
круг, а у средини запалити ватру. Како облице горе, тако их
треба постепено померати према средишту ватре.
Звездаста ватра се ложи ако је група око логорске ватре
мања.

Вежба - провера знања:

После савладаних техника у паљењу ватре, организовати
такмичење: све екипе добијају материјал за ватру и једнак
број палидрваца шибице (обично три). Потребно је сложити
ватру до висине првог канапа. Победник је екипа чија ватра
прва прегори горњи канап. То зависи од умешности екипе у
слагању и избору типа ватре.
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ЛОЖИШТА

Ложишта су места која су посебно припремљена за
спремање хране у природи.

Место за ложиште мора да буде оцедно и суво, а
његов положај треба да буде такав да ветар распаљује
ватру и тера дим на другу страну у односу на објекте и
присутне учеснике.

Пожељно је да ложишта буде затворено како се не би
губила топлота.

ЛОЖИШТА

Ложишта су места која су посебно припремљена за
спремање хране у природи.

Место за ложиште мора да буде оцедно и суво, а
његов положај треба да буде такав да ветар распаљује
ватру и тера дим на другу страну у односу на објекте и
присутне учеснике.

Пожељно је да ложишта буде затворено како се не би
губила топлота.







СКЛОНИШТА

На отвореном, заштита од елементарних непогода, је
прављење вештачких склоништа или како искористити
природна склоништа.

Природна склоништа (заклони) се налазе у природи, а
настала су деловањем природних сила: стене у
планини, шупље дрво

Вештачка склоништа се праве од материјала који
носимо са собом и који су за то намењени: шатори,
цераде

Комбиновани облик склоништа се прави вештачки
користећи природне заклоне у комбинацији са
вештачким реквизитима које смо понели са собом
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ЧВОРОВИ

Мртви чворСидрени чвор

Дупли мртви чвор



Рибарска омчаРибарски чвор

ПрусикПрусик
Скраћиваљка



Амбулантни чвор Захватни чвор

Стезни чвор



Осигурање пењача





СТРЕЛИЧАРСТВО

Вештина гађања луком и стрелом у непокретне и
покретне мете које су постављене на различите
даљине.




