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RGT NOVICE
D N E V N E

Ti nekaj zelo smrdi, pa ne veš kaj? Verjetno si zavohal samega sebe…

Novice prvega dne

TABOR PRIPRAVLJEN, DA ZAŽIVI
ZAČETEK TABORA

Tabor že stoji, otroci ravno prišli

Vodniki in člani vodstva Rodu
gorjanskih tabornikov Novo mesto
so zadnje tri dni pridno postavljali in
okraševali tabor, danes pa so
končno pričakali otroke. Po prihodu
so svojo opremo odvrgli na sredino
tabora, iz nahrbtnikov vzeli kopalke,
brisače in sončno kremo ter se
navdušeno odpravili na kopališče,
ohladit v prijetno mrzlo reko Krko.

KOPANJE JE LAJF

KUHINJA

Eni čofotajo, drugi veslajo

Najboljše tradicionalno
kosilo – špageti bolognese
Kuhar Matevž Sladko in staffovec
Patrik (Pat & Mat) sta pripravila že
tradicionalno prvo taborno kosilo
– špagete bolognese. Če bi se jima
zahvalil in si preveč sramežljiv,
jima piši (šotor št. 1 in 3).

Ker se vsi ne kopajo radi, je
bil že na prvi taborni dan v
ponudbi tudi veslaški izlet
po bližnji Krki, kjer so se
otroci preizkusili v vihtenju
vesel pod vodstvom Leona
in Jana. Tisti, ki se radi
kopajo, pa so to tudi prišli
na svoj račun, saj ima Krka
temperaturo, ki je bolj
podobna čaju kot rečni
vodi.

ŽANINI TRAČI:
- Nekdo od vodstva je že začel odštevati do konca tabora.
- Oseba, ki bo kmalu zamenjala oranžno rutko za vijolično, ima nekaj za bregom.
- Manjka nam selfie točka…

Več novih novic jutri v novi, sveži izdaji RGT novice.
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