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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 drugega dne 

KONČAN PRVI DAN TABORA 

Včeraj popoldne so se GG-ji preizkusili 
v postavljanju pionirskih objektov – 
nastali so stopnice, tarzan in vhod v 
tabor. MČ-ji so ta čas izdelalovali svoje 
namizne igre, ustvarjalno popoldne pa 
so zaključili s športno aktivnostjo – 
taborniško igro “rover”.  Včerajšnji 
večer je zaznamovala nazorna 
uprizoritev tabornih pravil in posledic, 
ki lahko napočijo, če se le-teh ne 
upošteva. Med glasnim brenčanjem 
vsega živega smo se ob ognju s 
pesmijo poslovili od prvega dne 
letošnjega taborjenja. 

ŽANINI TRAČI: 

- Na taboru nekdo nosi dve enaki rutki… Le kdo bi to lahko bil? 

- Ali vsi vodniki med taborom spijo doma v svoji postelji? 

AKTUALNO 
GG-ji garajo, MČ-ji se hihitajo 

GG-načelnik Mark je včeraj 
popoldne začel uresničevati 
svoje dolgotrajne želje o 
izgradnji vikenda na 
slikovitem travniku ob reki 
Krki. Če vas zanima kaj več o 
objektu in o tem, kako je 
nastal, lahko kontaktirate 
Marka (šotor št. 3). 

PIONIRSTVO 
Mark na črno gradi 
počitniški objekt 



 

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

 
MEME in ŠALE DNEVA 😂 

ZA MLADE 
UGANKE 

1. Rebekina mama ima pet hčera. Ime jim je Lana, Lena, Lina, Lona. Kakšno ime 
je izbrala za peto, najmlajšo hčerko? Najmlajši hčerki je ime                        . 
 
 
 

2. Dolga in prožna brez nog se premika, včasih zasika. 
 
 
 

3. Polna iglic, ježek ni, še pozimi zeleni. 
 

 

4. Beli cvetovi krasijo drevesa, rdeči plodovi pa tvoja ušesa. 

USTVARJANJE 

Tihožitje 
Po taborni pošti je v našo pisarno prispela pošiljka, 
v kateri je bila narisana ta prekrasna risbica, ki jo z 
veseljem delimo z vami. 

Kaj dobiš, če križaš 
opico in želvo? 

Policaja s čelado. 

Kaj nastane, ko dve 
stoenki padeta v 
morje? VAL 202. 


