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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 tretjega dne

PESTRO DOGAJANJE DRUGEGA DNE
AKTUALNO

MČ-ji ponavljajo, GG-ji postavljajo
Nedeljo so MČ-ji otvorili s ponovitvijo
znanja o prvi pomoči in zatem še
ostalih temeljnih taborniških veščin.
Popoldne so se preizkusili še v
postavljanju zasilnih bivališč iz ene
šotorke, pri čemer so nastali zavidljivo
lepi objekti.
GG-ji so dopoldne krepili skupinski duh
z diplomirano socialno pedagoginjo
Alč. Popoldne so GG-ji igrali frizbi in
dokončevali pionirske objekte, zvečer
pa so se še “stuširali” med nočno
orientacijo.
PIONIRSTVO

Markov počitniški objekt
dobiva končno podobo

Na
Markovem
včeraj
omenjenem
počitniškem
objektu je včeraj zrasla streha.
Predvidevamo, da bo vikend
nared za vselitev do ponedeljka
zvečer.
Za rezervacije se obrnite na
mark.gg_nacelnik@dobe2021.si

ŽANINI TRAČI:
- Vodnica, ki ima na taboru tudi brata, je zelo zelo žgečkljiva.
- Jutri se nam pridružuje nov obraz. Si upate ugibati, kdo nas bo
razveselil s svojo navzočnostjo?

UGANKE in ŠALE DNEVA
Kaj je pogum? Če si
človek upa prdnit, ko
ima drisko.

😂
Iz luknjice pogleda, le
kaj tako diši?
Bi rada šla po sirček, a
mačke se boji.

Dolgi uhlji, plašen
korak, urne ima noge
in kožuh mehak.

OGLASI

Zakaj je svetlolaska,
zelo vesela, če sestavi
sestavljanko v enem
letu? Ker na škatli
piše: od 4 do 5 let.

VROČE NA TABORU

Rečni UBER transport
Če rabite prevoz čez reko ob gradnji pionirskih
objektov, se lahko obrnete na UBER. Vaša voznika
bosta PAT(rik) in MAT(ic).
Če želite tudi vi objaviti svoj oglas, pišite v uredništvo.

Romantika na gugalnici
Včeraj, že čisto na začetku GG
programa sta se Ajda in
Gašper zapletla pri vezanju
križne vezave.

USTVARJANJE

(Avto)portreti
Včeraj je po pošti prispela ena slika, danes pa so jih
naši navdušenci poslali še nekaj.

Če je tudi tebi všeč gugalnica
na kopališču, se obrni na Ajdo
(šotor št. 15) in Gašperja
(šotor št. 14), ki te naučita
zvezati tako lično križno
vezavo.

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

