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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 četrtega dne 

NAROBE DAN USPEŠNO ZAKLJUČEN 

Z DVIGANJEM ZASTAVE 

V ponedeljek je taborjenje na glavo 
postavil narobe dan. Vsi so dan začeli z 
večernim programom, pri katerem se je 
iskala gozdna modrost. MČ-ji so dan 
nadaljevali s pionirstvom, kopanjem in 
“verižno reakcijo”. GG-ji so po večernem 
programu dokončali pionirske objekte, 
ponovili osnove veslanja in varnosti v 
čolnu. Dan smo zaključili skupaj z 
jutranjo telovadbo v obliki nogometnega 
turnirja, GG-ji pa so si večer še nekoliko 
podaljšali s prepevanjem v svojem 
kotičku na kopališču.  

ŽANINI TRAČI: 

- Kukc včeraj res ni hotel, da bi otroci prišli do kuhinje. Je res kuhal ali je 
namesto vsakega obroka naročil dostavo? 

- Bojda GG-ji sploh niso šli na bivak, ampak jih je Mark poslal domov 
zaradi poraznih ocen šotorov. 

AKTUALNO 
Zajtrk za večerjo, večerja za zajtrk 

S tem zapisom se končuje 
tridnevna saga o Markovem 
počitniškem objektu, o katerem 
smo vestno poročali. Včeraj je 
dobil še streho in je zdaj 
najboljše mesto na taboru za 
zmenkarije. Paparaci Dnevnih 
RGT novic bodo skrbno 
opazovali, če se bo na stolpu kaj 
omembe vrednega pripetilo in 
bralce o tem obveščali. 

PIONIRSTVO 

Markov počitniški objekt 
končan 



 

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

 

UGANKE in ŠALE DNEVA 

😂 

DRAMA V KUHINJI 
Kukc dal odpoved 
Že po enem dnevu je imel Kukc dovolj kuhinje in se vrača na staro delovno mesto, v 
vlogo taborovodje. Sladko sedaj išče novega nadomestnega kuharja, ki bi ga lahko 
zamenjal. 

Za več informacij piši Sladkotu v šotoru št. 3. 

USTVARJANJE 
Novi (avto)portreti 

Učiteljica sprašuje: “Mujo, 
koliko je dva in dva?” 

Mujo: “Štiri.” 
Učiteljica: “Dobro Mujo, 

sedi, 5.” 
Mujo: “Sem vedel, da je 

pet!” 

Po zraku leti, se 
oblakom smeji. 
Je ptica in ni: 
prevaža ljudi! 

Na polju in vrtu rase, 
snežak z njim baha se, 

a zajček sladka se. 

Zakaj ljudje ne hodijo 
po glavi? Ker bi 

plešastim drselo v 
klanec. 


