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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 petega dne 

MČ-JI SAMI V TABORU 

Včerajšnji dan smo se zopet upeljevali v 
normalo po narobe dnevu. Zjutraj, tokrat 
zares zjutraj, so se MČ-ji udejstvovali na 
področju veščin, dan so nadaljevali z 
izdelovanjem recikliranega papirja. Po 
kosilu so potekale še vodne igre in kratka 
ponovitev orientacijskih veščin, zvečer pa 
so prepevali ob ognju in se nekoliko prej 
odpravili spat. 

GG-ji so navsezgodaj štartali na 
orientacijski pohod, ki jih je na njihovo 
nepopisno veselje privedel do prostora za 
bivakiranje. Po prihodu so izdelali bivak in 
kuhali pozno kosilo ter še bolj pozno 
večerjo. Od dneva so se poslovili z 
glasbeno obarvanim večerom. 

ŽANINI TRAČI: 

- Voznik MČ-jev izdal, da jih je na “pohodu” peljal v obe smeri. 

- Govori se, da so GG-ji v tabor prinesli tako zažgano rižoto, da so lonci 
romali naravnost v koš za smeti. 

AKTUALNO 
GG-ji na bivaku, MČ-ji sami v taboru 

Kot smo poročali že včeraj, je 8 
GG-jevskih razmetanih šotorov 
še vedno praznih. Dobili so izziv, 
da nekaj dni preživijo v naravi in 
tako pokažejo, da znajo 
vzdrževati red. Sedaj o njih ni ne 
duha ne sluha. Zaenkrat vemo 
le, da v tabor prinašajo 
umazano posodo. Očitno se 
svoje lekcije o pospravljanju še 
niso naučili. 

ČRNA KRONIKA 
Pogrešana skupina GG-jev 



 

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

  

UGANKE in ŠALE DNEVA 

😂 

Včeraj popoldne so budni 
opazovalci našega 
taborovodje zgodaj 
popoldne na njegovem licu 
lahko opazili tudi kakšno 
solzico. Debata, kaj je 
spodbudilo nenaden izbruh 
čustev na Kukcu, ki je sicer 
hladen kot špricer, še ni 
zaključena. Za tiste, ki ne 
veste, Kukc od 16 leta spi s 
pliškom Buksijem, ki ga je 
letos pozabil doma, je to 
nemara razlog za solzice? 

VROČE NA TABORU 

Kukc se razneži 

STRAŽA 
Leon se je izkazal na dvojni straži 
Vodnik Leon je v noči s torka na sredo prevzel 
odgovornost za kar dve stražni izmeni, skupaj je to izmena 
od 2.00 do 6.00. V tem času sta v taboru vladala popoln 
mir in tišina, zastava pa je (tako ali drugače) ostala na 
svojem mestu. Poteka peticija, da bi ukinili straže in Leonu 
naprtili dolžnost, da straži do konca tabora na celonočni 
straži.  

RAZNO (prispelo po pošti) 
MČ-ji sprašujejo, zakaj ne smejo na sveže 
postavljenega tarzana.  
Ker so ga postavili GG-ji in ker jih od tam ločuje močan tok 
reke Krke. 

Ali se bosta Elsa Tina in Val res poročila? 
Mislimo, da je vprašanje kar logično, saj na taboru manjka 
en član zveze. 

 

 

Prilagamo še umetnini, ki sta prispeli v uredništvo. 

Želva sreča drugo želvo 
in jo vpraša “Kaj pa je s 
teboj, da nimaš oklepa?” 

“Pobegnila sem od 
doma.” 

Črne tipke in bele 
tipke, čakajo na prste 

gibke. 

Bevska, laja in muci 
nagaja. 

Kaj se zgodi, če 
svetlolaska in rjavolaska 

skupaj skočita z vrha 
nebotičnika? 
Viki Krema. 


