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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 sedmega dne

JUTRI GREMO DOMOV, SOLZE TEČEJO V POTOKIH
AKTUALNO

GG-ji so nazaj
GG-ji so včeraj zjutraj “pospravili” svoje
začasno prebivališče v gozdu in se z vmesnim
postankom pri sladoledarju v Kostanjevici
vrnili v tabor. Popoldne so se kopali in
dokončevali veščine ter za MČ-je pripravljali
večerni program – taborniško tombolo.
MČ-ji so se takoj po zajtrku vrgli v veščine,
najbolj vroč dan na taboru pa pred kosilom
začinili s kopanjem in vodnimi igrami.
Popoldne je šahovski navdušenec Bor (vodnik Pohanih Princesk) organiziral šahovsko šolo. Pozno
popoldne so se MČ-ji nato odpravili v gozd in sami poskrbeli za svojo večerjo.

GROZLJIVO

Včerajšnja manjkajoča
izdaja časopisa
V uredništvo so prispele mnoge
pritožbe glede pomanjkanja
včerajšnje številke časopisa.
Nad taborom so bile ponoči
videne bele in zelene luči v
šotorasti obliki (trikotnik). Nihče
ne ve, kaj se je zgodilo ponoči ali
tekom večine naslednjega dne,
vendar glavni urednik Cili se je
zmeden, a zdrav, vrnil v tabor
včeraj zvečer.

ŽANINI TRAČI:

- Ali so vesoljci v tabor res vrnili Cilija ali med nami živi intergalaktični
vohun?
- Iz kuhinje prihajajo novice, da bo za večerjo pečena polenta z brstičnim
ohrovtom v brokolijevi omaki.

UGANKE in ŠALE DNEVA
😂
Rdeča, črno pikasta
gospodična, med
hroščki najlepša, najbolj
mična.

V dežju me odpreš,
suh dalje greš!

USTVARJANJE

Umetnine zvestih bralcev
Hvala vsem, ki z nami delite svoje umetnine.

Zakaj policisti vedno
hodijo v parih? Ker
en zna pisati, drug pa
brati.

Zakaj štorklja stoji na
eni nogi? Ker če bi jo
dvignila, bi padla.

POSLOVNI INKUBATOR

V nuji se še govorjenje v
spanju zapisuje
Gašper in Vid (izkušena GGja) razvijata poslovno idejo:
Vid govori v spanju, Gašper
ponočuje in zapisuje. Zaupala
sta nam, da prva knjiga izide
v začetku avgusta, vendar je
vir
idej
neusahljiv
in
pričakujeta
še
mnoge
uspešnice.
New Yorkški Times je knjigo z
naslovom Ko pade noč že
označil za “bestseller-ja”.

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

