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Majhna svečka, ki ni iz voska, prilezla je naš’mu Michaelu iz noska, majhnega noska.

TABOR ZAŽIVEL, TOKRAT NA NOVI LOKACIJI

• Menda je Tevž nocoj zmenkaril na otoku ljubezni.
• Baje GG-ji nimajo pojma o orientaciji ...
• Bojda se ob prazni luni po taboru potika Prmejštrfecelj (kosmata štirinoga zverina z 

rdečimi očmi in grozovitimi kremplji, zadeva zna tudi plezati in plavati). Imejte oči na 
pecljih.

In že je tu!In že je tu!

Vse reklame na enem mestuVse reklame na enem mestu

OTVORITEV TABORAOTVORITEV TABORA

OGLASIOGLASI

O, so zasijale oči, ko smo ugledali 
bele strehe šotorov. Končno smo ga 
dočakali, Tabor 2022 v Podgozdu je tu!
Dopoldne smo se naselili v svoje šotore 
in se še bolje spoznali. Popoldne smo 
začeli z opravlja njem veščin. MČ-ji 
bodo do konca tabora postali zeliščarji 
in igralci, GG-ji pa se bodo vrgli v 
kuharske vode oziroma bodo postali 
čuvaji ognja.
Včeraj seveda ni zmanjkalo časa za 
ohladitev v osvežilni reki Krki, ki leno 
teče mimo letošnjega tabornega 
prostora.

Rubrika oglasov je trenutno prazna.
Če želite oddati svoj oglas (masaže 
med počitkom, skupinsko sončenje, 
vadbe v vodi ipd.), se obrnite na štabni 
šotor ali na e-naslov stabc@rgt.si.

MEME in UGANKE dneva

HvalaHvala
NAUČIMO SE SKUPAJNAUČIMO SE SKUPAJ

Včeraj sta na tabor prišla Vesna 
in njen sin Michael, mali korenjak, 
ki si želi spoznavati nove ljudi, se 
zabavati z njimi, seveda pa tudi 
marsikaj ušpičiti.

Z nami je 
p r e ž i v e l 
celoten prvi 
dan, se z 
nami zabaval 
tako z MČ-ji 
kot tudi z GG-
ji in nasmejal 
mars ikoga . 
Thumbs up!

Zadnji žarek zaneti prvo zvezdo
Morje poljubi nebo

Klif strunjanski odene se v temo
Sliši se pesem valov

Zvok kitare in neskončni večeri
Vonj njenih las mi boža obraz

Vse kar kdaj sem ljubil je tik ob meni
Ko jutranji ogenj prelije se v dan

Hladen veter zapiha na obalo
Meni je toplo

Kot pomlad ki prežene zimo
Njeno mehko telo

Zvok kitare … (2x)

Vse kar kdaj sem ljubil je tik ob meni
Vse kar sem želel je utrinek iz sanj

Hvala ti za jutro po dolgi temi
Hvala za objem pod svodom neba

Kako prikupen je ta Michael!Kako prikupen je ta Michael!
PRIKUPNA FOTKA DNEVAPRIKUPNA FOTKA DNEVA

Ljubi blatne luže, 
močvirja in mlake,
je zelenorjava, ima 

dolge krake.

Majcena je, rjava, in z 
zobmi orehe tre,

od lisičjega pa rep 
njen mnogo lepši je.


