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

NI VSE TAKO, KOT SE ZDI

• Vodstvo tabora letos že kuje načrt za krajo zastave na GG bivaku. Opozorilo: Bodite 
pripravljeni.

• Še vedno se okoli tabora ponoči plazi Prmejštrfecelj. Straže, dobro pazite na zastavo.

Tabor končno dobil podobo!Tabor končno dobil podobo!

Porazne ocene šotorovPorazne ocene šotorov

AKTUALNOAKTUALNO

PORAZNOPORAZNO

Tabor je v svojem drugem dnevu končno 
dobil svojo podobo.

MČ-ji so zjutraj najprej začeli z veščino 
zeliščar, kjer so lahko svoje nabrane ringloje 
uporabili v kompotu pri kosilu, in veščino 
igralec, kjer so skupaj s Cilijem že posneli 
prve kadre za svoj film. GG-ji so svoj dan 
pričeli malo drugače. S postavljanjem 
pionirskih objektov, so izpopolnili podobo 
tabora, nato pa so tudi oni nadaljevali z 
veščinami.

Tako GG-ji kot MČ-ji smo bili udeleženi 
spopada, ko sta nas obiskala dva gladiatorja 
in predstavila kako se pravilno mečuje.

Poleg vseh zanimivih aktivnosti pa ne smemo 
pozabiti na številna kopanja v reki Krki.

Zvečer pa so vodniki mlajšim za večerni 
program organizirali igro gozdna modrost.

Včerajšnje ocene šotorov niso bile 
kaj prida, ko sta Sladko in Cili tik pred 
večernim zborom nenapovedano 
na hitro odšla ocenit vsak šotor, so 
MČ-ji in GG-ji stekli v šotore in začeli 
pospravljati, vendar zaman.

Pohvaliti moramo šotore številka 2, 
8, 13, z do zdaj najvišjo oceno šotora. 
Ograjati pa moramo šotor številka 13, z 
najnižjo oceno do zdaj, 1.

MEME in ŠALE dneva

Zadnja večerjaZadnja večerja
NAUČIMO SE SKUPAJNAUČIMO SE SKUPAJ

Tako kot vsako leto, smo morali tudi letos 
pokukati v naš ljubezenski kalkulator 
in poglejte kaj smo našli. Med Tevžom 
in Ajdo se več kot očitno nekaj plete. 
Verjetno je bila ona tista srečnica z 
včerajšnjega otoka ljubezni.
Oči na peclje in če kaj vidite, sporočite.

Se spomniš, kako je ležati v dvoje
na kupu sena v družbi lune in zvezd?

Se spomniš, čigave so b’le tiste krave?
Zjutraj so tebi pojedle klobuk.

Rosa je umila vročo noč. Cvetje je še zehalo.
Dan prišel je soncu na pomoč. Žabam se je 

strgalo.
Grom je ribniku izdal skrivnost. Štorklje so se 

muzale.
Veter naju je pregnal pod most. Vrbe so zajokale.

Že veš, da je sonce luč iz vesolja,
bog, ki postaja jezen na nas?
Že veš, da je zima botra tišina,

volk, ki je vetru posodil svoj glas?

Kaj bo zraslo iz peskovnika polnega
prekratkih hlač?

Koga bo ubila zibelka, svet pokvarjenih igrač.
Ni več Eve, ni več jablane. Raj je vedno bolj 

strupen.
Barve smeha so pozabljene. Mesta nimajo imen.

Se spomniš, kako je ležati v dvoje
na kupu sena v družbi lune in zvezd?

Se spomniš, čigave so b’le tiste krave?
Zjutraj so tebi pojedle klobuk.

Vroče je, in to zelo!Vroče je, in to zelo!
ROMANTIKA NA VRHUNCUROMANTIKA NA VRHUNCU

Kateri je najslabši 
možni trenutek, da te 

zadene infarkt?
Med igranjem 
pantomime.

Voznika ustavi policaj 
in reče:” Ali vi veste, da 
na sprednjem sedežu 
ne smete voziti psa”?
Voznik:” ja pa saj je 

plišast!!”
Policist:”Pasma ni 

pomembna”.


