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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 osmega dne

ZADNJI TABORNI DAN
AKTUALNO

Pet novopečenih tabornikov
Včeraj popoldne so se 4 MČ-ji in en
GG taborniško krstili, saj so bili prvič
na taborjenju. Skupaj so opravili
nekaj
izzivov,
med
drugim
postavljanje šotora iz dveh šotork,
plavanje na suhem in skupinsko
ščetkanje zob. Druščina z dvema
negovorečima članoma (opravljala
sta veščino partizanski kurir) se je
dvojno izkazala. Krst so vsi opravili
z odliko in postali taborniki v
pravem pomenu besede.

ZABAVNO

Vodne radosti
Ker je bilo že zjutraj čisto
prevroče, so MČ-ji in GG-ji
hitro skočili v kopalke in se
udeležili vodnih iger. Sredi
tabora smo jim pripravili
SLIP n’ SLIDE, na katerem
so na polno izkoristili
vročino, obenem pa so se
še umili. Nekatere poze, ki
smo jih videli, so bile
naravnost spektakularne.

ŽANINI TRAČI:
- Alč je danes zjutraj v šotoru zalotila 8 GG-jev. Očitno so se gostje
zvečer zadržali dlje kot običajno.
- Vesoljci so sinoči ugrabili novo žrtev, tokrat je bil na “hitlisti” Bor. O njem
še vedno ni ne duha ne sluha.
- Vročekrvna Nina se je čez noč hladila v zmrzovalniku.

ZAKLJUČNE MISLI

Pohod je bil težek,
ampak zanimiv.
Meni je bilo zelo
dobro v vodi na
trianglu.

Čist hud tabor, komaj
čakam naslednje
leto.

Tevž M.

Primož A.

Ajda P.
Še zadnjič gledam ta
tabor, da bom imel
lepe spomine.

Nepopisno
fantastično! Še
pridem.

Vedno smo nekaj
počeli, nismo se
dolgočasili, tarzan je
bil super.

Timotej Š.

Ajda P.

Lučka T.

VROČE NA TABORU

PRIHODNOST

The show must go on!
MČ-ji in GG-ji pakirajo, vodstvo pa se pripravlja na
nove taborniške radosti v naravi. Naslednjih nekaj dni
bomo tudi člani vodstva postali udeleženci na PP+
taboru in ustvarjali nove taborniške spomine.

Pri deljenju hrane
je bilo divje
Ava in Nina sta bili pri deljenju
včerajšnje večerne pojedine
na koncu delilnega pulta, kjer
sta
podivjano
razdajali
raznovrstne
omakice.
Izgledalo je, kot da se noro
zabavata, ampak če ju ne bi
dobro poznali, bi na prvi
pogled
mislili,
da
sta
popolnoma zmešani.

ZAHVALA

Dragi taborniki!
Za nami je sedem izjemno
zabavnih in aktivnih dni, kakšni
bolj naporni kot drugi, vselej pa
smo se imeli enkratno. Komaj
čakamo, da se ponovno vidimo,
do takrat pa vzemite življenje kot
igro in svet kot igrišče.
Vodstvo RGT

Berete zadnjo izdajo RGT novic.

