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

ŠE ZADNJI DAN ZABAVE

• Jan in Žan sta končno našla svoj Prmejštrfecelj.
• Govori se, da naj bi bila naslednja načrtovana poroka sredi Krke.

Zadnji dvig zastaveZadnji dvig zastave

Medse smo sprejeli nove tabornikeMedse smo sprejeli nove tabornike

AKTUALNOAKTUALNO

PONOSNOPONOSNO

Tako. Zgodba tabora 2022 je zapisana v 
spomin. Bilo je veliko veselja in smeha, ni pa 
manjkalo tudi zabave.

MČ-ji so v zadnjih dneh doživljali stvari 
na veliko: odšli smo na pohod, si na ognju 
zunaj sami skuhali kosilo, prespali zunaj na 
bivaku, imeli team building igrice, plesne 
delavnice, ustvarjali žogice za žongliranje 
(in žonglirali). GG-ji pa so obnovili prvo 
pomoč, medtem, ko so drugi gnetli testi 
testo za kruh. Tudi njim je dogajalo: bivak, 
kanuji, orienteering, lokostrelstvo in še in še.

Za zadnji večerni program pa smo si 
premierno ogledali film Krvava zastava, 
ki so ga ustvarili MČ-ji pri veščini igralec. 
Po filmu pa sta se ob ognju odvili še dve 
taborniški poroki.

Včeraj popoldne smo na novo krstili 10 
MČ-jev, enega GG-ja in eno novo PP-
jevko, saj so bili prvič na taborjenju. 
Opraviti so morali nekaj izzivov, da 
so lahko dobili košček uganke, med 
drugim so morali brskati po umazanem 
blatu, skakati iz pečine, se plaziti po 
grmovju, na koncu pa spiti najboljši 
čarovniški koktejl. Krst je uspelo opraviti 
vsem, zato so si vsi pridobili pravi naziv 
tabornik.

MEME, UGANKE in REBUS dneva

V košarici kosmata 
kepica leži,

mleko pije in se za 
miškami podi.

Drevo se imenuje 
enako kakor plod,

ki nam pečen jeseni 
diši od vsepovsod.

Včeraj zvečer sta v zboru dva 
golobčka zaprosila za roko dveh 
golobic.
Tevž in Vid sta želela izkazati 
pravo ljubezen, zato sta se 
odločila, da bosta 2x Ajdo kar 
poročila.
Vsi štirje so morali opraviti kar 
nekaj izzivov, da so se lahku 
srca združila skupaj.

Ljubezen je!Ljubezen je!
ROMANTIKA NA VRHUNCUROMANTIKA NA VRHUNCU


