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Slovo redaktora
Počasí
Zataženo, místy kouklo i sluníčko.
I když jsme se budili do mokrého rána, tak
celý zbytek dne jsme byli v příjemném
chládku a relativním suchu. Na opalování
to zatím není, ale Sibiř nás v následujících
dnech určitě nečeká.

Mňamky z naší kuchyně
Snídaně: ovesná kaše, čaj
Svačina: zelenina
Oběd: vývar s nudlemi, kovbojské fazole
Svačina: loupák
Večeře: bramborové noky s rajčaty

Hodnocení knižních klubů
Šmudlové – 6 bodů
Knižní esa – 7 bodů
Modrý koblihy – 9 bodů
Otrávená jablka – 5 bodů
Žlutá propiska – 10 bodů
Popeláci – 8 bodů

Tým dnešních autorů
Vedoucí dne: Léňa J.
Pravá ruka: Jirka Munk
Topiči: Kudlanka, Tomáš, Štěpán
Kantýna: Áďa, Nela, Žvejka, Kryštof
Úklízeči: Dan, Sovička, Mahu, Ráďa
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Co jsme dnes podnikli?

Dnes ráno měly oddíly za úkol vyrobit insignie pro svůj spisovatelský klub.
Táborníci vymýšleli pokřiky a trefná jména pro své kluby. Velkou část
dopoledne zabralo ilustrování obálek oddílových knih navrženými
emblémy.
Odpoledne proběhla první etapa jednotlivců. Táborníci měli za úkol v lese
vyhledat a zapamatovat si dvojice čísel a barvy. Ve hře nešlo jenom o
paměť, ale také o rychlost. Souběžně s hrou také probíhala výuka treku, na
které se děti dozvěděly, jak si správně zabalit batoh na výlet, jak pracovat s
vatou nebo jak se zorientovat v terénu.
Večer jsme nás nakonec překvapila noční oddílová hra. V ní táborníci
obírali perníčky z chýše baby Jagy, až na ní nakonec nezbyl jediný
perníček.

Etapová hra

Během dopoledne jsme se skrze scénku seznámili s rivaly našich hrdinů
dědečka a Saturnina – tetou Kateřinou a jejím synem Miloušem. Teta
Kateřina se cítí být ohrožena jejich účastí v literární soutěži, a proto se
rozhodla sebe a Milouše proslavit v soutěži amatérských filmů. Naše oddíly
alias spisovatelské kluby budou mít v následujícím týdnu mimo jiné za úkol
natočit krátký film.
Odpoledne jsme se potom s dědečkem a Saturninem zakousli do pohádky
Perníková chaloupka. Dozvěděli jsme se, že Jeníček s Mařenkou jsou
zpovykaní puberťáci, ne žádné oběti. Mařenka nemyslí na moc víc než na
tenis a Jeníček je prostě jenom prvotřídní pecivál. Perníkovou chaloupku
ovšem děti skutečně našly...

Co nás čeká a nemine?

Drby tety Kateřiny

Saturnin s dědečkem nám dopoví, jak to
bylo s Perníkovou chaloupkou. Budou se
věnovat kritické části pohádky, kde děti
pobývají s babičkou Jagovou v
chaloupce.
Babička Jagová děti zapojí do svého
podnikání v oblasti výroby malovaných
perníků a pošle děti do nedaleké
samoobsluhy pro suroviny. Zde se děti
opět projeví jako prvotřídní prevíti a
dopustí se krádeže. Závěrem pohádky se
dozvíme, jak to bylo s pecí. Opravdu
proběhla celá známá scéna o správné
technice sezení na lopatě?

Během prvního řádného táborového dne měli
naši informátoři na pilno. Nejen, že se dřívější
jiskry znovu rozhořeli, ale byli jsme i svědky
nových párů a potenciálně i nových velkých
hráčů. Nová a nejžhavější informace se však
týká naší nejstarší tábornici Lucce V., o které
naše oči a uši zjistily, že je nově single. Dnes
byla spatřena na jedné posteli spolu s
Dominikem D. A podle všeho jim bylo spolu
velmi pohodlně. Stane se Dominik novým
alfasamcem, nebo bude ze svého trůnu
shozen? O každém novém vývoji Vás
samozřejmě budeme pečlivě informovat.
Váš Ťutíšek

