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Ako sme išli na Jánošíkovú baštu
Pripravili Simona Zimermannová,
Julka Hudáková a Soli Šebová.

Vyrazili sme od budovy nášho
tábora smerom k lesu hneď
po raňajkách. Túra bola na
začiatku veľmi namáhavá.
Museli sme prejsť lesom po
strmom kopci. Nakoniec sme
dorazili na lúku, kde sme si oddýchli. Po krátkej prestávke nás tu
čakal zaujímavý program. Lesníci
zo Štátnych lesov, nás rozdelili na
dve skupiny. Najprv sme sa zábavnou formou naučili názvy stromov
a lesných zvierat, ktoré žijú na
Slovensku. Najviac nás zaujala hra

Slepá karavána. So zaviazanými
očami sme museli prejsť trasu len
na základe hmatu. Pomáhalo nám
iba lano priviazané o stromy. Takto
sme sa na chvíľu vžili do kože zvierat, ktoré sa v noci v lese orientujú
iba podľa sluchu a čuchu. Zistili sme, že maľovať sa dá nielen
farbičkami, ale aj trávou, listami,
zeminou, farebnými kvetmi a lesnými plodmi. Za pekné obrázky
nás nakoniec lesníci odmenili.
Najkrajšou odmenou pre nás bol prvý krát. Z bašty bol nádherný oveľa rýchlejšie a obed nám chutil
výhľad z Jánošíkovej bašty, na pohľad na celé údolie a okolité viac ako inokedy.
ktorú mnohí z nás vystúpili úplne kopce. Cesta naspäť nám ubehla

Rozhovor na dnes

Predstavujeme...

Michal Safko – športový vedúci

Pripravila Sissa Mia Odranová.

Teraz Vám prinášame zopár
informácií o modelárstve Náš
EKOtábor navštívil Ján Kopernický – modelár, ktorý sa
svojmu koníčku venuje od detstva. Ako nám prezradil, existujú rôzni modelári. Niektorí stavajú vlaky, lode, autá
alebo ponorky. Pánovi Kopernickému učarovali lietadlá.
TŽ: Koľko lietadiel ste už vyrobili?
K: Presne si to nepamätám, ale mohlo by ich byť sedem.
TŽ: Už ste niektoré z nich polámali?
K: Myslím si, že tiež sedem :)
TŽ: Ktorý model je Váš najobľúbenejší a prečo?
K: Je to Arkus. Najviac sa mi na ňom páči, že lieta úplne sám.
TŽ: Kedy ste sa začali venovať modelárstvu?
K: Začal som, keď som mal osem rokov. Neskôr som si dal pauzu
a začal som znova až na vysokej škole. Baví ma to dodnes.
TŽ: Ktorý model ste stavali najdlhšie a prečo?
K: Najviac mi dal zabrať vetroň. Je to konštrukčne najzložitejší model.
TŽ: Čo by ste chceli odkázať deťom v EKOtábore?
K: Chcel by som povedať, že modelárstvo je super záľuba, a aj keď sa
to nezdá, je pri ňom veľa zábavy.

Viete, že...
... hlavná vedúca Silvia si rozbila hlavu, keď sa ako malá bila so setrou.
... Ema vie hrať futbal lepšie ako niektorí chalani ?
... Športový vedúci Michal bol už na strednej škole sukničkár. Náš
nemenovaný zdroj nám prezradil, že je to tak doteraz :)
... Malka sa normálne volá Anna Mária.
Akékoľvek „zaručené“ klebety môžete povedať alebo napísať redakčnej
rade. Radi ich uverejníme. :)

Uhádneš?
1. V lete je oblečený, v zime nahý.
2. Koľko krokov urobí vrabec do roka?
3. Ktorý vták má na chvoste raka?
4. Koľko Eur ide do tucta? Koľko 50-haliernikov ide do tucta?
5. Kabátik má pichľavý schováva sa do trávy.
6. Červenú čiapočku má, do taktu zobákom hrá.
7. Do čoho nevyvŕtaš dieru?
8. Bystré oko, mlsný jazyk, za myškou sa ticho plazí.
9. Pradie, pradie nite, utká si z nich siete.
10. Môj chlpatý kamarát, hrá sa so mnou veľmi rád.

Pripravil Jerguš Gallo.

TŽ: Kedy si začal s moderovaním v televízii?
Michal: V televízii som začal pracovať pred
dvoma rokmi.
TŽ: Baví ťa ta práca?
Michal: Áno práca v televízii ma veľmi baví.
Spoznal som veľa zaujímavých ľudí, môžem
konečne využiť svoje skúsenosti a vzdelanie
z oblasti športu.
TŽ: Koľko krát si behal maratón?
Michal: Veľký maratón, 42 km som odbehol 2-krát. Som špecialista na
stredné trate.
TŽ: Si ženatý?
Michal: Či som ženatý? Nepamätám si.
TŽ: Aké jedlo máš najradšej?
Michal: Vyprážaný rezeň.
TŽ: Aký šport máš najradšej?
Michal: Najradšej mám atletiku a futbal.
TŽ: Odkiaľ vieš po cigánsky?
Michal: Po cigánsky som sa naučil na škole, kde som učil rómske deti.

ANKETA

Otázka: Čo sa vám najviac páčilo
na túre na Jánošikovú baštu a čo nie ?
Pripravili Sebastián Blažo a Michal Gallo.

Erik
Majo
Mohlo by to byť aj lepšie.
Mal som z túry špinavé topánky.
Na vyhliadke sme boli krátko.
Anonym:
Rasťo
Zlá cesta bola smerom hore, ale
Túra sa mi nepáčila...
výhľad z Jánošikovej bašty stál
Kubo
za to!
Pekný výhľad, ale cestou som stále Mišo, vedúci:
padal...
Túra bola dobrá a páčilo sa mi to!

letný EKO TÁBOR
v zelenom raji
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom:

