,

,

y
n
i
v
o
n
e
Taborov
5. ročník

Streda, 29. júla 2015

,
tabor
a
s
o
Č

.
.
.
e
t
a
t
í
č
do

Riadky z denníka...
Reportáž z jaskyne
Medzinárodný zápas SLOVENSKO – RUSKO
Overené aj neoverené správy :)

Milí čitatelia!
Práve teraz držíte, listujete a čítate najnovšie číslo Táborových novín. Táborové noviny sa už stali
neodmysliteľnou súčasťou EKO tábora, ktorý organizuje Nadácia KOSIT a o.z. Eductra.
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Naším hlavným cieľom je deti naučiť nielen prijímať informácie, podsúvať im hotové veci ale aj samostatne tvoriť a rozmýšľať.
A práve možnosť zmapovať aktivity a dianie, ktoré sami prežijú, im pomôže naučiť sa hodnotiť, posudzovať a občas aj kritizovať.
Prečítajte si preto, čo ostrým perom napísali...
Tím vedúcich :)

a
trocha horších plavcov, ktoz denníokranskej pre
rí môžu použiť aj pomôcky na
Zah
plávanie, ako napríklad koleso, rukávniky
Natálky
či plávacie dosky. Na svoje si na kupku

prídu aj dobrí plavci, ako som ja, Katka
alebo Reka, pretože tu máme vyhradené
svoje dráhy...

Naša veľká FAMÍLIA...
Tento tábor je skutočne dobrý. Je tu veľa
zábavy a plno skvelých aktivít. Sme tu
prvé dni a doteraz sme sa nikdy nenudili.
Zabávame sa na každom kroku a spoznávame ďalších svojich rovesníkov. Je to
oveľa lepšie, ako by sme voľný čas trávili
bohapustým ničnerobením, prípadne
mobilom a tabletom.
Myslenie na školu a povinnosti sme zahodili za hlavu, vlastne do bazéna :), kde
sa každý deň chodíme vyšantiť, osviežiť
a trocha vypustiť myšlienky na dno
veľkých a tmavých bazénov. Sú tam zóny

Areál je užasne stavaný na detské hranie
a šantenie. Je tu ihrisko, na ktorom sa
dajú vykonať všelijaké športové aktivity.
Naši vedúci sú skvelí Janka, Silvia a Tibor
a samozrejme aj naše kuchárky, ktoré
nám dobre varia po celý ten čas.
Veľa súťažíme a chodíme aj na prechádzky
do jaskyne, do lesa, a do dedinky aby sme
spoznali obyvateľov a pamiatky. Prípadne
si nakúpili nejaké tie suveníry. Užívame si
kopec srandy a čo je podstatné začíname
sa tu cítiť ako doma. My sme jedna família
a navždy ňou budeme. :)

P.S. Verím, že si môj denník radi prečítate
aj v druhom čísle, kde Vám opäť napíšem,
koho sme stretli, čo sme videli a spáchali :)

Leto je ako listy – kúsok po kúsku, list po liste, radosť za radosťou a zábava za zábavou pomaly padajú zo stromu na zem
a pomaličky aj uhynú. Leto si treba naplno užívať, pretože o chvíľu tu zavládnu starosti, nervozita, stres, chaos a všade bude
vyzváňať gong všetkých dôb...

Jaskyňa Zlá diera alebo v miestnom dialekte nazývaná aj Jaskyňa Zlá Džura
dostala názov od nespokojných pastierov,
ktorým sa v tmavých a hlbokých chodbách strácali zatúlané ovce. To bola len
jedna zaujímavosť, ktorú sme sa dozvedeli

na našom dobrodružnom výlete. Prečo
dobrodružnom? Nie je to žiadna typická
jaskyňa, akú by ste čakali, s kvapľami, osvetlením a pohodlnou prehliadkou. Od
parkoviska nám trvalo necelých 17 minút
kým sme dorazili ku vchodu do jaskyne.
Cestu nám tak trošku znepríjemňoval
dážď a blato, no bola to naša úplne prvá

Prvou prekážkou už bolo 15 strmých
schodov (redakčná poznámka: my sme
ich narátali až 25 :)). Viacerí sme mali
už dosť, a to bolo len zahrievacie kolo.
Sprievodkyňa nás všetkých namotivovala,
takže sme postúpili do ešte náročnejšej
časti, kde na nás čakali laná a kovové tyče.
K našej skupine sa pri-dala aj rodinka
s batoľaťom, takže sme to nemohli vzdať.
Nie sme predsa žiadne bábovky, ako nás
povzbudzovala slečna speleologička.
Vydýchnuť sme si mohli pri krátkej
prednáške o zvieratách, ktorých kosti
a lebky, ako napr. medveďa, jazveca, tu pri
objavovaní a výskume našli. Jerguš, Minko,
Braien, Michal, Šimonko Zeleňák, Dávid
a JA sme sa tu po „druhý krát“ narodili.
Našou úlohou bolo totiž prepchať sa cez 2,5
metrový úzky a kľukatý tunel. Preto tento
úsek správca tejto súkromnej a jedinej

sprístupnenej
jaskyni
na
území
Prešovského okresu nazval „pôrodom“.
Zažili ste už keď nevidíte ani za roh? V
jednej chvíli totiž padol pokyn zhasnúť baterky! A teraz už vieme, ako vyzerá úplná
tma v jaskyni, a ak si trošku zažartujem,
je hrošia, ako tá za rohom. :) Po náročnej
hodine, ktorú sme v podzemných chodbách strávili, sme nikde nevideli žiadneho

Priepasť sme nateraz opustil s dobrým
pocitom, že sme viacerí prekonali sami
seba!
Tamarka, Danielka a Patrik

spoločná akcia,
ktorú sme podnikli.

repo

rtáž

Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, preto si
návštevníci svietia tradičnými jaskyniarskymi karbidkami, prípadne môžu použiť
vlastné svetlo. Aj my sme ich tzv. „vyfa-

Ako si trávil čas prázdniny, kým Paťo: Pretože tu je sranda a sme v prírode. Bol si tieto
Jergi: Lebo tu mám kamošov: Briana, prázdniny v nejakom
si neprišiel do tábora?
Dávida a Deez Nuts.
inom tábore ?
Dávid: Kvôli kamarátom.
Katy: Pozerala som telku a chodila som
s chlapcom kupovať rožky.
Nia: Bola som v Plaza beach (kúpalisko)
v Prešove.
Kika: Bola som s rodičmi splavovať Dunajec.
Miňo: Bol som na dovolenke v Turecku.
Šimon: Bol som na dovolenke v Tatrách.

Ste tu už 4/5-ty rok. Prečo sa tu
radi vraciate?

e...
m
e
j
u
v
a
t
s
d
pre
...našich
najmladších nováčikov!

Brian: Kvôli srande a doma je nuda.
Nia: Pretože je tu veľa miesta na behanie.

Čo sa ti najviac zatiaľ páčilo?
Nico: Jaskyňa.
Šimon Z.: Bázen.
Šimon B.: Príroda.
Lenka: Dedina.
Staník: Spanie.

Nico (8 rokov): Ako nám povedal, už sa
mu trošku cnie za rodinou. Je to už jeho
6 tábor. Našiel si aj tu hneď veľa nových
kamarátov a veľmi sa mu páči tento hotel
kde bývame.
Maťko (6 rokov): Doteraz bol len v škole
v prírode, tu je so svojou sestričkou.
Lenka (6 rokov): Jej mamka je v tábore
vedúca, volá sa Janka. Už stihla za prvé
dva dni kúpiť aj nejaké darčeky: Kamzíka
a Lemúrika. Maťko je jej kamarát aj s ním
býva na izbičke.
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netopiera, preto nás zaujímalo, prečo?
Vraj preto, že v tomto období tieto cicavce
jaskyňu neobývajú a vrátia sa sem až
v zime, keď Zlú dieru zatvoria.

anke

Motto z pera našej Natálky...

Zdolali sme Zlú džuru!

sovali“. Potom, keď sme už boli vystrojení
na svoju malú podzemnú výpravu, stačilo
len vstúpiť...

(Podľa našich informácii si Lenka celkom
dobre rozumie aj s 12 ročným Michalom,
s ktorým si našli spoločnú tému o videohrách jej staršieho brata.

ty

Nico: V športovom.
Šimon Z.: V kresťanskom.
Lauri: V kresťanskom.
Šimon B.: Dino tábor.

Tešil/a si sa do tábora a si spokojná so spolubývajúcimi?
Katka, Reka a Naty svorne odpovedali na
obe otázky veľké ÁNO :)

Klebety
Keď je Lenka V. nervózna, hrá na
flautu falošne.
Z neznámeho zdroja sme zistili, že
Dávid sa páči jednému dievčaťu.
Verili by ste, že naši drsní chalani
z izby pod názvom KILLERS radi
pozerajú Alicu z krajinami zázrakov?
Tibor, náš zdravotník, by mal byť
zapojený do súťaže o najkrajšiu izbu.
Keď sme uňho boli, mal rozhádzané
veci, a nemyslíme lieky.
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Bábovky a pudingári :)
Martinkovi Z. sa pri prechádzke do dedinky zašpotali malé nôžky, odreninku
sme zalepili náplasťou, samozrejme s detským motívom.
Niko Nigetiho trápil troška neposlušný
prstík na nôžke, poskytnutá mu bola prvá

pomoc – dostal rovnako náplasť.

neskôr vo štvrtok vyskúša opäť bazén.

Kristínka G. si doniesla z jaskyňa nie
kvapeľ, ale nejakého otravného jaskynného bacila a najmä poriadnu únavu.
Dobrá správa však je, že doktor Tibor ju
postavil za dva dni na nohy...

Bábovky a pudingárov sa rozhodla
redakčná rada neuverejniť... :)

Žiaľ, máme už aj návštevu nemocnice v
Prešove. Viktorka V. potrebovala röntgen, pretože sa sťažovala na veľkú bolesť
v ruke. Dobrá správa je, má naordinovaný
väčší pokoj, ale ak všetko pôjde dobre, naj-

Hľadáme
nového
dodávateľa
s veľkoskladom a nekonečnými zásobami na náplaste s detským motívom
pre pudingárov a bábovky...

športová rep

Slovensko - Rusko 3:4
Spolu s nami je tu veľká skupina ruských
športovcov, ktorí sem prišli na 20 dňové
sústredenie. Najskôr sme po sebe len
poškuľovali, ale potom sme sa osmelili,
a z toho vznikol medzinárodný zápas
Slovensko – Rusko. Hral sa 10 na 10
hráčov za ťažkých podmienok, iba pod
holým nebom a za dažďa. Ruský tím
prišiel na zápas s ruskou vlajkou a bojovým pokrikom. (redakčná poznámka:
Trocha sme sa zľakli, ale nikomu to nepovedzte :)) Mimochodom, od vtedy na
našom pokriku pracujeme. Kvôli dažďu
by iný rozhodca asi profi zápas aj odpískal,
no nás to neodradilo, práve naopak, boli
sme tak nažhavení, že sme neváhali, a išli
sme do toho!!! Náš rozhodca mal iba 12
rokov, ale musíme uznať, že zápas pískal s
prehľadom a spravodlivo. Oba tímy podali maximálny výkon. Konečný stav prvého
zápasu: 3:4.

Super TÁBOR
Prázdniny sú dobré, tábor je však lepší.
Tu sa dejú veci,
o ktorých sa nám ani nesní.
Je tu veľa zábavy, no tak pridaj sa aj TY!

„Inzerát“

ortáž
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Autorka básne: Réka Kuzma (12 rokov)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Obľúbené drobné letné ovocie červenej farby.
2. Umelá vodná plocha, v ktorej plávame.
3. Blízke mesto, vzdialené od tábora 6,1 km.
4. Miesto, na ktoré odnášame starý nábytok,
elektrospotrebiče, stavebný odpad.

Už teraz sa tešíme na odvetu...

5. Ako sa volá ježko, ktorý je maskotom Nadácie KOSIT?

akí sme boli a akí sme dnes
Brian - 2012 vs. 2015

6. Lietajúci cicavec žijúci v jaskyni.
7. Jediná sprístupnená jaskyňa na území Prešovského okresu,
pri obci Lipovce.

Spotvorili sme troch táborníkov... Uhádnete ich mená?

No a keď nič nerobíme, tak akurát spíme.
Boli sme aj v meste, no nie na dlhej ceste.
Chodíme do bazéna,
kde ja veľká srandéna.
Šalíme sa aj plávame, dobre aj zlé urobíme.
Aj vedúci sú tu skvelí,
Janka, Tibor ba aj Silvy.
A samozrejme kuchárky,
bez nich by sme nejedli,
upratovačky nám upratujú,
posteľné prádlo vymieňajú
a izby vždy do poriadku dajú
a preto ich všetkých máme radi,
všetkým tuná ďakujeme,
že my tu tiež byť môžeme.

Tajnička

Čo bude
nabudúce?
V najbližšom čísle sa napr. dočítate, ako
pracuje včelár, za ktorým sme boli, a aj
o našom stretnutí s lesnými pedagógom.
Chýbať nebudú ani klebety a zaujímavé
články z táborika.

Dočítania!
Redakčná rada: Patrik Illéš, Tamarka
Iléšová Danielka Illešová, Réka Kuzma,
Natálka Zahoranská, Michal Gallo,
Brain Novotný, Victoria Polčová, Laura
Zeleňáková, Kristínka Gajdošová.
Šéfredaktorka: vedúca Silvia
Zástupca šéfredaktora: vedúci Tibor
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Naj momenty
cez objektiv

