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Riadky z denníka...
O eko programe
Naša cesta na Lysú

Milí čitatelia!
Sme za dobrou polovicou nášho tábora. V stredu k nám konečne prišla očakávaná posila – náš vedúci
a lektor a znalec upírov.

edi

Bitka Titanov

toriá
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Žiaľ, musíme konštatovať, že počasie sa tu mení rýchlejšie, ako ponožky našich detí. Tie držia spolu pri každej príležitosti aj bez
sekundového lepidla. Súťažia na vode aj súši a stále toho nemajú po uši.
Tím vedúcich :)

íka
z dennlk
Natá sykej
Zahoran
Keby mal deň 48 hodín...
Veľa riadkov vám, prepáčte, nenapíšem,
pretože nemám čas! Mamka zvykne
hovoriť: „Keby tak mal deň 48 hodín!“ a ja
už viem, čo to znamená.
Všetci sa tešíme, ako nám je spolu dobre.
Program nám visí na táborovej nástenke,
no vedúci nám niektoré veci prezradia až
na poslednú chvíľu, aby nás prekvapili.
Ako dnes. Pred večerou sme si mohli
zajazdiť na dvoch krásnych žrebcoch.
Niektorí sme si svet zo sedla pozreli po
prvýkrát.
Páčilo sa mi, ako sme si s ostatnými babami urobili beauty day. Večer je totiž
diskotéka, a ja už meškám, tak utekám... :)

O lesnej letnej škole
„Čo je les?“ chcel od nás vedieť ako prvé
lesník Ján Balík z Lesov SR, ktorý za
nami pricestoval. Besedou o ekosystéme
sme pokračovali v témach o ochrane
a spoznávaní prírody. Janko nám veľmi
pekne vysvetlil, ako sa taký les správa, čo
ho ovplyvňuje aj to, čo mu škodí. Dozvedeli sme sa, že Jerguš má rád medveďov,
ktoré v našom lese žijú, Laura líšky
a Katka divého psa dinga. Jano si na margo medveďa zažartoval, že je to taký náš
všežravec hôr a ak by mohol, tak by si objednal aj pizzu :) Pri love sa dokáže dobre
maskovať a za obete si vyberá slabé alebo
staré jedince.

rtáž

Naši hráči a hráčky na súpiske (Dávid
Jurčišin, Kika Gajdošová, Milan Polča,
Šimon Zeleňák, Brian Novotný, Šimon
Bobko a Nia Novotná, Jeguš Gallo) to
vôbec nemali ľahké, no tentokrát bola hra
Rusov rozpačitá, nedarilo sa im dostať
loptu pred našu bránu, pre ich útočníkov

Peter Krišovský vie o prírode naozaj
veľmi veľa. Tentokrát, aj preto, že sme
navštívili, ako už dobre viete, Jaskyňu Zlá
diera, zvolil pikošky o našom jedinom lietajúcom cicavcovi – netopierovi. Peter
nám vysvetlil, že netopiere žijúce u nás sa
dožívajú aj 30 rokov a neživia sa krvou,
ale obyčajným hmyzom. Vážia len toľko,
aby ich uniesli krídla. V jaskyni nebývajú
celoročne, no iba v zime. Peter nám porozprával aj o tom, ako vznikla povera,
že netopier má rád dlhé babské vlasy, do
ktorých zamotáva a upozornil nás, že
keď sa stretneme s netopierom zblízka,

ortáž

zostala naša svätyňa akoby začarovaná.
Ruská reprezentácia utrpela debakel,
ktorý niesli ťažko, ale športovo.
Mimochodom, už máme pokrik: „Športu
zdar!“. Nie je nijak originálny, ale keby ste
tak mohli vidieť náš víťazný tanec. :)
Konečný stav Slovensko – Rusko 4:0,
na zápasy 1:1. V piatok sa futbalisti/ky
stretnú vo finále. Tak držte palce!

anketa

Ktorý šport
máš rád?

Dávid: Milujem futbal a preto sa mu
venujem aj v klube FC Tatran.
Šimon B.: Chodím na hokej, ale rád si
zahrám aj futbal.
Lenka V.: Mám rada plávanie.
Stanik: Beh.
Rasťo: Mám rád rugby, ale aj americký
futbal.
Lenka K.: Lukostreľbu.
Nico: Tenis.
Laura: Mám rada bedminton.
Katka: Tanec.
Viki: Hrám volleyball, tak ten.

Klebety
Zaujímalo by nás, prečo ma Silvia
na nočnom stolíku v rámčeku fotku
psa a nie chlapa?
Peter sa bude ženiť, blahoželáme!
Miňo je do Kiky! Kika je super
futbalistka.

Vďaka zbierke semien sme hádali,
z ktorého čo vyrastie, aj to, ako sa les
rozmnožuje. Vedeli ste, že Slovensko má
viac listnatých stromov, ako ihličnatých?
Debatovali sme aj o lykožrútoch, ktoré
naše lesné bohatstvo ohrozujú, aj o zodpovednej práci lesníkov.

Netopier – jedinečný živočích
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Na
záver
prednášky sme
si mohli vyskúšať
lesnícky klobúk, ktorý sa dá
pri potulkách v prírode nielen nosiť, ale
ak potrebujete, tak sa z neho dá aj napiť.

V stredu o 20 hodine a 20 minúte sa
uskutočnil druhý zápas Slovensko –
Rusko. Drienica zažila atmosféru, za akú
by sa nemusel hanbiť žiaden fanklub, či
futbalový kotol. Slovenskooooo heja, heja
heja Slovensko sa nieslo veľmi ďaleko.
Posledná prehra náš tím prebrala k
životnému výkonu.

športová rep

Laura je neskutočná maniačka do
upratovania, oblečenie si ukladá
podľa pravítka.
Nia stále nevie, čo je to klebeta.

infookienko

nemali by sme ho chytať ho do rúk, lebo
by nás mohol zo strachu pohrýzť. Tohto
lietajúceho tvora chránia nielen zákony, ale aj ľudia – dobrovoľníci. Chodia
napríklad zbierať ich trus (tzv. guano),
z pamiatok, kostolov aj jedinečných zrúcanín. V diskusii padali naozaj zaujímavé
otázky ako: „Nestŕpnu netopierovi nohy
keď spí dole hlavou?“, „Môžeme chovať
netopieria doma ako svojho miláčika?“,
„Neohrozujú netopiera záplavy vody v
jaskyni? Má trebárs svoj protipovodňový
systém?“. Večer, keď sa zotmelo, sme šli
netopiera sledovať detektorom.

Naše tvorivé ruky a kurz
sebaobrany

reportáž

Ku
každému
táboru
neodmysliteľne patria aj tvorivé dielne. Super však je, že ich nemusia robiť
všetci.
Dalo
sa
vybrať
hneď
z niekoľkých možností, ako stráviť svoj
čas. Do ponuky pre chalanov pribudol
kurz sebaobrany. My, dievčatá, sme
si vyrábali šperkovnice, ktoré sme si
mohli podľa vlastnej fantázie vyzdobiť.
Používala sa servítková metóda, rôzne
ozdoby a trblietajúce sa prášky.
Neskôr sme sa venovali keramike.
Pochváliť musíme Nika, ktorému sa na
tvorivých dielňach veľmi páči, za čo ho
vedúci už aj odmenili.
Ešte stále sa nám ale pre krátkosť času a
množstvu programu nepodarilo stretnúť s
newyorčankou Niou, ktorá sa rozhodla, že
otvorí svoj kurz konverzácie v angličtine.
Budete prekvapení! Prihlásilo sa nás až 8.
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Talentiniáda

Múdra hlavička

Talentovaní sme aj v inom. Réka, Katka
a Natálka si pre nás ostatných pripravili
pekné spevácke číslo. Najskôr to mali byť
až tri známe songy, no pre boľavé hlasivky
nám perfektne zaspievali aspoň VEO
VEO... Baby sa už trocha poznajú zo spevokolu kam chodia. Dievčatá palec hore :)

Vedúca Janka si pripravila vedomostnú
súťaž zameranú na logické myslenie. Na
chvíľu sme sa stali riešiteľmi úloh ako
napr. sudoku, niekoľko matematických
úloh, ale otestovali sme aj to, čo sme si
zapamätali z prednášky prírodovedca
Peťa. Jednou z tém bolo aj čo deti vedia o
triedenom odpade.

Naši víťazi

Bonzáčik
Prestavujeme všetkých z jednej fajty, čo na seba pikantné prezradili
:)
Brian „nabonzoval“ na Niu, že sa
stále hrozne bojí pavúkov.
Nia mu to vrátila, že je fanatik do
botasiek. Niektoré, čo vlastní, jeho
rodičov stáli už hotový majland...
Staník nám zasa na Rasťa povedal,
že neznáša čistú vodu z vodovodu.

Múdre
hlavičky
Quíz
Skladanie puzzle
Téma odpadov
Logické aktivity
Výsledok

Tím 1
Dávid, Kika, Miško,
Niko, Réka, Rastík,
Lenka
23 bodov
3 body
5 bodov
13 bodov
44 bodov

Tím 2
Jerguš, Katka, Tami,
Paťka, Nia, Milan, Šimon
Z. , Martinko
21 bodov
1 bod
4 body
5 bodov
31 bodov

Tím 3
Brian, Viki, Lenuška,
Šimon, Staník, Natálka,
Laura, Danielka
25 bodov
2 body
6 bodov
10 bodov
43 bodov

Patrik prezradil o Tamarke, že rada
pokrikuje na bezdomovcov cez svoj
balkón. (Poznámka: Už ju to drží
dosť dlho, vie o tom ocko (lekár)
Tibor?)
pri pozorovaní, ako jej
malý brat spí zistila, že si rád oblizuje prsty a rozpráva nielen cez
deň, ale aj zo sna.
Šimon Z. neznáša na svojej sestre,
keď si na toalete vyspevuje.
Milan „obdivuje“ na svojej sestre,
ako sa dokáže v spánku neskutočne
hniezdiť. Na bratranca z druhého
kolena zasa „nabonzoval“, že si
hocikedy, len tak z ničoho nič,
začne rapovať (dúfame, že slušne :).

Hlášky z Tiborovej ordinácie
Náš táborový lekár berie svoju prácu
naozaj vážne. Neustále sa nás vypytuje
na kadečo, aby zabránil bacilom.
Niektoré hlášky sú však pre nás veľmi
srandovné, preto sme sa rozhodli zopár
z nich uverejniť :)
•

Už máš po troch dňoch konečne
umyté zuby? Lebo ti vypadajú.

•

Na vojnu vás treba poslať!

•

Tak sa už konečne po troch dňoch

prezleč, smraďoch!
•

Za Polčovcov
sú to bábovky!

•

Laura už si si zasa cvrkla?
(Poznámka: Tibor rád dievčatá straší
a „naťahuje“ :)

•

chcem

príplatok,

Nie, ja nie som lekár, ja pracujem v kuchyni. (Náš super lekár sa nám totiž spolu s Jankou stará
vždy o desiatu a olovrant.)

•

Aby nás Tibor „povzbudil“, napr. keď
sa nám vo futbale príliš nedarí, povie:
“Fúúj to je hanba!”

•

Bolí ťa brucho? Bol/a si už kakať? :)

•

Brian, ty si sa naposledy spr-choval v
Novom Jorku?

Súťaž v pexese

1. miesto

Patrik Illyés

2. miesto

Tamarka Illyésová

3. miesto

Laura Zeleňáková

4. miesto

Danielka Illyésová

Blahoželáme!
Spotvorili sme troch táborníkov... Uhádnete ich mená?

Napriek tomu je to náš naj vedúci a lekár
:)

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

