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činok. Potom sme išli na ihrisko. A potom sme išli na obed.
Z obeda sme išli na izbu a sme
mali odpočinok.

Zmenáreň

Takže zmenáreň je o tom ako
ťa zmenia. Boli tam vedúci ako
za kaderníkov. Ja som vyzeral
Kristína Slezáková, s prepáčením ako priteplený.
11 rokov Bola to super vec každý išiel.
Samuel Kopejtko, 10 rokov

Pondelok

Bianka si do tábora vzala aj notebook.
Články píše moderne.

Pondelok bol super deň. Viete
prečo? Lebo sme hrali súťaže.
Ráno keď sme vstali o 7.37 lebo
nás chlapci vzbudili tak sme sa
umyli, prezliekly tak sme išli na
raňajky. Na raňajky sme mali
vajíčkovú pomazánku ktorú
moja kamarátka Natálka nemala rada. Potom sme si išli obuť
pevné tenisky a napúšťať vodu.
Potom sme išli pred hotel a dostali sme horalku. Keď sme dostali keks tak sme zišli dole veľmi strmím kopcom a prišli sme
na veľké futbalové ihrisko. Keď
sme prišli tak sme hrali súťaž.
Volala sa „Rozprávkový kvíz“.
Jedna úloha bola taká ťažká že
sme ju nevedeli uhádnuť. Tak
sme museli robiť trest. Mal každý povedať abecedu. Tieto úlohy nám vymislel Martin. Potom
sme išli sa hrať na preliezky. Boli sme tam asi 2 až 3 hodiny. Potom sme museli zase vínsť veľmi strmím kopcom. Hneď keď
sme prišli do hotela išli sme sa
prezliecť a išli sme na obed. Na
obed bola zeleninová polievka
a mäsová guľka v paradajkovej
omáčke. Potom sme mali oddych tak sme išli hrať bowling
keď sme skončili tak sme išli na
večeru. Na večeru bol vyprážaný
syr, zemiaky a tatarská omáčka.
Po večery sme išli na izby a sme
oddychovali. Oddych bol o 19.00
do 20.00. Potom bola súťaž miss
a mister. Moja kamarátka vyhrala missku. Po súťaži sme mali disco. Po discu sme išli do sprchy kde bola veľmi zimná voda.
Potom spolubývajúca nastriekala sprej kde bola veľmi zimná
voda. Potom spolubývajúca nastriekala sprej proti kliešťom
a komárom do celej izby. Keď sa
vyvetralo tak sme išli spať.
Blahoželám 10 roku Korzárlandu. Dúfam že sa dožije 11
roku.
Emma Thurová, 11 rokov

Asi najlepšia vedúca

Grécki bohovia zostúpili z Olympu

Ja som v prvom oddiele. Tam
mám asi tú najlepšiu vedúcu
Martinu. Miro je celkom prísny ale aj dobrý s pod postele
vytiahol 2 mobily.
Matej Hrabovský, 10 rokov

1. oddiel pod olympijskými kruhmi

Veduci

Veduci Martin so dobrim vedúcim. Miro si milí vduci a zo
všetkím nam pmožeš. Martina
si dbravedúca.
Oliver Bobaľ, 8 rokov

Zábavní stylisti

Naši vedúci nás prekvapili
vtipným programom v ktorom
sa prezliekli za zábavných sty-
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4. deň

Ani včerajší deň nebol výnimkou nabitého programu. Mali
sme zaujímavé aktivity, ako
napríklad obľúbený biznis
a zmenáreň. Všetci táborníci si
mali pripraviť vlastný a originálny biznis a ukázať svoje
výrobky vedúcim a animátorkám. U každého si mohli niečo
zakúpiť alebo obslúžiť sa. Za
produkty sme dostali falošné
peniaze a neskôr sa vyhlásil
výherca súťaže. Je to neobyčajná aktivity kde si môžeme rozvíjať našu kreativitu, nápaditosť a schopnosti ponúkať
a predávať. Večer nasledovala
zmenáreň, ktorá spočíva

rôzne pohľadnice. 1 hodinu času bola dosť málo na výrobu,
upratovanie izby a jej vylepšenie. Niako sme to zvládli až na
malé drobnosti. Náš biznis sme
dokončili so 77100€.
Daniela Hrabovská.
12 rokov

Moja zážitky

Vedúci su super. Kupovali si
guľôčki a loď. Včera sme hrali
disciplini skakali sme cez švihadlo.
Emka Majlingová, 8 rokov

Aj som zabudol...

Vedúci sú super lebo stále
usporiadajú dajakú hru naprí-

Verné fanúšičky
v tom, že nás vedúci mali
„skrášliť“. Používali pritom
farby na tvár, spreje na vlasy
a vymýšľali si rôzne účesy
Viktória Kortišová, a make upy. Nakoniec sa všetci
Ivana Žúdelová, 15 rokov ktorý prešli zmenárňou odfotili a štvrtý deň v Korzárlande
sa skončil.
Miro prišiel aj štyrikrát
Hrali sme hru biznis bola som
Nina Straková, 13 rokov
na izbe s chlapcami (izba 103)
prípravu sme mali hodinu no Biznis
keď sme zistili že máme 9 mi- Včera poobede sme boli hroznút to bola dosť veľká panika. ne napätí. Náš BOSS Martin na
Naše služby boli: predávanie mal oznámiť hru, ktorú sme
krabičiek, masáž. Myslím že mali hrať. Hneď ako prišiel do
vedúcim sa to dosť páčilo keď miestnosti oznámil, že to bude
Miro prišiel aj 4x. Ale aj keď ne biznis. Začali sme sa rozprávať
nevyhrajeme tak hlavné je že čo asi tak budeme robiť. PO vesme sa zabavili.
ľa dobrých nápadov nás napadAlexandra Krauszová, 14 rokov lo, že by sme mohli vyrábať
listov. Mohli sme u nich podstúpiť premenu vlasov a makeupu. Všetky deti boli šťastné
ako ich stylisti zmenili.

2. oddiel

klad ovocníčkov, olimpiádu
a ďalej som zabudol.
Lukáš Horváth, 7 rokov

Byznis

Máme si zarobiť službami
a predávaním vecí J to super
hra. Zarobili sme 45800€. Predávali sme mystery boxy a robili masáže.
Tomáš Krankus, 10 rokov

Naši vedúci

Tábor je už takmer v polovici
a zatiaľ sme stihli veľa zaujímavých aktivít a hier. Všetko
toto vymýšľali naši vedúci. Najmladších, čiže 1. oddiel má vedúca Martinka. Milá, zábavná,
inteligentná, síce nie moja ve-

