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REPORTÁŽE NOVINÁROV Z KORZÁRLANDU 2017
prebehlo toľko času že už mi
trebalo aj odísť z domu. Samozrejme ako vždy som si hovorila
„mám čas“. Tak som išla na
chvíľu za telefón. Prešla asi pol
hodina – pozrela som sa na hoOliver Gliganič, 10 rokov
dinky no skoro ma trafilo bolo
veľa hodín no absolútne nič
Príchod do tábora
Sadol som si do autobusu. Sa- som nestíhala. Keď som sadla
dol som si k oknu. Zoznámil do auta odfukla som si
som sa zo Oliverom. Prišli sme
do hotela. Bol tam zmetok, Pri autobuse
kvôli batožine. Mali sme šošo- Vzala som si kufor dala som ho
vicovú polievku. Oliver si bu- do autobusu... vypočuli sme si
chol o dvere.
príhovor na rozlúčku a naFilip Zlacký, 10 rokov stúpili. Ako so si s okna pozerala rodičovské tváre boli celé
nadšené. Cesta trvala pribliJe tu super
Sadol som si v autobuse za ses- žne 2 – 3 hodiny v autobuse, leternicu a potom sme išli. Je tu
zatiaľ super.
Nový začiatok

Prišiel do autobusu, Cesta trvala dve a pol hodiny, Prišli sme
do Barbory. Mali sme aj šošovicovú polievku.

Detský premiér Tobias Vašenko
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dovali sme sa na obed sme bro- kedy sme už mali ísť spať.
kolicovú polievku a mäso s ryKarin Hoangová, 10 rokov
žou. Šli sme potom na odpočinok kde som sa drela s tímto 2. deň – WOW
tu.
Som rada že je druhý deň a že
Karin Hoangová, 10 rokov som sa ho dožila ALE speť
k druhému dňu takže na druhý
deň som sa prekvapivo vzbudi1. deň
Veľmi dlho sme išli do hotela. la o 5.00 presne!!! Ráno som sa
Hotel sa volá Barbora a má ***. ako prvá obliekla ale zato poKeď sme tam prišli tak sme si sledná učesala. Takže ďalšie
mali vziať kufre a dali sme si WoW! O 8.00 nás prišli veľmi
ich do miestnosti ktorá vizera- pekne zobudiť tak že šli jak
la ako pivnica. Každému to tak BULDOZÉR a skoro nám ROZvyzeralo ako pivnica s bonus- TREPALI DVERE!!! Prišli sme
mi no skôr asi len jeden asi a to na ranajky a mali sme šunku
je pingpongový stôl. Potom maslo paradajku papriku posme išli do jedálne dať si poli- zor nie štipľavä! A ešte sme si
evku ktorá bola šošovicová. mohli vybrať medzi chlebom

Tomáš Krankus, 10 rokov

Včera a dnes

Včera som sa dobre hrala a aj
dneska. Včera bola dobrá večera, obed aj dneska. A dobre sa
mi tu spí. Dobre som sa tu hrala a hlavne s Olim a Paťkom.
Emka, Majlingová, 8 rokov

Cesta

Cesta do tábora bola dobra
a veľmi som si ju užil. V tábore
je mi dobre.
Oliver Bobaľ, 8 rokov

Tábor

Martin je celkom dobrý a Miro
je môj vedúci a je dobrý. Tešil
som sa že bude mojim veducim, mám ho rád.
Anonym

Majstrovstvá v kolkoch. Úspešná Naďa

Perieme si ponožky, čisté sa nám už minuli

Potom...

Dneska keď som prišiel do
táboru, najprv som sa najedol
Pripraviť sa, pozor, štart
potom som odichoval potom
sme išli do táborovej miestnobo kopec srandy... no najlepšie Hneď po tom ako sme dojedli a rožkom. Ja som si vybrala rosťy, potom išli na večeru.
Lukáš Horváth, 7 rokov bolo ako sme už boli na izbách. polievku tak nám povedal ne- žok.
jaké veci Martin BOSS v našom
Karin Hoangová, 10 rokov
tábore a zoznámil nás s našimi
2. deň
16.7.2017
Tak na šťastie som nezomrela Dnes sme boli na lúke okolo oddielovími vedúcimi. Ja mám 3. deň
od smiechu a dožila som sa 10.00 sme odišli z hotela. Tie 2 Mira a som v 2. oddiele. Potom Dnes som spala dlchšie mala
tohto dňa. Dneska sme hrali a pol hodiny som strábila sme s Mirom prišli do spolo- som budík o 7.00 ale vstala som
čenskej miestnosti. Povedal o 7.13. Dnes sme mali službu
„Ovocníčkov“. Veľmi ma to ba- s úžasnými ľuďmi.
vilo. Bola som 22. takže som
Alexandra Krauszová, nám ako sa volá a potom sme my. Ráno nás zobudilo no ale
šťastná. Ale ráno to bolo stra14 rokov sa my predstavovali a vraveli nie o 8.00 ale o 7.45 sa mi zdá.
sme čo nás baví a koľko máme Po raňajkách sme išli na mulšné. Mali sme budíček... ale nie
rokov. Ja som povedala že ma tyfunkčné ihrisko. Prišly sme
normálny, lebo nám skoro roz- Drela som
trieskali dvere. Ale inak celý Po raňajkách sme išli na izbu najvjac baví točenie kruhom späť do hotela a naobedovali
deň prebehol super.
a išli sme von ces tunel hrali (hula hop) a my sme sa volala sme sa. A po obede sme išli na
Juliána Kušnírová, 12 rokov sme aj ovocníčkov kde sme be- Hviezdny oddiel. Keď sme pri- izbu do 15.30.
hali oživot aspoň ja. Nakoniec šli na izbu tak sme sa vybalili
Karin Hoangová, 10 rokov
som bola 4. Prišli sme na ihris- a šli sme von. Potom sme prišli
15.7.2017
Bolo pekné sobotňajšie ráno. ko kde sme si volili nášho pre- do hotelu a navečerali sme sa. Farebné družstvá
Vstala som z postele umyla miera – volá sa zabudla som no Hneď po večeri sme chceli ísť Je ďalší deň a boli sme vo fasom si zuby a najedla sa to už nič. Išli sme do hotela a nobe- na izby a hrali sme sa do 22.45 rebných družstvách. Chodili

Pedálové hry vo farebných družstvách

Našli sme vzácne kamene

