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dobrá hra. Po obede sme išli tiKeď povedali že ideme hrať ež na ihrisko. Rozdeľovali sme
ovocníčkou bola som rada. Síce sa do týmov. Ja som v týme rusom nevihrala bola to sranda, žových. Bol to super deň.
Juliána Kušnírová, 12 rokov Bolo to super.
Samuel Kopejtko, 9 rokov

sme ku vedúcim a odpovedali
sme na otázky. Bola to sranda.
Veľmi som sa bavila. Ale inak
celý deň bol super.

Ovocníčkovia

Klaudia Kelbelová,
10 rokov

Tretí deň

Keď sme ráno stali z kamaratkami sme sa prezliekli, učesali.
Potom sme išli na raňajky potom sme mali oddych. A potom
sme išli na ihrisko. Prišli sme
z ihriska a sme išli na obed.
Keď sme prišli z obedu tak sme
mali oddychovku. Potom sme
išli do spoločenskej miestnosti. A potom sme prišli na izbu.

Tábor si užívam

Docestovali sme dlhú cestu,
a zastali sme rovno pri hoteli
Barbora***. Uvedomili sme si
Ráno sme vstali, išli na raňajky že tu budeme bývať 7 dní. Je už
a na izby, stretko sme si dali druhý deň a zatiaľ som si ich
o 10.00. Išli sme na ihrisko a za- užil.
hrali ovocníčkou. Je to naša
Jakub Brenvasser, 14 rokov
obľúbená hra. Po ovocníčkoch
sme mali free – time a napili Len tak tak
sme sa z minerálnej vody Ky- S rodičmi som sa rozlúčil len
Kristína Slezáková, selka. Na obed sme mali ryžu tak tak. Cesta v autobuse bola
11 rokov z mäsom. Pobede sme išli na asi tá najlepšia. Prišli sme do
Kandidovala som za
ministerku novín

Deň prvý

Prišli sme a hneď sme išli na
obed. Po obede sme sa rozdelili
do oddielov a s našim vedúcim
sme išli do spoločenskej miestnosti kde sme sa rozdelili do
izieb potom sme sa išli ubytovať. Po ubytovaní sme išli
s Martinom do spoločenskej
miestnosti kde nám vysvetlil
pravidlá tábora potom sme išli
na ihrisko kde sme sa hrali.
Keď sme prišli z ihriska navečerali sme sa potom sme išli do
spoločenskej miestnosti kďe
sme si ukazovali oddielové
vlajky potom sme sa fotili dostali sme tričká a šiltovky. Nakoniec namiesto diskotéky išiel každý na izbu a tak sa skončil náš 1. deň v tábore.
Klaudia Kelbelová,
10 rokov

Mister tábora Markus (uprostred)
a vicemistrovia (zľava) Rastík a Jakub

Môj vedúci je Miro

Pripravení na táborenie (hlavný vedúci Martin,
oddielová vedúca Martina a jej syn Oliver)
Bola som v strese

Keď som sem prišla bola som
veľmi v strese. Pri autobuse
sme sa zasmiali. Veľa srandy
sme si užili v autobuse. Mali
sme aj prestávku na benzínke.
Keď sme prišli pršalo, ale keď
sme utekali z kuframi tak ma
to bavilo. Dnuka sme si dali
teplú polievku. Ja som bola v 2.
oddieli s vedúcim Mirom.

ihrisko a hrali pedálové hry.
Som v tíme modrých. Volili
sme ministrov obrany, zábavy,
novín a premiéra detí. Išla som
kandidovať za ministerku novín. A vyhrala som. Veľmi sa mi
tu páči.
Aneta Vrábľová, 12 rokov

Úspešná cesta

Naša cesta bola veľmi úspešná.
Mysleli sme si že to bude oveľa
dlhšia cesta. Keď sme tam prišli bola strašná zima. Zatiaľ si
Vedúci
Moja vedúca je Martina. Som veľmi užívam tábor.
v prvom oddieli. Ďaľsí oddieloTibor Szilágyi, 11 rokov
vý vedúci sú Miro a Miška.
Martin je hlavný vedúci.
Som v ružovom týme
Tomáš Krankus, 10 rokov Prvý deň bol dobrý. Do obeda
sme hrali ovocníčkou. Bola to
Anonym

Ako som vystúpila z auta videla som známe tváre z minulého ročníka Korzárlandu. Ledva
som nastúpila do autobusu
pretože moja 4 ročná sestra ma
silno držala za krk a nechcela
ma pustiť. Nasadla som do autobusu spolu s Klaudiou. Spolu
sme sa cestou zabávali. Došli
sme do hotela, zbehli na polievku a rozdelili nás do oddielov. Môj vedúci je Mirom a som
v 2. oddieli. Vysvetlil nám základné pravidlá a delili sme sa
do izieb. Následne nám Martin
vysvetlil pravidlá ktoré Miro
nespomenul. Na večeru sme
mali francúske zemiaky. Vyrobili aj vymysleli sme si názov
oddielu aj vlajku. Večer sme si
predstavili oddieli a išli na izby.
Aneta Vrábľová, 12 rokov

hotela a sme sa ubytovali a po- 1. deň
tom sme išli na ihrisko.
Keď sme sa rozlúčili sme išli do
Matej Hrabovský, 10 rokov autobusu a potom sme cestovali. Prišli sme do nižnej boci
tak sme išli do hotela. A keď
Dostali sme tričká
sme prišli do hotela vybaľovali
aj šiltovky
Cesta do tábora prešla rýchlo. sme si z kufra veci. Potom sme
Po prýchode na hotel sme sa šli išli na polievku. A sme išli na
naobedovať. Na obed sme mali ihrisko. A išli sme na večeru
šošovicovú polievku. Poobede a potom sme išli na izbu. Na
sme sa rozdelili na tri oddieli odpočinok. A potom sme išli na
podľa rokov. Potom si každý spoločnú miestnosť. A išli sme
odiel vyrábal vlajku, a neskôr naspäť do izby. A potom sme sa
sa šlo na ihrisko. Na večeru rozprávali s kamarátkami.
sme mali grenadýrsky pochod. A sme išli spať.
Po večeri sme dostávali tričká
a šiltovky potom každý tým 2. deň
predstavil svoju vlajku a rozda- Ráno sme vstávali. Prezliekli
la sa táborová pošta.
sme sa, učesali. A sme išli na
Zuzana Antalová, 11 rokov raňajky. Potom sme mali odpo-

Dievčatá si užívajú relax v bazéne

Martina počas hry Biznis

Najstarší chlapci si užili relax vo vírivke

Korzárlandisti pred Stanišovskou jakyňou

