
TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 

18.7. – 31.7.2020 
 

DEN PRVNÍ – 18.7.2020 

Tak a je to zase tady,  
odjezd neměl žádné vady. 
Kontrolou už jsme si prošli,  
v autobusech jsme se sešli. 

Na tábor se těšíme,  
s Harry Potterem se pobavíme. 

Dojeli jsme, vybalili... 
v partě už jsme zase skvělí :) 

Do postýlek dneska jdem,  
zítřejší den si užijem  

 
 

DEN DRUHÝ – 19.7.2020 

Druhý den, no krásná práce...  
všechno zvládli jsme to hladce.  

Před snídaní rozcvičkou  
všichni na ní s chutí jdou.  
Ráno slunce, nebe modré,  

je to tady prostě dobré.  
Představení vedoucích –  

to vždycky musí být.  
Střední hnedka po snídani  

hůlky hravě vyrábějí.  
Vlajku už jsme pověsili,  
seznámení bylo skvělý.  

Odpoledne mladší taky hůlky dělaj,  
zrovna prší : 

(Po večeři krásná práce  
s Harry Potterem jde to hladce.)  
Už jsme všichni v Bradavicích,  

pojďme jančit i v lavicích.  
Večerka a koupání,  
do postýlek zahání. 

 
 

DEN TŘETÍ – 20.7.2020 

Sluníčko nás vítá lehce,  
z postýlek se nám moc nechce.  

Třetí den je před námi,  
Gejzík! - budíčkem to zavání.  

Po rozcvičce snídaně,  
všichni na ní spěcháme.  
Po snídani v etapovce  



malí zvládají to lehce.  
Harryho maj v malíčku,  
hotovo je za chviličku.  
Střední, velcí kamarádi  

v lese na košťatech řádí.  
Odpoledne hledají –  

kámen mudrců stále nemají.  
Po večeři domů píší,  
na disco se velcí líčí.  
Další den je za námi,  

všichni jsme se zasmáli 
 
 

DEN ČTVRTÝ – 21.7.2020 

Je tu další ráno slunné,  
do krámku se malí hrnem. 

Snídani i rozcvičku – 
to už máme v malíčku. 

Úklid ten nám zatím nejde, 
snad nám to i dneska projde. 

Naši starší kamarádi 
u Harryho zase řádí. 

Zabíjeli Baziliška,  
nedožil se ani zítřka. 
Po obědě bazárek 

rozběhl se právě dnes. 
Dětičky si za sůváky 

nakoupili domů dárky. 
Odpoledne v lesíku 

malí dělaj rotiku. 
Baziliška taky mají,  

jako velcí si dnes hrají. 
Po večeři tančit chtěli,  

velcí buřty opékali. 
A je tady večerka,  

co nás zítra asi čeká? 
 
 

DEN PÁTÝ – 22.7.2020 

Středeční dnes ráno máme,  
etapovku si nedáme. 
Přijel týpek chemik,  

pokusy nás bude bavit. 
Ráno to dá mladší parta,  
odpoledne starší skvadra. 

Všem se to moc líbilo,  
všechny to pobavilo. 

Po klídku jsme vyrazili,  
do Chřibské se podívali. 



Vodopády po cestě,  
navštívili jsme lehce. 
Velcí do divadla jdou,  

k táboráku scénky trénujou. 
No a večer táborák,  

ten má tady každý rád. 
Starší mladší pobavili -  

s Harry Potterem byli vtipný. 
Po táboráku velcí běží,  

v lese úkoly si řeší. 
A už jdeme do postýlek,  

ráno aťj sme zase jak motýlek  
 
 

DEN ŠESTÝ – 23.7.2020 

Když Gejza ráno vozembouchem buší,  
na rozcvičce máme ještě zahalené uši. 

On nám ten náš Gejzíček,  
dělá ráno budíček. 

Šestý den dnes začínáme,  
s batikou si práci dáme. 

Dnes je vezeň z Azkabanu,  
malí začínají hned po ránu. 

Po snídani vydatné,  
plní úkoly úžasné. 

Odpoledne kamarádi  
s košťaty v lese řádí.  
Velcí vršky zdolávají,  

vyhlídky si užívají. 
No a už jsme zas na konci,  

lektvary se vaří v hrnci. 
Vykoupáme, zkoušení si dáme,  

do postýlek pospícháme. 
Tak jsme zase moudřejší,  

před sebou už jen osm dní. 
 
 

DEN SEDMÝ – 24.7.2020 

Na sedmý den startujem,  
od rána se radujem. 

Velcí rychle po snídani 
na autobus hned uhání. 
Celodeňák dají lehce,  

každému se asi nechce. 
Večer přišli vysmátý,  
co zažili, každý už ví. 

Malá družstva se vzduchovkou,  
batikujou - no prostě je to show. 

Šlo jim to však výborně,  



chlubí se nám celý den.  
Odpoledne rarášky 

hledaj malí i středňáci. 
No a když je všechny našli,  

na večeři si hned zašli. 
Po večeři hrají si a blbnou,  
na divadélko už se hrnou. 

Do dalšího dějství jsme se s Harrym dostali,  
ohnivý pohár zapálili.  

Do postýlek už jsme se nachystali,  
dobrou noc a krásné sny,  
Gejzík nás ráno probudí. 

 
 

DEN OSMÝ – 25.7.2020 

Osmý den se probouzí,  
každý o tom přece ví. 
Těšíme se na snídani,  
vedoucí nás popohání. 

Vyvolení vedoucí 
na olympiádě týmy podpoří. 

Po táboře soutěžíme 
a večer to vyhlásíme. 

Etapovka dnešní nebyla,  
olympiádka ji nahradila. 
Po obídku vydatném, 

odpočinout si hned jdem. 
A pak honem do lesa,  
výlet na nás už čeká.  

Hry a nákup zase malí,  
dneska totiž všichni dají. 

Středňáci si košíky,  
motají jak profíci. 
Savování, batika,  

zase tady probíhá. 
No a dneska na závěr 

s Harry Potterem  
na dízu jdem.  

Dobrou všichni, naši milí,  
zase jsme se pobavili. 

 
 

DEN DEVÁTÝ – 26.7.2020 

No a už jsme za půlkou, 
na rozcvičku všichni jdou. 
Máme dneska netradiční,  

Dolores ji bude řídit. 
Po snídani začínáme,  
etapovku zase máme. 



Venku etapovku začali jsme lehce,  
déšť nás vyhnal,  

dovnitř se nám nechce. 
Fénixův řád plníme,  

uvidíme, co se zas dozvíme. 
Ptáčky s rýží dneska máme,  

do nosánků - to si dáme. 
Počasí nám nepřeje,  

klidný den nám prospěje. 
Ruční práce děláme,  

na to vždy chuť máme. 
Na Harryho koukáme, 

i když ho už všichni známe. 
Velcí naši kamarádi 

masky na obličej si vytváří. 
A i když dneska pršelo,  

tak se nám to líbilo. 
Večer je tu,  

jde se do postýlek 
a my už se opět těšíme na zítřek  

 
 

DEN DESÁTÝ – 27.7.2020 

Dnešní den nám slunce svítí,  
schovaní už nechcem býti. 

A tak střední táborníci 
na celodeňák už se řítí. 

Gulášek si uvaří,  
v rybníčku se osvěží. 
Etapovku taky dali,  
všichni si to užívali. 
A ti starší pardálové 

v etapovce jedou skvěle. 
Spojují ji s výletem,  

dělají to tak každý den. 
Večer západ slunce vidět chtějí,  

a tak na něj pospíchají. 
A ti naši maličcí 

budou si hrát jako vždycky,  
v etapovce úkoly plnili,  

v bazénku se pak osvěžili. 
Po odpoledním klídečku 

jdou do Chřibské, do krámečku. 
Večer bazárek jsme měli,  

tetovat jsme se chtěli. 
Soutěžení, nákupy -  

to jsme přece celí my. 
Večer velké focení,  

to rodiče ocení. 



S princem dvojí krve 
dnes jsme soutěžili,  

trochu jsme se unavili. 
A teď už jsme v pelíšku,  

posíláme hubičku! 
 
 

DEN JEDENÁCTÝ – 28.7.2020 

Tak je tady další den,  
rozcvičkou je zahájen. 
Velcí celodeňák dají,  

už jsou na něj přichystaní. 
Po snídani vyráží,  

snad se na večeři vrátí :D 
Gulášek k obídku si daj,  

Irenka s Květou jim ho přichystaj. 
Ošplouchali se v rybníčku,  

dali malou pauzičku. 
Malí rychle po snídani,  
na etapovku vyrážejí. 

A když všechno splnili,  
v bazénku se svlažili. 

Střední naše kategorie,  
no ta se má taky skvěle. 
V etapovce body sbírá, 

Harryho Pottera -relikvie smrti užívá. 
Odpoledne na koupálko  
střední rychle spěchají, 

po cestě se staví v krámku,  
dobrůtky si kupují. 

Tak a už jsme po večeři,  
ohýnek nám plápolá,  

opečeného buřtíka si každý dá. 
Po buřťáku vyrážíme,  
noční hra nás čekala,  

v postýlkách už usínáme,  
únava nás dostala. 

 
 

DEN DVANÁCTÝ – 29.7.2020 

Dvanáctý den nás vítá,  
balit budem až zítra. 

Tak si to dnes užijem -  
předposlední je to den. 
Rozcvičku jsme neměli,  

včera večerku jsme protáhli. 
Takže v klidu po snídani, 

etapovku všichni mají. 
Relikvie smrti další díl, 



každému se moc líbil. 
Po obědě bazárek  

a na chvíli bazének. 
No a do krámku už jdeme,  

všechny kačky utratit chceme. 
Střední, velcí kamarádi, 

po lese dnes řádí. 
Všichni dohromady baví se,  

závěrem dne na "díze". 
 
 

DEN TŘINÁCTÝ – 30.7.2020 

Poslední den ráno vstanem,  
na snídani hned se hrnem. 
Po snídani všichni jdeme,  
poklad najít totiž chceme.  

Jedni běhaj po lese,  
druhý poklad našli na louce,  

šifry řešili, tajenky luštili. 
Všichni už se domů těší,  
podle mapy v lese jdou,  
za podkladem se ženou. 
Poklad jsme si podělili,  

do tábora dorazili. 
Na oběd jdem všichni s chutí,  

na rajskou se každý těší. 
Po obědě bazárek,  

zabalit si půjdem též.  
Zabalíno, jdem se loučit,  
tábor totiž dneska končí.  

Táborníky oceníme,  
kdo je čuník - to už víme. 

V etapovce kdopak vyhrál,  
kdo byl druhý, kdo to nevzdal. 

Nejmladší táborníci byli vyhlášeni,  
i ti co tu byli skvělí. 

Na večeři jdeme zvesela,  
u táboráku se sejdem,  
jdem si totiž zazpívat. 
Táborák je však jiný,  

nepečou se na něm buřty - je totiž slavnostní. 
Přijali jsme nové vedoucí,  

při jejich křtu jsme zasmáli. 
Na rozloučenou, když se setmělo,  

znak Harryho Pottera tábor rozzářil. 
A tím se s námi tábor rozloučil,  
v posteli plni dojmů usínáme.  

Těšíme se domů,  
ale rádi to tu máme. 



 
 

DEN ČTRNÁCTÝ – 31.7.2020 

 
odjezd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


