TÁBOROVÉ DENNÍ WEBOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
1.8. – 14.8.2015
DEN PRVNÍ – PROSINEC – 1.8.2015
SMS:
Dojeli jsme v pořádku. Děti ubytovány. Prošli protivšiváckou kontrolou a míří do
bazénu.
První (odjezdový) den řádil ještě starý rok a měsíc prosinec - což bylo ostatně vidět i
u odjezdu. Po příjezdu jsme se rozdělili do oddílů a byla provedena základní
odšivovací prohlídka - u všech s negativním výsledkem.
Dorazili jsme všichni v pořádku, dětičky jsou ubytované a spokojeně spinkají na
chatičkách. Večeři všici zdlábli, gulášek byl výbordelný . Po večeři jsme zařadili
kulturní vložku v podobě pohádky „O dvanácti měsíčkách a Pánovi Času“ (úvod do
etapové hry ROŽROK 2015). Další informace a fotografie z dnešního dne dodáme
během zítřejšího dopoledne. Vaši Sůváci

DEN DRUHÝ – LEDEN – 2.8.2015
Dnešní den byl lednový¨
sníh se válel po zemi.
Koulovačka super byla
komu by se nelíbila.
Na sáňkách a na lyžích
slyšet je tu jenom smích.
Sněhuláka stavíme
a super se bavíme.
Na skluzavce ledový
jely děti z vršku,
dopadlo to výborně
maj v pořádku drž..... 

DEN ŠESTÝ – ÚNOR – 3.8.2015
V únoru je sněhu málo,
všechno se nám polámalo.
A tak v lese dopoledne,
s Valentýnem všechno jihne.
Přátelství a láska je tu,

vždyť jsme přeci všichni k světu.
Sluníčko nám krásně svítí,
a tak k bazénu musíme jíti.
Večer máme Masopust,
každý z nás je přeci kus.
Tak snad nebude zítra půst …. 
V maskách všichni tančíme,
a skvěle se bavíme.
Na fotky se podívej
tábor bude zase nej ...

DEN ŠESTÝ – BŘEZEN – 4.8.2015
Dnešní den jsme slavili,
v březnu jsme se vzbudili.
Ráno místo rozcvičky,
malujeme krasličky,
Dopoledne hodujem,
to nám pěkně začal den.
Kluci dívky prohnali,
pomlázky se míhaly.
tak hodovačka proběhla
a i etapovka uspěla.
V odpoledním bazénku,
Gejzík zařídil nám scénku.
Dítka míčky foukaly,
od pusinek praskaly.
Po večeři dětičky
vyrábí si píšťaličky.
Velký míč jsme honili,
ve zdraví jsme přežili.

DEN ŠESTÝ – DUBEN – 5.8.2015
Duben je bláznivý měsíc,
hned po ráno mohli byste se zděsit.
Banda divně oblečených tu vede rozcvičku,
ponožky jako rukavice a rukavice na nožku.
Po snídani čarodějné soutěžení,
nad pohyb na vzduchu přeci není.
Tak rychle myšky do kotle, bylinky různé posbírat,
a lektvar rychle přemístit a do lahví přelívat.
A už obídek na nás čeká,

tak dobře nám tu vaří, až to leká
vždyť na bříšku není pekáč buchet,
ale každého už mazanec čeká.
Po polední siestě se běží rychle k vodě,
avšak pruhované bratrstvo je silně ve výhodě.
Všude číhaj žihadla, ač o 106 je vraždíme,
že bodli nás, to na zdravotce povíme.
Starší do Hvožďan šli se podívat,
mladší přednost dali ve vodě si hrát.
Po večeři tvořili jsme lampionky
a pak hurá na čarodějnic rej.
Dvě báby tam lektvar vařily
a bylo jim hej.
Pak buřtíky honem napíchat
a šup s nimi do ohýnku.
Od ohýnku na postýlku
a s plným bříškem tvrdě spát.

DEN ŠESTÝ – KVĚTEN – 6.8.2015
Dnešní den je májový,
a to tady každý ví.
Stavět májky to nás baví,
vždyť jsme tady všichni hravý.
Dopoledne u posedu,
všichni májky stavíme,
každýmu je tudíž jedno,
že na oběd spěcháme.
Po obědě chvilku klidu,
a už zase do boje,
u bazénu hrátky čekaj,
a proto tu každý je.
Na večeři čevabčiči,
na něj každý poběží,
a tanečky na zábavě
jistě včechny potěší.
Večerka je zase tady,
den nám utek jako ďas,
máme se tu všichni rádi,
zítra v červnu jsme tu zas.

DEN SEDMÝ – ČERVEN – 7.8.2015
Červnové ráno nastalo

a k moři nás poslalo.
Rozcvička byla zas super,
na pláži nám velbloud dupe.
Malí, velcí táborníci
v lese se nám honili,
malí v lese hledaj značky
a velcí se potili.
Po poledním odpočinku
etapovka začala,
v bazénu jsme táhli lano,
zábava se zdařila.
Večer nastal strašně rychle,
dětský den tu máme,
bonbonky a cukrovinky
teď si všichni dáme.
U tábora v lesíku
visí lana dlouhá,
děti lezou po stromech,
jen jim zadek čouhá.
V noci jsme se trochu báli,
lesíkem jsme pospíchali.
Noční hra nás bavila,
strašidla nás strážila.
Pohádkové bytosti
hlídají teď naše sny…

DEN OSMÝ – ČERVENEC – 8.8.2015
Dnešní ráno opět slunné
Rozcvičkou jsme začali
Už jsme trochu unavené,
Sluníčko nás opálí.
V lese nám je ale dobře,
Hry, ty sypem z rukávu,
Za sůváčky na bazárku,
nakoupíme pro mámu.
Starší grupa ve stínu,
Zkouší svojí mušku,
Se vzduchovkou na rameni
Sestřelí i hrušku.
Rajská byla výborná,
Odpočinek krátký,
Na bazénu odpoledne

začínají hrátky.
Vodní pólo pro dětičky
Daří se nám skvěle.
Bodíky si přičítáme,
vyhrát přeci chceme.
Po večeři do krojů
Zas se oblečeme
A prasátko na ohni
Hezky upečeme.
Na svatbu nás pozvali
Martinka a Kubík,
Překvápko pak dostali
A nebyl to budík
Večer už je zase tady
A musíme chrnět,
Těšíme se co zas na ráno
nám vymyslí ten Radek

DEN DEVÁTÝ – SRPEN – 9.8.2015
Nedělní ráno nastalo,
sluníčko nás vítalo.
Rozcvičku jsme neměli,
vždyť to bylo v neděli.
Po snídani botasky
natáhli jsme na nožky,
hry nás totiž čekají,
máme staročeské období.
Špačka tlučem zvesela,
pálka se nám zlomila.
Na chůdách to taky dáme,
však si všichni pomáháme.
Po obědě s plným bříškem
zpíváme si s Vlastíkem,
pak si chvilku odpočinem,
do bazénu zase jdem.
Tam se všici osvěžíme –
no to byla paráda,
v lese v chládku pod stromečky
začala nám zábava.
V táboře to také žije,
máme přece léto,
zkoušíme si vodní hrátky

a to stojí za to!
Na igelit mejdlíčko
hezky nakydáme,
když to dáme z kopečka,
tobogán tu máme.
Před večeří v táboře
ruční práce budou,
aby nám tu táborníci
neumřeli nudou.
Maličkatí balí se,
noci jsou tu teplé,
pod širákem budou spát,
nikdo se nezalekne.

DEN DESÁTÝ – ZÁŘÍ – 10.8.2015
Zas tu máme sluníčko
kdyby jenom maličko,
od rána nás provází
a to máme zrovna září.
Při rozcvičce, při večeři
sluníčko je pořád s námi,
proto jsme si odpustili
celodeňák známý,
buřtguláš jsme sice měli,
ale nebyl od nás!
Všichni jsme si pochutnali,
vždyť ho každý rád má.
Dopoledne etapovku zvládli
jsme zas lehce,
na sluníčko do tábora
nikomu se nechce.
Po klídku a po bazárku
bazének nás čeká,
teplota je stále vyšší,
trochu nás to leká.
V bazénu si zahrajeme,
vymyslel to Gejzík,
velcí, malí všichni spolu,
patří mu teď náš dík.
Do tábora od bazénu
všichni pospícháme,
vždyť večeři za chvilinku

zase na stole máme.
Po večeři nafintění
utíkáme houfem,
diskoška je v plném proudu
a tím končí desátý den.

DEN JEDENÁCTÝ– ŘÍJEN – 11.8.2015
Rozcvičkou den přivítáme,
Máme tady říjen,
Umyjem se, nasnídáme,
a k bazénu půjdem.
Malý střelbou do prasátka,
trénují si mušku,
a ti velcí po táboře,
řešili si šifru.
Před sluníčkem do lesa,
Schoval se nám zbytek,
Aby si hry zahráli,
A pak měli klídek.
Po obídku u bazárku,
zazpíváme sborem,
k večernímu táboráčku,
Jako když to najdem.
Etapovka odpoledne
v bazénu se děje,
máme totiž vinobraní,
každý se tu směje.
Do tábora mravenečci
dorazili houfem
Marcelky a Péti věci
zmizely tak za den.
Marcelka je velká holka
narozky tu slaví,
Přáli jsme jí pevné nervy
a také kus zdraví.
Po večeři zabíjačka,
No to byla krása,
V prasátku jsme buřty měli,
Každé děcko jásá,
Po buřťáku po setmění
odvahu si zkusíme,
Je to vážně dobrovolný,
snad se v lese nebojíme?

Tak už jdeme do finále
Tábor nám už končí,
Kufříky si nachystáme
Budeme se loučit,

DEN DVANÁCTÝ– LISTOPAD – 12.8.2015
Tak dorazil k nám listopad,
co se bude asi dít?
Děti lezou z postýlek,
A nechtěj se unudit.
Vyrážíme do lesa,
listí budem sbírat,
protože jsme veselí,
budeme si zpívat.
Etapovku plníme,
Starší, mladší – všici,
V táboře se objevili
létající draci,
na oběd pak spěcháme,
vyhládlo nám pěkně,
do bříšek si nandáme
špenát, knedlík, jehně.
Protože jsme šikulky,
Můžeme nakupovat
hračky, mlsky, dárečky
stačí nám jen sůvák.
Odpoledne na výlet
zvesela si jdeme,
procházka nám prospěje,
nakoupit si chceme.
V bazénu se průběžně
všichni musí chladit,
aby večer na „díze“,
mohli jsme zas řádit.
Po večeři gratulujem,
etapovku vyhlašujem.
Na „dízu“ se chystáme,
do postýlek spěcháme.
Už toho moc nestihnem,
zítra je přeci poslední den!!!

DEN TŘINÁCTÝ– PROSINEC – 13.8.2015

Už je tady zase,
prosinec v celé své kráse.
Tenhle měsíc už poslední je
a každý ví, že jiný tu už nezažije.
A tak v chatičkách srovnáme si věci,
do kufrů je dáme - musíme balit přeci.
Po táboře pobíháme, pomáháme všem,
malí, velcí táborníci - domů však nechcem.
Medaile jsme dostali,
vždyť jsme si je vydřeli.
U ohýnku sedíme,
s táborem se loučíme.
Smutno je nám právě teď,
vždyť zítra opouštíme Sůvácký svět ...

