Dostavby pokračují

Revoluce v táboře

Pan Bobr mezi námi

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
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Miraz je zbabělec

naštval. Vendy slabým hlasem řekla CHOBOTNICE a vrhli jsme se na ně a zabili jsme
tři Telmarýny, ale Miraz uprchl. Asi o hodinu
později nás přepadli, ale my jsme je do minuty
pozabíjeli. Škoda že tam Miraz nebyl, protože
kdyby jo, tak bychom ho určitě dostali.

Pan Bobr organizuje revoluci v táboře.
Druhý den očima Martina a Emy

Ráno byl rychlý budíček, tábor vzbudili Telmaríni. Pátrali po hledaném panu Bobrovi,
který proběhl přes tábor. Usekli mu jen kus srsti
a ta visí na stožáru v táboře. Je to výstraha pro
mluvící zvířata z Narnie a hlavně pro Aslana.
Po brzkém vzbuzení se účastníci tábora začali
věnovat jeho dokončení. Byli jsme rozděleni do
čtyř skupin. Nejmladší dělali ohniště a zbytek
dělal plůtky, strážní přístřešek a hlavní bránu.
Bylo hrozné horko, ale pak z nenadání začala
bouřka. Byl to odpočinek pro naše ručičky,
nožičky, hlavičky, botičky, ramínka, lokýtky
atd… Během stavění plůtků vypukla vodní
bitka mezi dětmi a Telmarínským dozorovatelem. Dozorovatel se velice bavil.
Pokračovali jsme v dostavbách a najednou
k nám přiběhl pan Bobr a poradil jak ukončit
Mirazovu vládu. Řekl nám, že při nástupu
až přijde „král“ Miraz i se svými čtyřmi Telmaríny. Naše práce se mu vůbec nelíbila, tak ze
samého vzteku kopl do plůtků a tím nás velice

Ema a Martin

Že by nová nora pro pana Jezevce?

Pan Bobr vede povstání

Narnijská křížovka

Druhý den očima básníka
Budíček byl velmi rychlý,
všechna zvířátka z lesa prchly,
vzbudili nás Tlemarýni,
rádi bychom prchli skříní.
Jenom kdyby tady byla,
tak to by byla vážně síla.
Honili tu pana Bobra,
podívaná to byla fakt dobrá,
už ho málem měli v hrsti,
usekli mu kousek srsti.
Bylo jim to hodně líto,
rádi by nás probodali jak síto.
A zazvonil zvonec
a básničky byl konec.
Martin a Ema

1) Kdo je dočasným králem Narnie
2) Kdo slouží Mirazovi
3) Kdo je hledaný tvor
4) Jak se jmenuje hledaný princ
5) Jak se jmenuje sourozenec, který umí velice dobře střílet z luku
6) Jak se jmenuje sněžná královna

7) Název země, ve které se nacházíme
8) Jaká zbraň střílí šípy
9) Čím se volá o pomoc
10) Kdo je to Miraz
11) Jaké zvíře je Aslan
Ema

Boj s Telmarýny

