Narnijský kvíz

Družinová bojovka

Společný oheň KHL

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
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Kvíz a bojovka

občas pochybovat, téměř celou dobu byli zalezlí někde za stromem. Teprve až se modří
a červení spojili proti zeleným, tak začalo
vlaječek přibývat (u červených), pak se ale spojenectví zrušilo a na hracím poli vznikl zmatek.
Nakonec vyhráli modří, druzí byli zelení a
červení byli poslední. Bitva bohužel neproběhla
bez zranění. Nakonec všechno dopadlo dobře,
jen se prokázalo, že jedna nejmenovaná osoba
je schopna spáchat atentát mečem na druhou
nejmenovanou osobu.
Áďa

Která družina zná nejlépe Narnii? A
která je nejlepší v boji? Popisuje Áďa
Ráno nás vzbudilo zapískání budíčku asi v
sedm hodin. Všude bylo mokro po nočním
dešti. Vykolébali jsme se ze stanů, ještě v
polospánku po noční návštěvě. Po krátké
rozcvičce jsme se odebrali na snídani.
Poté jsme začali hrát kvíz. Hráli jsme s
kostkou a figurkama a když jsme si stoupli na
určité pole (s červenou barvou), tak jsme
dostali otázku, která se týkala Narnie. Každý
tým se aspoň jednou trefil na políčko s
křížkem, které je vrátilo asi o deset políček
dozadu, nebo nehodil potřebné potřebné číslo.
Nakonec jsme se dozvěděli třeba proč v posledním díle děti zemřeli, kdo byl prvním králem
Narnie a další věci, co se týče knih o Narnii.
Asi před obědem jsme odešli do lesa se svými
štíty, papírovými koulemi a meči. Všechny
družinky (kromě bobříků) si udělaly kruh, do
kterého zabodly 3 vlaječky, které zbyly ještě
z přepadů. A pak začala bojovka. Dlouho
se o vlaječky přetahovala modrá a čerbvená
družinka, o existenci zelené družinky se dalo

Vašek měl z ukradené vlaječky radost

Červení (Divocí Fauni) útočí!!!

Vzít vlaječku a rychle pryč!

Oheň KHL
Společný oheň tří spřátelených táborů
krátce komentuje Lukáš
Po odpoledním klidu jsme měli volný čas na
uklízení. Jako další program byl oheň KHL.
(pozor, neplést se zkratkou Kontinentální
Hokejové Ligy, v tomto případě jde o Kamenec, Hvězdičku a Lvíčata - pozn. red.)
Nějakej kus cesty jsme museli ujít a pak jsme
nasedli do Nataši a jelo se.
Na hvězdičce se dalo střílet z luku, vzduchovky
a flusačky, také se tam hrálo ringo, petkovaná a
fotbal. Poté byla svačina a pak oheň, Léna hrála
na kytaru a zpívalo se. Byla píseň kdy jsme si
svlékali kalhoty a byly tam i pěkný scénky.
Hlavním aktérem naší scénky byl Bob alias pan
Bobr, který si “zuby čistí rád”

Scénka Hvězdičky na téma MASH byla ...
zajímavá

Slavnostní oheň

Lukáš

Vašík střílí ze vzduchovky

Netradiční sport - petkovaná. Uhodnete o co šlo?

