Odpočinek po harcu

Narnie má talent

Double křížovka

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
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21.7.2015

Jsme talentovaní

Má Narnie talent? O tom píše naše
redaktorka Papája
V úterý podvečer jsme měli Narnie má talent
2015. Bylo to krásné. Jen ti nejodvážnější z nás
předvedli něco před celým táborem. Když porota
obodovala představení hodně body, začali jsme
všichni tleskat a pískat radostí a chválihodně
jsme se usmívali. Shlédli jsme od Lukáška Bojový tanec, od Elisy básničku v bulharštině,
představení mě, Emy a Martina Věštící mimino, od Martinky kouzlo Hořící kapesník, který
neshoří, od Lukyho vtip, od Vašíka zpěv (mimochodem bylo to krásné) a od Natálky tanec na
druhý pokus. Moc se mi to líbilo a věřím, že těm,
ktěří nejsou posedlí blbostma se to také líbilo.
Jo, a abych nezapomněla, Vojta a Tomáš ztrapnili českou hymnu!!! :-( HANBA JIM!!!
A večer… no, co k tomu dodat… prostě oheň
družin.
Papája

Pajá hraje na flétnu

Věštící mimino v podání Martina a Emy

Po Harcu...

Double křížovka

O zážitcích z tohoto odpočinkového dne
píše Tomáš

Vylušti morseovku a vyluštěné slovo doplň do křížovky

V úterý 21.7.2015 dopoledne jsme měli volno
po harcu. Dospávali jsme, myli se atd. Všichni
jsme si odpočinuli po čtyřdenním výletě. Já jsem
se konečně vyspal, protože Vojta a Martin mi ve
stanu brali věci (např. polštář a spacák. A rozvalovali se jako kdby spali na letišti. Takže jsem
se konečně opravdu vyspal. Taky byla vodní
válka. Byla super. Všichni byli mokrý a všichni
uschli. Trochu byly mokrý i stany. Taky uschly.
Naplňování se ujal Jirka. Když jsme uschli, šli
jsme na oběd, který byl dobrý.
Tomáš

Autor článku píše kroniku o tom, jak po harcu
psali kroniky...

1) /-/.-/-.../---/.-./
2) /--/./-.-.//...-/--../-../..-/----/..-/
3) /-.-/.-/.../.--./../.-/-./
4) /...-/---/-../.-/
5) /--/./-.-./

6) /-./.-/.-./-./.././
7) /.-/.../.-../.-/-./
8) /./.-./-.../
9) /-.-/.-./.-/.-..///

