7. ŠTEVILKA

NAKLADA 120 IZVODOV

CENA 599 sit / 2,5 eur

KOLPA NORICE

IZ VSEBINE
1. Španka zmagovalka turnirja (Šport)
2. Detektiv še danes buri duhove (Dnevne novice)
3. Sedma ponovitev tabora podira rekorde (Tedenski pregled)
4. Ali sta Španka in Danijela premalo spali (Rumene strani)
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SEDMA PONOVITEV TABORA PODIRA REKORDE
MARINDOL, 8.7.

Tradicionalno zbirališče pod uro na postaji, je tudi letos nekaterim povzročalo
kar nekaj težav. Kot vedno smo tudi letos prav te čakali. Po tem uvodnem
razburjenju je vožnja z vlakom minila mirno in hitro, le prevoz na tabor je malo
zatajil. Če bi to prej vedeli, bi se peljali kar do Metlike!
Ker nas je pot izlačnila smo z veseljem odšli najprej na kosilo. Jure: »za jest
mamo pa že cel teden kar dober«
Ker je reka Kolpa letos prijetno topla smo se že prvi dan odpravili na kopanje, se
pravi predvsem tunkanje in malo plavanja. Zvečer smo imeli spoznavni večer,
kjer smo se vsi na hitro predstavili kot skupine in vsak posameznik je predstaljal
svojega najljubšega športnika. Ker smo ravno v času nogometnega svetovnega
prvenstva, je sledil obvezni ogled polfinalne tekme na katerem so se mnenja
kresala in stave so padale. Vzdušje dokaj noro! Na taboru smo vsi udeleženi v
mnogoboju, ki sestoji iz polno disciplin in jih počasi premagujemo. Do konca
bomo ravno vse prebrodili. V to so vključene tudi tematske delavnice, ki pa so
letos kar zanimive, zato nam tudi v skupnem seštevku kaže kar dobro!
Vzdušje je prijetno, družabno, brezskrbno, spi se malo, vodstvo je zaupljivo in
zabavno, zato se bomo radi vrnili tudi prihodnje leto, ko: »SE ŠPORTAMO NA
8. TABORU ŠDSS!!! «

VREME
Vreme nad Marindolom nam je bilo prva dva dneva naklonjeno. Temperature so dosegale
norih 30°C in več. Sonce je žgalo, kot za stavo. Tretji dan se je vreme začelo kisati. Oblaki so
zastrli nebo in dež je namočil tla , ravno toliko, da je bilo polno blata, kar je dobro za
vzporedno potekajoči rok Otočec. V noči s petka na soboto so nebo namesto zvezd
razsvetljevale strele in namesto dežurnih grmelo nebo. Dež je težil tudi v soboto dopoldne, a
smo ga z pridnostjo na delavnicah pregnali in spet nam je posijalo sonce. Upajmo da bo tako
ostalo tudi do Nedelje.
Od vas se poslavljajo vremenoslovci KOLPARJI!

