S Pipi dlhou pančuchou na tábore
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Celý rok sa tešíme na spoločný tábor. Tento rok sme si ho vychutnali s Pipi dlhou pančuchou.
Dievčatá jej pomáhali vykúpiť ocka, ktorého zajali kanibali. A tak sme s Pipi prežívali bolesti aj
radosti. Počas týchto štyroch dní sme prežili veľa zábavy a hier a utužili sa aj naše priateľstvá.
Už pri príchode cez les k chate sme narazili na skupinu nebezpečných pirátov so zbraňami.
Povedali nám, že zajali chatu a majú aj zajatca. Tak nám piráti diktovali, čo máme robiť. Museli
sme stále upratovať a stáť v pozore. A potom hľadať ich bojovú loď a zneškodniť ju. Tento
namáhavý deň sme zakončili rozprávkou na dobrú noc.
2016/07/2016_07_13_dievcensky_tabor_1den
Dnes sa objavila Pipi dlhá pančucha, ktorá nás privítala vo svojej Vile Vilôčke. Mala tu pre nás
rôzne prekvapenia. Strom Limonádovník, z ktorého viseli flašky s menami dievčat, ktoré si mohli
zobrať. Chcela, aby sme jej pomohli vykúpiť ocka z rúk pirátov tým, že získame štuplíky. Ale
potrebovala aj povzbudiť a potešiť, a tak sme mali dnešný deň v znamení radosti a hier.
2016/07/2016_07_14_dievcensky_tabor_2den
Anita, najlepšia kamarátka Pipi, pozvala našu hlavnú hrdinku na oslavu svojich narodenín.
Avšak Pipi ešte nikdy na žiadnej návšteve nebola. A tak sme sa museli na túto príležitosť celý
deň chystať. Doobeda sme si povyrábali krásne doplnky a poobede sme sa učili slušné
správanie a stolovanie. Oslava bola vydarená, Pipi si mohla pozvať všetky svoje kamarátky. A
tak sme išli všetky s ňou. Večer už bola zábava a keďže sa nám podarilo nazbierať dostatočné
množstvo štuplíkov, Pipi ich poslala na ostrov, aby sme tak vykúpili jej ocka.
2016/07/2016_07_15_dievcensky_tabor_3den
Neverili sme vlastným očiam, keď sme videli ocka ako sa k nám naozaj dostal. Bolo to veľké
stretnutie. Rozprával nám, čo zažil na ostrove a naučil nás rôzne kanibalské hry. Čakala nás
slávnostná sv. omša a obed, ktorým sme zakončili tento krásny týždeň.
2016/07/2016_07_16_dievcensky_tabor_4den
Ďakujeme našim výborným kuchárôčkam a animátorôčkam za všetko, čo pre nás urobili. A
zvlášť o. Jozefovi za jeho duchovnú službu a láskavú prítomnosť.

1/1
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

