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V četrtek smo se ob 7:00 

zjutraj odpravili izpred 

šole na tabor v Marindo-

lu. Ko smo končno pris-

peli v krajinski park 

Lahinja, nam je ga. Ana 

Klepec predstavila zna-

čilnosti parka. Spoznali 

smo zaščitene vrste ras-

tlin in ţivali.  

Odpeljali smo se do 

Velikega Nerajca, kjer 

smo za vstopnico dobili 

odlično ajdovo potico. 

Ogledali smo si muzej 

ročnih izdelkov, najsta-

rejšo kmečko hišo in 

reševali naloge. Po ogle-

du te vasice, smo se 

odpravili proti domu 

tabornikov v Marindolu.  

Po odličnem kosilu smo 

se nastanili v šotorih. Ob 

16:00 uri smo imeli 

delavnice, na katerih 

smo izdelovali pisanice 

in kazala za knjige ter 

imeli taborniške igre. 

Sledila je večerja 

in nato folklorna 

skupina z raznimi plesi. 

Sledil je vsem najboljši 

rinčinčin, na katerem so 

se na vsem izsušile ust-

nice. Ob 22:00 so sledile 

sanje. 

V petek smo prezgodaj 

vstali in zaradi tega smo 

imeli naporno telovadbo. 

Ko smo pojedli zajtrk 

smo se 7. B odpravili na 

raftanje, 7. C pa se je 

naučil taborniških veš-

čin. Potem smo zamen-

jali dejavnosti. 

Nato je sledilo kosilo in 

počitek. Po projektnem 

delu smo se napotili do 

Adlešičev. Ogledali smo 

si muzej in spoznali pos-

topek tkanja platna. Ko 

smo se vrnili, so nas 

čakale slastne palačinke. 

Zvečer smo se igrali 

kviz in na koncu še rin-

činčin. 

V soboto smo zajtrkovali 

in 

pospravili šotore. Sledil 

je orientacijski pohod, 

po njem pa mrzel tuš in 

projektno delo. Po kosilu 

in počitku smo nadalje-

vali z dejavnostmi. Sle-

dile so taborniške igre in 

dejavnosti. Ob 19:00 je 

bila večerja, nato pa so 

ob taborniškem ognju 

potekale romantične 

poroke. Nazadnje smo se 

igrali rinčinčin in odšli 

spat. 

V nedeljo smo dvignili 

zastavo in pojedli slasten 

zajtrk. Nadaljevali smo s 

projektnim delom in pla-

kati. Nato je sledilo 

pakiranje prtljage in pos-

pravljanje šotorov. Imeli 

smo kosilo, nato pa so 

sledile druţabne igre s 

tabornikoma. Po uri in 

nekaj minutah smo poča-

si odšli proti domu, ţalo-

stni ker se je naš tabor 

tako hitro zaključil. 

 

ADIJO MARINDOL!!! 

MARINDOLSKI DNEVNIK 
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N. Kranjec: Zelo 

dobro. To je najboljši 

tabor. To je to. 

 

M. Meţek: Najboljši, 

zanimiv, smešen, 

zabaven… Sovraţim 

klorbando. 

 

T. Zupan: Tabor je 

neki vmes. Kazni 

niso nič hudega, so 

zabavne. 

 

M. Šterk: Zanimivo. 

Ni bilo dolgočasno. 

V.Ilijaš: Je dober, 

najboljši. 

 

A. Kovač: Je najbolj-

ši od vseh. 

 

D. Relja: Je čist v 

redu. Ni lih najboljši. 

 

A. Boţič: Je dober. 

Do zdej je najboljši. 

 

S. Kondič: Super!! 

Jutranji tek je zanič. 



Kupila ženina 
P. P. se je odločila, da se bo na taboru poročila. Dolgo je iskala primernega ţenina in ga kmalu našla. Ker se 

T . Z. ni hotel poročiti z njo, se je odločila , da ga bo dobila za vsako ceno. Ko je T. Z.  slišal za ponudbo 

desetih evrov, se je odločil, da v poroko privoli. Ker je nevesta hotela predporočni popust, je ţenin od pogodbe 

odstopil in poroke ţal ni bilo. 

 

Živali napadle nedolžno deklico 
Ţ. S.  je na taboru doţivela napad ţivali. Ko se je namestila v šotor in je bila prepričana, da se je brezskrbno 

ţivljenje na taboru pričelo, je zagledala ogromnega pajka. Začela je kričati kot sraka, tako da smo jo komaj 

pomirili. Ko je bila deklica končno umirjena, je v šotor priskakljala kobilica. Deklica je bila tako vznemirjena, 

da so jo pomirile le kapljice enaintrideset.  

 

Gledališče resnic in izzivov 
Drugi dan tabora se je nekaj učencev odločilo, da se bodo igrali 'flašo resnice'. Najprej so se igrali v šotoru, ker 

pa je bilo preveč vroče, so se odločili, da bodo svoje zaupnosti razkrivali drug drugemu ob ognjišču. Kmalu so 

opazili, da imajo gledalce, ki pozorno spremljajo dogajanje ob ognjišču, ne da bi plačali vstopnice. 

 

Izginila v Ljubljano 
V petek je izginila v Ljubljano A. G., kjer si je ogledala z zlato kartico  skupino RBD. Pogrešana je bila ves 

dan. Zaradi lakote in prijetnega vonja po palačinkah, se je pogrešana zvečer vrnila nazaj v tabor. 

 

KlorBanda se menjava 
'Zelo' priljubljena je bila skupina čistilcev tabora, imenovana KlorBanda. Člani so se menjavali skoraj vsak 

večer. Nekaterim je bilo tako všeč, da so bili stalni člani skupine.  

 

Nov incident na reki Kolpi 
V petek smo doţiveli spopad gumijastih čolnov na mejni reki Kolpi. Prehitevali, zabijali in špricali smo se vsi 

udeleţenci raftanja. Rezultat je bil neodločen, saj smo bili vsi udeleţenci boja mokri kot miši.  

 

Praznovanje rojstnega dne 
V soboto pri jutranjem zboru je Medo napovedal T. Z. –jev rojstni dan. Ves presenečen je stopil na sredino in 

tabor je prepeval Vse najboljše…Za darilo je dobil ogromno lešnikovo čokolado.  
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    UTRINKI S POROK 



Ime in priimek: Miha Rogelj 

Vzdevek: Baltazar  

Datum rojstva: 11.5.1984 

Kraj rojstva: Kranj 

Taborniški rod: Kokrški rod 

Naj barva: prozorna 

Naj jed: jajce v pomaranči 

Naj pijača: ledeni čaj 

Naj pevec: Damijan Murko 

Imaš dekle: trenutno ne 

Kaj ceniš pri dobri tabornici: da ima smi-

sel za humor in da prenaša moje fore. 

Ime in priimek: Matic Dolenc 

Vzdevek: Medo 

Datum rojstva: 14.10.1991 

Kraj rojstva: Kranj 

Taborniški rod: Rod zelenega ţirka 

Naj barva: armena 

Naj jed: pica po taborniško 

Naj pijača: jan (sirup) 

Naj pevka: Verka Serduchka  

Imaš dekle: Ne!!!!!!!!!!!!!! 

Kaj ceniš pri dobri tabornici: da zna 

ogenj zakurit in bivak postavit. 

OSEBNA IZKAZNICA: Baltazar 
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OSEBNA IZKAZNICA: Medo 



Opišite kakšen smešen 

dogodek? 

Nekemu učitelju so učenci 

zašili piţamo in mu v posteljo 
dali sirkovo krtačo. 

Kaj vas razjezi in kaj razve-

seli? 

Razjezijo me ljudje, ki nočejo 

jesti moje hrane. 

Razveseli pa me, ko vidim, da 

so udeleţenci tabora pojedli 

vse, kar sem skuhala. 

 

Kaj menite v naši skupini? 

Vaša skupina je pridna, čep-
rav bi bila lahko še bolj. Zelo 

bi me razveselilo, če bi pojed-

li več. 

Kristina Cvitkovič je 

učenka 8.b razreda OŠ 

v Črnomlju. Do 4. raz-

reda je obiskovala OŠ v 

Adlešičih, sedaj pa se 

vozi v Črnomelj. Je 

odličnjakinja, pleše v 

folklorni skupini, obis-

kuje glasbeno šolo, kjer 

se uči klavir. Pomaga 

pa tudi v vinogradu in 

na polju. Z njo smo 

pripravili kratek razgo-

vor. 

 

Ali delaš na polju? 

Dela na polju je zelo veliko. 

Kadar le morem, pomagam 

svojim staršem.  

Ali pomagaš svoji mami pri 

ročnih delih? 

Ja. Ročno delo me zelo veseli 

in sprošča.  

 

Vemo da si odlična učenka. 

Kateri predmet v šoli ti je 

najbolj všeč? 

Moja najljubša predmeta sta 

angleščina in zgodovina. 

 

Ali imaš rada naravo in 

živali? 

Naravo in ţivali imam rada, 

ker je vsaka nekaj posebnega. 
 

Koliko časa že plešeš? 

Ples mi pomeni zelo veliko. 

Štiri leta plešem pri folklori, 

dve leti pa latino-ameriške 

plese. 

 

Kateri ples imaš pri folklori 

najraje? 

Moj najljubši ples je pušter 

tanc. 

Gospa Draga je kuharica na 

taboru, kjer pripravlja zelo 

okusno hrano. 

 
 

 

Kakšen je vaš delovni dan 

na taboru? 

Delam od jutra do poznega 

večera. 

 

Kaj najraje kuhate? 

Rada kuham prav vse. 

 

Koliko časa že prihajate v 

Marindol? 

V Marindol prihajam ţe tri-

najst let. 

 

INTERVJU Z GOSPO DRAGO 

INTERVJU S KRISTINO CVITKOVIČ 
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KRATEK ČVEK Z OSRBNIKOM 

Vaš vzdevek je 

Popaj. Ali radi jes-

te špinačo? 

Srednje. 

 

Ali ste močni? 

Bil sem v mladosti. 



HOROSKOP 

Oven:  

Izkoristi zadnji rinčinčin. 

 

Bik: 

Čaka te prijetno potovanje. 

 

Dvojčka: 

Poglej pod posteljo, kajti čaka te darilo! 

 

Rak: 

V krajinskem parku Lahinja si zaščiten. 

 

Lev: 

Bori se kot lev(inja). 

 

Devica: 

Tehtnica: 

Prevagaj se na pravo stran. 

 

Škorpijon: 

Ker si pozabljiv, boš pozabil določene stvari. 

 

Strelec: 

Ţrtev ni dobro (pod)kupovati. 

 

Kozorog: 

Pazi, ko boš nabodel z rogovi. 

 

Vodnar: 

Izkoristi zadnjo priloţnost, da ti ljubezen ne 

splava po Kolpi. 

 

Ribi: 
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