
Jokam se                      [đoukam se]

Kaj je razlika med raco in kolesom? 
- Da imata oba balanco razen raca ne.

Na letalu je 500 ceglov. Enega
vržejo dol – koliko ceglov ostane?
-
Kako spraviš slona v hladilnik v 3 potezah?
-
Kako spraviš slona v hladilnik v 4 potezah?
-
Lev priredi zabavo za rojstni dan in povabi 
vse živali. Katera manjka?
-
Pod mostom teče reka, v kateri so 
smrtonosni krokodili. Deklica prečka most, 
a preživi. Zakaj?
-
Ko deklica pride čez most vseeno umre. 
Kako?
-

499.

Odpreš hladilnik. Daš slona notr. Zapreš hladilnik.

Odpreš hladilnik. Daš slona vn. Daš žirafo notr. Zapreš hladilnik.

Žirafa, ker je v hladilniku.

Ker so krokodili na levovi zabavi.

Ker ji cegu pade na glavo.

Gobavci so nardil band pa je čez 1 tedn 
razpadu.

izdaje

Uvodnik
Draga bralka, dragi bralec! 

Z veseljem predstavljamo legendarni taborni časopis Kvajdeja 2022 – Legendan. Vsak dan vas bodo v podtaboru čakale sveže novice o 

tabornem dogajanju predvsem pa vaši prispevki, pesmi, misli, šale in še marsikaj. Če želiš sooblikovati ta časopis, vrzi svoj prispevek v 

nabiralnik na oglasni deski. Nabiralnik praznimo vsak dan ob 19h! Veseli bomo tvojega sodelovanja. :)

Uredništvo Legendanesa

št. 01
letnik: 6
19. 7. 2022

ur.: trop PR
Zagnana vidra, 

Navita kresnica,
Zaljubljena mravlja, 

Nasmejani sokol

Vremenska napoved za danes
Naklo, Slovenija: jasno, 32°C

Vremenska napoved v besedi: 

Jutri bo še vedno nažigalo na polno. Zjutraj 

lahko pričakujete nekaj rose, potem pa 

bolje za vas, da nosite klobučke in veliko 

pijete. Sončni zahod pričakujemo cca. ob 

21.07. 

Buenos Aires, Argentina: jasno, 13 °C

Oslo, Norveška: delno oblačno, 26 °C

Mlad komar gre na svoj prvi polet. Ko 

pride domov reče: »Mami, mami, vsi so mi 

ploskali!«

Jezus, Chuck Norris in apostol Peter želijo 

peš prečkati jezero. Prvi gre Jezus in brez 

problema hodi po vodi. Za njim gre Chuck 

Norris, ki mu prav tako uspe. Za njima gre 

Peter, ki se kmalu začne utapljati. Pa reče 

Jezus Chuck Norrisu: »A mu poveva za tiste 

kamne?«, pa Chuck Norris prav: »Kere 

kamne?!«

Taborno vodstvo odgovarja
Radovedni? Kar pogumno, vprašajte 

taborno vodstvo!

V tej rubriki bomo vsak dan izbrali eno 

vaše vprašanje, ki ga naslovite na taborno 

vodstvo. Svoja vprašanja lahko oddate 

v nabiralnik našega časopisa na oglasni 

deski. 

Včerajšnja legenda se je pisala 
tako ...
Tole pišem v skrajni zmedenosti in 

neznosni ogorčenosti. Moj ponedeljek 

se je začel popolnoma običajno. Tako 

kot vsak pričetek tedna sem se napotil k 

svojemu stricu po svežo zalogo piščancev. 

Nič hudega sluteč sem skakljal po glavni 

voluharski cesti, ko je mojo pot prekrižalo 

enajst gromozanskih plastičnih škatel. Moja 

zgroženost se nikakor ne konča že tukaj! Ne 

samo, da sem ostal brez glavne prometnice, 

moj brlog je obkrožen z nadvse glasnimi 

bitji, ki stalno mrgolijo in nenehno skačejo 

gor in dol. Šoja Zoja mi je povedala, da je 

slišala govorice, da naj bi ta bitja tu ostala še 

cel teden. Iz zraka je videla, da so si postavili 

platnene brloge v nenaravnih barvah. Resno 

me skrbi, da se ta norija nikakor ne bo 

zaključila do mojega naslednjega opravka, 

ko bom moral ponovno zapustiti svoj 

brlog. Kanček miru sem dobil šele, ko so 

se mrgoleča bitja za nekaj časa umaknila v 

gozd. Priliko bom izkoristil, da apeliram na 

vse, ki mi lahko kakorkoli pomagate. Nujno 

potrebujem strop v brlogu, ki se ne trese in 

cestne povezave brez ogromnih nenaravnih 

ovir. Kar se tiče na novo nastalih zakladnic 

hrane, se mi ne zdijo moteče. Recimo, da 

se jih lahko navadim. V kolikor ima kdo še 

kakršno koli informacijo (npr. glede novih 

začasnih bivališč, obvoznic ipd.), se toplo 

priporočam.

S pozdravi, 

Brane Podlasca



Kvajdej ne tiu'c

Rubrika na žalost sameva, 

če bi le-ta lahko pela, 

bi v žalostnih spevih zvenela.

Neizpolnjene taborne ljubezni klic,

Hrepeni po mislih vaših zatreskano-

rdečih lic.

Se ti je že zgodilo, da si na taboru opazil 

nekoga, ki je v tebi zanetil iskrico, potem 

pa si neočitno skušal/-a izvedeti njegovo/

njeno ime? Mi te popolnoma razumemo 

in ti ponujamo odlično rešitev! Opiši svojo 

simpatijo in s pomočjo ostalih izvidnikov 

poišči svojega/svojo izbranca/izbranko!

Rubrika na žalost sameva, 

bi v žalostnih spevih zvenela.

Crna  kroni ka
Včeraj smo prejeli žalostno novico, da se 

je na taboru zlomila najmanj ena plastična 

žvilca. Upamo, da je na lepšem kraju. Naj 

počiva v miru.

Član osebja je včeraj v tragični nesreči z 

monociklom zletel čez balanco, na srečo je 

bil le poškodovan posameznikov ponos. 

Po taboru se širijo govorice, da je včeraj 

bruhalo najmanj 10 udeležencev, članov 

osebja in tabornega vodstva. Upamo, da se 

danes bolje počutite. Mislimo na vas. 

Med četami se širijo govorice o nesreči z 

veliko macolo, govori se da udeleženec v 

nesreči lahko sedaj nosi za 2 številki manjše 

gojzarje.

Trop za prvo pomoč nam je predal naslednjo 

statistiko poškodb v prvem dnevu Kvajdeja:

- 2 zvina gležnja

- 5 ureznin

- 2 udeležencatrpita zabolečinami v želodcu

- 1 primer sončarice oziroma izgorelosti

- 3 žulji tretje stopnje

- 2 pika čebele

- 2 pika ose

- 1 prevoz na urgenco zaradi ureznine

- 1 udarec z macolo

v

Legenda pra vi ...
Več je zvezd kot zrn peska na zemlji.

Človeški ugriz je eden najbolj nevarnih ugrizov 

na svetu.

V nedeljo so kuharji za osebje in taborno 

vodstvo spekli 150 jajc. 

Včeraj smo za malico pojedli 700 nektarin.

Če imaš bolj legendarna random dejstva na 

zalogi in jih želiš delitvi s celim Kvajdejem, jih 

oddaj v nabiralnik pri oglasni deski. 

Osmr tni ca

Danes v popoldanskem času nas je dosegla 

žalostna novica. V podtaboru 2 se je našlo 

brutalno razpolovljeno truplo. Sekira, izdelana 

v železnikih, ni še dopolnila niti 2 leti. Zaradi 

prelomljenega ročaja so pokojno v šotoru za 

tehniko morali pospremiti v večna lovišča. 

Draga sekira iz Železnikov, pogrešali te bomo 

in za vedno boš ostala v naših srcih. Počivaj v 

miru!

Rudi želi osvojiti Samanto. 
*Pomagaj njegovemu prijetlju, da mu predlaga najboljši pick-up line:

A) Ali si bila v prejšnjem življenju kresilo? Ker si v meni zanetila iskrico!

B) Hej, kaj imata skupnega ti in moje gate? Nič od tega nebi zamenjal cel teden!

C) Ali imaš kompas? Izgleda da sem se izgubil v tvojih očeh.

Č) ____________

A)

B)

C)

Č) 


