R:

Dobré ráno, dobré ráno,
Je tu ďalší skvelý letný deň.

1.

Prvé ráno v Starej Vode Vás už víta.
Dnes každá banda slávnou kapelou byť má.
No zriešiť úrad nie je žiadna hračka.
Čaká nás aj grilovačka.
Do tanca už valčík z Viedne hrá.

2.

Druhý deň v Starej Vode Vás víta.
Sálou ča-ča, riekou lano vedie nás.
Želaj si, nech nie je uzol voľný.
Hitom bude skladba Call me.
A tých správnych hráčov treba nájsť.
A večer počet Vašich bodov bude rásť.

3.

Tretí deň v Starej Vode Vás víta.
Dnes nás tancom vezme jive cez oceán.
Hor sa minúť prachy do dediny.
Získať chceme cenu Grammy.
Nevzdáme sa nočným nástrahám.

4.

Štvrtý deň v Starej Vode Vás víta.
Spoznaj, akú má zákerný špión tvár.
Večer vyskúšame si kúzlenie.
Predvedieme vystúpenie.
V rytme tanga vytvor tričiek pár.

5.

Posledný deň v Starej vode Vás už víta,
preto záverečný tréning čaká nás,
a keď stanú sa z Vás medailisti
prídu tiež aj Taekwondisti
vlakom domov vrátime sa zas...

Každé ráno zaznela aktuálna sloha tejto piesne a začal nový deň nášho pobytu v letnom
tanečnom tábore TŠ Poprocký. Zvedaví táborníci sa ešte v posteliach dozvedeli, čo ich v ten deň
čaká. Spev, hudba a smiech sa následne ozývali po celé dni čarokrásnym prostredím južného Spiša v
Starej Vode.
Nádherná príroda v okolí, priezračný potok Stará voda, ktorý sa kľukatil Hnileckou dolinou
Slovenského Raja, ponúkali množstvo zábavných aktivít. I tento rok fungovala skvelá spolupráca
v tímoch. Pod vedením p. vychovávateľky Evy Streitovej, p. učiteľa Gabriela Szaba a manželov Jany
a Miloša Poprockých, prežili mladí táborníci 6 dní v duchu tanca, súťaženia, športu, pohody a nových
zážitkov. Deti, ktoré sa tancu venujú počas školského roka, si mali možnosť rozšíriť svoje tanečné
zručnosti. A tí, ktorí sa tancu doteraz vôbec nevenovali, sa s ním v čase prázdnin mohli príjemne
zoznámiť.
Na záver ostáva len povedať: Tešíme sa na 7. letný tanečný tábor!

