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PIRMĀ DIENA 3X3
Bērni noklausījās vakara pasaciņu, ko lasīja Inga
Jakse, noklausījās šūpuļdziesmu “Aijā žūžū” un pēc
garās dienas devās gultiņās.
Uz nīkšanu palika izturīgākie – mūzikas spēlmaņi
Vanda, Zinta un Ilmārs. Un zolīšu kāršu spēlmaņi.
Vēl vēlā vakara stundā, aprakstot dienā notiekošo,
pienāca nometnes dalībnieki un atgādināja, ka arvien
tiek aicināti pieteikties spēlēt zolīti (aicināti arī tie,
kas vēlas iemācīties šo spēli) un aicināti iepazīties ar
ermoņikas spēles pamatiem!
Ingrīda Biezaite
Tauriķa redaktore

Bildēs: 3x3 saieta Atklāšana

DIENAS DZEJOLIS

Lielākā daļa 3 x 3 dalībnieku līdz vakariņu laikam
bija sasnieguši nometni, kas atrodas Falls Creek.
Tā kā dalībnieki ceļu bija mērojuši no tuvām un
tālām vietām, tad visi bija priecīgi par satikšanos un
vienlaicīgi noguruši no garā ceļa.

Tik un tā

Kuplais dalībnieku pulks 3x3 saietu sāka ar svinīgo
brīdi, kad tika pacelts Latvijas karogs un nodziedāta
Latvijas himna. Sekoja Ulda Ozoliņa un Dainas
Grosas uzruna sanākušajiem, un tad akordeona un
ermoņiku pavadījumā apskatīta nometnes teritorija.
Vienu reizi apstaigājot, tā likās tik plaša, ka daudzās
takas nevarēja iegaumēt, bet tāpēc jau mēs šeit būsim
vairākas dienas, lai daudz ko iemācītos, iepazītos un
apgūtu plašo nometni.
Vēlāk visi sēdās pie gariem galdiem, lai baudītu gardas
karstas vakariņas un pārrunātu dienā pieredzēto.
Vēlāk, skaļš zvans dimdinot, aicināja dalībniekus
uz iepazīšanās vakaru, kur ieviržu dalībnieki plaši
pastāstīja par gaidāmajām nodarbībām. Tad 3 x 3
sabraukušie pastāstīja par sevi, dziedāja dziesmas un
grieza danci.
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Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
Piedz.
Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu,
Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu.
Mazliet par mazu, lai palaistu vienu
Pasaules plašajos ceļos.
Par mazu, lai laistu vienu.
Es līdzi ceļos.
Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
/dzejoļa autors Ojārs Vācietis/

STĀSTS BILDĒS
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ARVIEN MEKLĒJAM!
Sludinājums - Rīta putniņiem!
Steidzami meklējam rīta vingrošanas vadītājus!!!
Vingrošanas sākums no 7.00 - 7.15 (pēc vadītāja izvēles) un
turpinātos līdz rīta svētbrīdim, kura sākums 7.45.
Prasības:
• Spēja agri celties
• Radoša izdoma vingrojumu izpildīšanā un demonstrēšanā.
Rīta vingrošana (ja notiks) būs uz laukuma aiz B bloka.
Lūdzam pieteikties personīgi pie Dainas Grosas līdz vakariņām.

Gata Šļūkas karikatūra

UZMANĪBU, UZMANĪBU!
Visiem zolītes spēlmaņiem! Darām zināmu, ka šoreiz ir paredzēta īpaša
balva zolītes turnīra uzvarētājam – tas būs autentisks un svaigs ZOĻU
komplekts ar latviskiem rakstiem! Piedalieties visi, kas spēj kārtis rokā
noturēt!

Svarīgs paziņojums par Nīkšanas vakaru!
Lūdzam pieteikties uz zolītes turnīru visus spēlēt gribētājus!
Pieteikšanās notiek pie Kārļa Ātrena.
Pagājušajā gadā Zolīšu turnīru uzvarētāja bija Inga Jakse.
Kas pirmais dzirnavās, tas pirmais maļ! :)
Pārbaudīsim šo latviešu izteicienu?
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BŪSIM UZMANĪGI!
• Ievērosim nometnes teritorijas
robežas, jo var apmaldīties.

• Jāuzmanās no čūskām, zirnekļiem
un mazām mušiņām, kas īpaši ir
savairojušās šajā gadā.

• Ilgstoši neuzturaties saulē

bez cepures un sauļošanās

Riti Raiti
Valodiņa
Tauriķī katru dienu padomāsim
par to, kādus izteicienus
lietojam latviešu valodā.
Šodienas izteiciens:
‘Es redzēšu tevi rīt!’
- nav pareizi.
Pareizi ir: ‘Satiksimies rīt!’

aizsargkrēmiem.

• Būt vērīgiem uz kopīgi

izsludinātiem paziņojumiem par
iespējamiem ugunsgrēkiem.

“Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!” (Rainis)
Rakstiet mums!
Lūdzu, rakstiet, zīmējiet, bildējiet!!!
Tāpat, esam Jūsu rīcībā drukāt ieviržu norises, referātus, aprakstīt notikumus, pieņemt sludinājumus, sūdzības, ja nu tādas rastos..., dzejoļus, lasītāju
vēstules, notis, receptes...
Garumzīmes, pieturzīmes,
pareizrakstība, lai paliek redakcijas
rūpe. Galvenais, rakstiet un sniedziet
manuskriptus Tauriķim! Veidosim to visi
kopā!
Lūdzam iesniegt visus rakstus līdz
vakariņām (6:00pm).
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