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Vakardienas notikumi

Ak, kā dziedājām Rīta dziesmu! Neaizmirstiet iemācīties vārdus - 5.lpp.

Pirmais referāts. 
Stāsta Pauls. Referāta 
secinājums- tik labi kā 
tagad Latvija nekad 
nav dzīvojusi, bet 
nākotnes  virziens 
neskaidrs.Visi kopā!
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7.00 Rīta pastaiga/vingrošana 
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
8.40 Dienas ievadīšana zālē
8.50 Pēteris Strazds: 
Pēteris Dombrovskis- latviešu fotogrāfs
9.20 Kafija, maizīšu gatavošana pusdienām un 
izbraukšana uz Pētera Dombrovska izstādi un veco 
Parlamenta ēku. Visiem kopā piknika pusdienas

13.30-  Ierašanās atpakaļ
14.00 - 16.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 - 16.20 Launags
16.20- 16.40 Brīvais laiks
16.40 Puduri
18.00 Vakariņas
19.00 Filma par Pēreti Dombrovski
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”. (Latvijas viesi)
21.00 Zāļu tējas – stāstījums un degustācija
22.30 Zolīte,  satikšanās...

5. 
janvārī

Dienas norise

Piektdien, 5. janvārī

7.00 Rīta pastaiga/vingrošana 
7.45 Dabas klusuma baudīšana
8.00 Brokastis
9.00 Dienas ievadīšana zālē
9.20 Dace Smildziņa “Jaunumi Latvijas kultūrā”
10.20 Kafija
10.40 Rīta ievirzes
12.40- 13.00 Brīvais laiks
13.00- 14.00 Pusdienas
14.00 - 16.00 Pēcpusdienas ievirzes
16.00 - 16.20 Launags
16.20- 16.40 Brīvais laiks
16.40 Puduri
18.00 Vakariņas
19.00 Viktorīna
20.30 Pasaka, “Aijā, žūžū..”. (Latvijas viesi)
21.00 Vai zināt kādus joku stāstus? Dejošana
22.30 Zolīte, satikšanās...

Kas tad notiek Grīnhilā- „Tauriķis“ vēl gaida rakstiņus!
Redaktori  nepacietīgi gaida rakstiņus par dienas notikumiem. Lūdzu uzņemiet arī fotogrāfijas 
un nogādājiet redakcijā pēc iespējas ātrāk, lai varam publicēt nākamajā “Tauriķī”.

4. 
janvārī

Ceturtdien, 4. janvārī
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Bērnu programma

Bērni aizrautīgi veidoja dažādus mākslas darbiņus. Daži nopietni spēlēja šahu. Foto: Valdis Lainis

1/2x1/2 šogad Grīnhilā pulcē 17 bērnus 
vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Bērni rīta 
pusē gāja rotaļās un tad spēlēja teātri un 
veidoja dažādus mākslas darbus. 

Svarīga informācija par 
Izbraukumu

Šī gada 3x3 izbraukums būs uz 
pazīstamā latviešu fotogrāfa Pētera 
Dombrovska izstādi Nacionālajā 
bibliotekā, Exhibition Gallery, Parkes 
Place, Canberra, apakšējā stāvā. 
Katram ir jābrauc savā mašīnā. Ja vajag 
izpalīdzēt aizvest, lūdzu griezties pie 
Ivetas. 
Brokastis lūdzam paēst līdz plkst. 8.40 
un doties uz lielo nodarbību zāli, lai tūlīt 
varam sākt referātu. Tad plkst. 9.20 
būs rīta kafija/mailo un tajā pašā laikā 
sapakosim katrs sev līdzi pusdienas. 
Tās ieliksim “eskijā” un ņemsim līdzi. 
Visiem Nac. bibliotekā jābūt plkst. 
10.20. Pēc izstāsdes būs kopējs pikniks 
Canberra Nara Parkā, Yarralumla. Bērni 
tur varēs paspēlēties bērnu laukumā. 
Pēc tam pieaugušie dosies uz veco 
Parlamenta ēku (bērni var palikt laukumā 
ar vecākiem, ja vēlās). Mums ir jābūt 
atpakaļ 14.00 uz pēcpusdienas ievirzēm. 
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Kurzemnieku sklandrauši

Koklēšana

N. Foto: Iveta

To mums varēs atbildēt septiņus gadus vecais 
Mikus Strazds, kam bumbu spēles laikā izkrita 
jau vaļīgais zobs. Bet re, tieši tajā brīdī nometnē 
ieradās arī Mikus opaps, zobārsts, kurš varēja 
pārliecināties ka viss kārtībā. Nabaga Anda 
gan saķērusi galvu rokās iesaucās, ka viņa tikai 
uz dažām minutēm atstājusi bērnus vecāku 
uzraudzībā un jau asinis plūst!
Bērni no rīta jau čakli sāka iestudēt lugu par zēnu 
kas meklē pazudušo zaķi, bet par to jums pārāk 
daudz nevar stāstīt, lai beidzamā vakarā būtu 
pārsteigums. 
Pēc augļu (un šokolādes biskvītu) pārtraukuma, 
berni labāk iepazinās viens ar otru un ar savu 
nodarbību telpu: zīmēdami, skraidādami, 
izmēģinādami biljarda un futbola galdus un 
taisot bumbas no baloniem un rīsiem. Tad sākās 
“dodgeball” spēles, kad arī iepriekš minētais zobs 
atradās uz spēļu grīdas.
Pēcpusdienā varēja vērt krelles un taisīt čuskas. 
Daži arī ķērās pie pīnīšu pīšanas rokdarbu pudurā. 
Viena meitenīte man ar prieku stāstīja, ka nebija 
sagaidījusi, ka te būs tik daudz bērnu ar ko 
draudzēties. Liekas, ka pirmā diena pusreizpus 
programmā nopelnījusi bērnu īkšķus uz augšu. 

Valda

Vai zobu laumiņa zin ceļu uz Grīnhilu? 

Mīklai. 500 g rudzu miltu, 100 ml ūdens, 50 g cūku tauku (mēs 
lietojām sviestu), 10 g cukura, 10 g sāls, 1 ola
Pildījumam. 2 palieli vārīti kartupeļi, nomizoti, 500 g vārītu 
burkānu, nomizoti un sarīvēti uz smalkas rīves, 3 olas, ½ tējk. 
medus, sāls, pipari
Pagatavošana.

    Mīkla. Sākumā samaisi kopā šķidrās sastāvdaļas, pēc tam 
piejauc miltus. Samīci mīklu, izrullē 2,5 mm biezumā un izspied 
apaļas formas. Uzloki uz augšu maliņas, lai tās turas. Liec iekšā 
pildījumu.

    Pildījums. Bļodā samīci kartupeļus ar 1 olu. Otrā bļodā sajauc 
burkānus ar 2 olām, medu un garšvielām.

    Uz rauša pamatnes plānā kārtā izsmērē kartupeļu masu. 
Virsū liec burkānu masu. Liec cepties krāsnī 180 grādu 
karstumā apmēram 25 minūtes.    Dace

Pirmajā kulinārijas pudurī tika cepti seno kurzemnieku gardumi sklandrauši. Pēc dalībnieku 
lūguma publicējam sklandraušu recepti. 

Vai cik labi garšoja. Foto: 
Andris Kariks
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