Džema Krīva zīmējums

Es strādāju un cīnos pēc savas atzīšanas, pēc sava spēka mēra,
zinādams, ka neviens nespēj visiem pa prātam izdabāt un tādēļ arī es nē.
Kronvaldu Atis

3x3 2008 Fols Krīkā

V

– 6. –

Kurš gudrāks?

iktorīna. Kas tā tāda? Vai tai ir kāds sakars ar
Viktoriju Mačānu? Varbūt ar karalieni Viktoriju?
Vai ar Viktorijas pavalsti? Nezinu. Tas bija jānoskaidro.
Eju. Skatos. Kā tad. Tur jau viņa stāv - pati Viktorija M.
Tā tad sakarība būs ar viņu. Nepaguvu ne apprasīties,
kā iet, un kas te būs, kad jau viņa noskaitīja līdz 8, un
visus atnākušos sadalīja 8 grupās. Lieli, mazi, jauni un
arī prātā vēl jauni apsēžas pie galdiem.
Uz katra galda jau ir nosaukumi. Uz viena ir zīme
– Prāta vētra. A hā! Tie laikam dziedās modernas
latviešu dziesmas. Uz cita galda zīme – punktierētāji.
Tie laikam būs kādi aborigēnu punktiņu gleznu
mākslinieki. Tad vai nu Fakīri, vai Kefīri? Vieglāk
saprast, ja tie ir Kefīri. Tie būs saistīti ar veselīgu
ēdienu. Tiem noteikti garšo kefīrs. Tālāk bija grūti
redzēt vai tie bija Gudrinieki vai Gaišās dzirksteles,
vai kas cits tam līdzīgs. Vēl tur bija ģēniji. Apskatījos
labi, bet neviens no tiem pēc Alberta Einšteina
neizskatījās. Te kaut kas liekas aizdomīgs.

Kuŗš šeit ir visgudrākais
Tālāk apkārt skatīties neļāva stingrais profesors
Visgudrākais. Viņš tiešām izskatījās vareni gudrs.
Ģērbies melnā paltrakā ar melnu dēli uz galvas. No

Pirmdien, 7. janvārī

dēļa karājās ar auklu piesiets pušķis. Tāds pušķis Austrālijā
ir ļoti noderīgs. Palīdz atgaiņāt mušas, vai vajadzības
gadījumā ar to var noslaucīt putekļus no acenēm.
Tad profesors nostrostoja visus, un sāka šķirstīt
lielas papīra lapas. Tās bija pamatīga dvieļa lielumā. Nu
viņš pārbaudīja visu klātesošo zināšanas. Laikam kāda
pārbaude. Kā tad, es atcerējos, Latvijā drīzi gaidāmas
vēlēšanas. Varbūt šis ir jaunais veids, kā viņi tagad
izvēlas partiju kandidātus. Nu profesors prasīja visādus
āķīgus jautājumus. Un lai klausītāji negarlaikotos, viņš
arī ik pa laikam dziedāja. Man gan likās, ka viņam būtu
jāiet mācīties pie Viktorijas M.. vai pie Ilzes Reiznieces,
jo viņam ar dziesmu vārdiem nemaz neveicās.
Būdams augsti mācīts un ilgi skolots, viņš saprotams
to pašu līmeni sagaidīja arī no saviem pārbaudājamājiem,
vai padotajiem un tāpēc uzdeva tik ļoti grūtus jautājumus,
ka pat visgudrākās galvas apreiba. Pat savu asistenti/
palīdzi profesors ielika kaktā. Vienīgie kas kaut cik spēja
izturēt lielo slodzi, bija Ģēniji. Viņi dabūja 108 punktus.
Kaut gan kārtības sargi, Apvienoto Nāciju novērotāji
un KNAB tiesneši līdz šim vēl nekādas nekārtības neesot
manījuši, tomēr ko var zināt, kas vēl var nākt gaismā
pēc valsts vēlēšanām. Tomēr jāatzīst, ka aizkulisēs un
kuluāros, neviens nav redzējis nekādas somas, maisus vai
portfeļus ar kārtīgām naudas summām. Tā tad, nekādas
„pateicības’ līdz šim vēl nav konstatētas. Viens kukulis
rupjmaizes gan ticis redzēts pie ēdienu galda. Bet to
notiesājuši 3x3 apmeklētāji tik ātri, ka pat ne drupatas
neesot palikušas. Tomēr, apsveicam Ģēnijus ar 1. vietas
iegūšanu. Profesora kabinets un pensiju departaments
gan viņiem nekādas prēmijas nedomā izmaksāt. Valsts
budžets to neesot paredzējis. Un ja arī būtu paredzējis –
Kasē naudas vairs nav, jo tā bijusi vajadzīga Emša kunga
traktora pirkšanai. Bet kā jau tas ir visiem zināms, tā nauda
ir pazudusi. Bet izmeklēšana varētu vēl turpināties. Otrās
vietas ieguvēji vēl pārspriež, vai griezties pie Zatlera vai
rezultātus pārsūdzēt augstākā tiesā.
Un kāds tam visam ir sakars ar Viktorīnu? Nezinu.
E. L.
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Piedzīvosim Jāņus!!!
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Svētbrīdis

Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
Plenārs – 2007. cerība; Kur tālāk? – Anna Žīgure – (Jāņu 		
sētā)
Brīvs
Rīta ievirzes – Ilga Reizniece – (Jāņu sētā) Nodarbības otrā 		
pusē dodamies lasīt jāņuzāles un pušķot jāņuvārtus.
Pusdienas
Tāļa un Edgara filma par alus darināšanu – (Saimes istabā)
Jāņuzāļu lasīšana (pieaugušie); bērni ar palīdzēm pin 		
vainagus
Brīvs
Pēcpusdienas ievirzes – Līgo virtuve. Pie dabas krūts. 		
Brīvie dalībnieki turpina lasīt jāņuzāles un pušķo Saimes 		
istabu.
Brīvs
Gatavošanās Jāņu vakaram – vainagu pīšana pieaugušajiem.
(Bērni šajā laikā skatās filmu). Saģērbšanās goda tērpos.
Vakariņas
SĀKAS JĀŅU VAKARS!!!
(Visi pulcējas pie Saimes istabas galvens ieejas.)

Pastaiga
Svētbrīdis – A. & M. Siksnas – (Lapenē, Jāņu pļavā)
Brokastis – (Saimes istabā)
3x3 izvērtēšana
Noslēgums
Pakošanās
Atvadīšanās

ulcejamies katru dienu agri no rīta lapenē lai
pārdomās, lūgšanā un mierīgā klusumā baudītu
svetbrīdi. Strauts pie mūsu kājām skaļi čaloja.
Māra mums parādīja savu iemīļoto sēdvietu no
kurienes skatoties mežā, gaismas stari skaisti krita
caur eikaliptu koku zariem un viņa jutās tā kā baznīcā.
Arnis mums saieta sākumā prasīja lai mēs uzzīmējam
zīmejumu vai uzrakstam vārdus kas parāda kāds
mums ir Dievs.
Šodien bija svētdiena. Arnis ar klātesošiem dalījās
nezināma dievlūdzēja lūgšanā. Lūgšana skanēja:
‘Dievs Kungs, radītājs, tēvs/māte, glābejs, un

draugs, es saskatu daļu no tava radošā skaistuma gan
zvaigznēs, gan kalnos, gan kokos un putnos un puķēs.
Saule dzied tavu slavu, mēness dod tev godu, un
jūras, vētras, un pērkons pievienojās spēcīgam korim
kas cildina tavu majestāti.
‘Tu esi Tas, kurā es dzīvoju un kustos un gūstu
savu būtību: tu neesi attāla, nejūtīga dievība, bet,
pārsteidzošā kārtā, tev dziļi rūp visi mani ceļi. Es,
pat es, varu sajust tavu dziedinošo klātbūtni, kad
esmu savās bēdu ielejās, vientuļās naktīs, un sērās.
Manā nepaklausībā, kad es gandrīz sevi iznīcinu, tava
žēlastība pārklāj manus daudzos grēkus. Tavs prāts ir
mans miers. Tev paklausīt ir pilnīgākā brīvība. Tavs
spirdzinošais spēks dod manai dzīvei mērķi un nozīmi,
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un tava tuvuma solijums sniedz atjaunotu cerību.”
Pēc šīs skaistās lūgšanas un klusām pārdomām
katrs dalijās ar bildi ko viņi būtu zīmejuši vai vārdus
ko viņi būtu rakstijuši par Dievu.
Paldies visiem dalībniekiem par viņu atklātību
un gatavību dalīties. Paldies Arnim un Mārai kas šinī
saietā skaistos rītos, pārdomās, klusumā un kopejās
lūgšanās mūs tuvināja pie Dieva.
Andris Ziedars

T

degustatori mācījās izbaudīt ne tikai ar muti, bet
arī acīm un degunu. Dažs labs miestiņš gan bija tik
tumšs, ka saulei neesot, tā krāsu varēja novērtēt tik ar
mūsdienīgāku palīglīdzekļu palīdzību!

Lielā diena „Alutiņa”
puduram

ukšas glāzes un siltas nojautas vakar vienoja
visus Alutiņa pudura dalībniekus. Pēc vairāku
dienu ilgušas alus darināšanas un teorijas apguves
bija pienācis laiks nogaršot kā tad garšo tas, par ko Jāskatās rūpīgi
tik ilgi runāts.
Kulminācijai Tālis gan bija pataupījis iepriekšējā
vakarā paša darinātu alutiņu. Viens viebās par
nepierasto garšu, cits to cildināja kā lielisku, vēl kāds
grima nostalģiskās pārdomās, ka baudāmais miestiņš
atgādinot Latvijas lauku sētas aromātu. Katrā ziņā
ikviens šķita apmierināts gan ar mutei sniegto
gandarījumu, gan jaunajām zināšanām, kuras tik
pārliecinoši šajās dienās sniedzis mūsu nepārspējamais
alus zinātājs Tālis.

Degustātori gatavi degustēt
Pudura vadītājs Tālis Putniņš vienu pēc otra galdā
lika trīs dažāda veida alus – Sparkling Ale, India Ale Pale
un Stout. Tāpat klātesošajiem priekšā tika liktas lielas
lapas, kurās izdarīt vērtējumus par degustējamajām
dzirām, piekodinot, ka ārā nekas nav jāspļauj.
Paša darinātais alus tiek ieliets pēdējais
D. R.

Zolītes turnīrs iegūst arvien
lielāku intrigu!

Z

olītes turnīra trešajā kārtā līdzšinējais kopvērtējuma
līderis Ivars beidzot sastapa nopietnu konkurenci.
Sīvā cīņā nācās piekāpties Kārlim, kurš tādejādi
panāca Ivaru, un nu abiem ir vienāds punktu skaits
– 16.
Degustātori iepazīstas ar lielajām vērtējumu lapām
Tiesa, abu vīru atrāvienu no pārējiem zolmaņiem
Tāļa mudināti dažādos alus jaunizceptie šobrīd nebūt nevar saukt par drošu. 14 punkti ir
––
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staigājām starp citu gar vaļēju ūdensvadu, kurā šaudījās
mazas un arī pavisam prāvas foreles! Trešajā dienā
bija izbraukums uz Wallace Hut. Mēs apskatījām šo
kādreizējo govju ganu nokvēpušo būdiņu, kura nav
sevišķi pievilcīga labos laika apstākļos. Tomēr tā var
būt ļoti noderīga, ja uznāk smags lietus vai sniegs vai
arī tik necaurredzama migla, ka nevar tālāk staigāt.
Tajā dienā mēs nogājām vismaz 4 kilometrus, bet tā
kā bija karsts laiks, tas likās vēl garāks.
Kā sekas šim grūtajam gājienam šodien mēs bijām
tikai deviņi gājēji – astoņas meitenes ar savu vadītāju
orīt, svētdien, tūlīt pēc Annas Žigures ievirzes, Māra – vai arī Andris ar savām rozītēm!
Šodien bija visskaistākā pastaiga – mēs uzbraucām
Siksna aicināja tos dalībniekus pulcēties, kas vēlas
pusceļā
uz McKay kalna un tad staigājām kādu
baudīt dabiskās skaistumkopšanas metodes un kuŗas
gabalu,
no
kura varēja redzēt plašu ainavu ar tuviem
ir arī ekologiški izdevīgas. Pulcējāmies zaļā pļavā tālā
pusē, pie strautiņa. Pēc paskaidrojumiem, izrādās ka šī un tāliem ziliem kalniem un vairākus tumši zilus
spīdošus ezerus.
ir iespēja izmantot atkārtoti
izmantojamu produktu no
Paldies Andrim Ziedaram par staigāšanas
Jāņu siera gatavošanas.
sagatavošanas darbu kā arī par drosmīgo vadīšanu par
Mums bija jānoskalo seja
šo skaisto un interesanto, puķu pilno apkārtni.
(un citas saulē cietušas
D. D.
ķermeņa daļas) siekalās, ne
paga paga, laikam tās bija
sūkalas, un tad janoskalojas
strautiņa dzidrā ūdenī.
amēr mēs gaidām šī vakara Līgo vakaru, vakar
šodienas rituāls ir it īpaši
svētkus jau aizsāka 3x3 mazākie dalībnieki, kuri
efektīgs, jo svētdienā esot maksimālais labums!!!
visus
aicināja uz Saulītes Svētkiem.
Redzēsim vai tiešam mūsu vīri vai sievas manīs kādu
Laumiņas, dažādi kustoņi un, protams, Saulīte
starpību (jeb varbūt pēc pāris dienām veidosies tāds,
visus
priecēja ar Jāņu dziesmām, dančiem un
nu, kamembera siera aromāts?)
I. Ziedare pantiņiem.
trijiem spēlētājiem: Arnim, Andrim D. un Anitai, kuri
uzvarot turnīra pēdējā – ceturtajā kārtā var triumfēt
arī visā turnīrā.
Pat teorētiskas cerības uz uzvaru kopvērtējumā jau
zaudējuši Tālis, Linda un Dīvs, kuriem ir 10 punkti
katram, kā arī Irēna ar 8 punktiem un Māra ar 4.
D. R.

Š

Jauna ievirze ?

K

K

Sit, Jānīti vara bungas!

Pie dabas krūts

atru dienu pulksten 15.00 mēs esam pie „dabas
krūts“. Programmas vadītājs Andris Ziedars ir
izpētījis Fols Krīka apkārtnes taciņas, lai ieinteresētie
3x3 dalībnieki varētu droši par tām staigāt. Pirmo dienu
mēs aizbraucām līdz Langford Gap taciņas sākumam
un tad staigājām līdz kalna malai ar brīnišķigu skatu
pāri par ieleju uz apkārtnes kalniem.

Bērni svin Saulītes svētkus
Kad bērni publiku bija iesildījuši, skatītāju priekšā
nāca 3x3 jauktais koris, lai izpildītu divas dziesmas
no gaidāmo dziesmu svētku repertuāra, kas līdz šim
Austrālijā nebija pazīstamas. Un par šo drosmīgo soli
izpelnījās uzslavas, jo ne viens vien no klātesošajiem
atzina, ka dziesmas nudien nav bijušas no vieglajām.

Otrā dienā pastaiga jau bija daudz garāka – mēs

Kā jau latviešiem pienākas, starplaikos starp
lielajiem māksliniekiem kopīgās dziesmās vienojās
arī plašākas skatītāju masas, lai apklustu uz skatuves
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kas latviešiem, kā mazai tautiņai, bijusi jau kopš
„Mērnieku laikiem”. Kuŗš gan nepazīst Švaukstu?
Allaž ir bijuši un būs latvieši, kuŗi gribēs parādīt,
prasmīgi vai neprasmīgi, ka pieder plašākai pasaulei,
nekā tikai mūsu mazai tautiņai. Tā laikrakstu un
sarunas valodā Latvijā mēs tagad sastopamies ar
tik daudziem internacionālismiem, pārņemtiem
galvenokārt no angļu valodas, šīs de facto pasaules
valodas. Tāda parādība nav apsveicama, tā būtu
nopietni apkarojama, bet tā ir tik ļoti cilvēcīgi
saprotama pēc 50 gadu rusifikācijas Latvijā.
Itsevišķi man patika Tavs „Problēmas” (ar lielo
P) sinonīmu klāstījums, kur ietilpa „ķibeles, klipatas,
klapatas, ķezas” ! Tik latviski un ar tik dzejisku
Dirigente Marija situāciju kontrolē pārliecinoši
aliterāciju!
parādoties „karstākajam” vakara piedāvājumam. Tas
Varbūt būtu bijis skaidrāks Tavs paskaidrojums
bija tik karsts, ka versijas par grupas nosaukumu
par „kuŗš” un „kas” lietošanu, ja šie abi mazie
izrādījās vairāk nekā viena. Taču galvenais ir tas, ka
vārdiņi būtu bijuši ietverti pēdiņās. Bez tām, rakstītais
11 jaunie dziedoņi ar savu izpildījumu spēja izsaukt
bija grūtāk saprotams un prasīja manu smadzeņu
gaviles ikvienā klātesošajā!
ielikšanu nopietnākā domu gaitā lai izprastu teikto.
Arī, šo vārdiņu nepareizās lietošanas iztirzājums it
kā atšķaidīja Tavu galveno apsūdzību par svešvārdu
piesārņojumu latviešu valodā.
Viskrāšņāko balvu gribu gan veltīt Tev par
pazīstamās, mīļās tautas dziesmas ievešanu modernās
pasaules valodas tulkojumā:
„Minimāls eksistē paternālais reģions,
Bet magnificenti sustenējās.”
Lieliski!

Paldies Aristīd!
Tava jaunā slepenā pielūdzēja,
P.P.P.

Latvijas jaunumi

Jaunieši kas iepriecēja senioru sirdis

Pēc vēl nelielas kopā padziedāšanas un vakara
pasaciņas Saulītes svētku galvenie varoņi devās pie Pieķer pasu viltotājus
Drošības policija atklājusi līdz šim lielāko
miera, bet pārējie pārcēlās uz Jāņu zāli, lai noskatītos
organizēto grupu kas darbojās, lai par naudu sagādātu
Ilonas Brūveres režisēto „Jāņu nakti”.
D. R. īstas Latvijas pases cilvēkiem, kuriem tās nepienācās.
Eiropas Savienības valstu pases melnajā tirgū var
maksāt no 30 000 – 70 000 latu.
Drošības policija par pases izsniegšanai
odājamais Aristīd! Nevēlos dot piezīmes par nepieciešamo dokumentu viltošanu aizdomās tur
Tavu rakstu par dietām, Tauriķa 4.nr., jo arī deviņas personas, tostarp arī valsts amatpersonas.
esmu nemediķe un noteikti nezinu pietiekoši par šo Divi cilvēki jau apcietināti.
tematu.
Toties, par latviešu valodu interesējos jau sen un No sala glābj kareivjus
Sals Latvijā pieņemas spēkā. Vidzemē termometra
ar lielu degsmi sekoju tam, kas notiek ar mūsu valodu
laika gaitā. Noteikti arī neesmu izglītota valodniece, stabiņš noslīdējis pat līdz – 21 grāda atzīmei. Daugavu
bet mums būtu patukšas pārrunas, ja izteikties drīkstētu ledus klāj no Baltkrievijas līdz Pļaviņām. Sala dēļ
atcelta godasardze pie Brīvības pieminekļa un Rīgas
tikai tie ar augstākiem grādiem jebkādā laukā.
Tavs raksts par valodu Tauriķa 5. nr. man ļoti, pils. Likumi paredz, ka goda sardze pie pieminekļa
ļoti patika. Tavs pirmais teikums „Pēdējos gados tiek atcelta, ja gaisa temperatūra ir zemāka par -10
Latvijā arvien vairāk lieto nevajadzīgus svešvārdus”, grādiem vai arī aukstākā laikā par -5 grādiem un
tas ir tik patiess tagad, bet arī apraksta parādību, pie vairāk nekā piecus metrus sekundē stipra vēja.

Atklāta vēstule Aristīdam V.

G
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No 6 – 7. janvārī

TAURIĶIS 2008

Godasardzi var atcelt arī īpaši nelabvēlīgos laika vārdu. “Koru kari” turpmāk līdz pat Dziesmu un deju
apstākļos - stipra lietus vai puteņa laikā.
svētkiem notiks katru sestdienu stundu garā tiešraidē
no plkst. 13.10 līdz plkst. 14 Latvijas radio 1.

Pie Īrijas latviešiem brauc mācītājs no
Latvijas
Gada kukainis un nekukainis.
Sestdien uz Īriju devies Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas (LELB) mācītājs un Piltenes
iecirkņa prāvests Uģis Brūklene, lai uzsāktu kalpošanu
latviešu draudzē Dublinā. Mācītāja uzdevums būs
vismaz gada garumā rūpēties par draudzes garīgo
dzīvi un izaugsmi, regulāri noturēt dievkalpojumus
un sniegt garīgu atbalstu latviešiem Īrijā.
Mācītāju LELB komandēja kalpošanai Īrijā,
atsaucoties uz Dublinas latviešu draudzes pagājušajā
gadā rakstiski pausto aicinājumu nosūtīt uz Īriju
pastāvīgu mācītāju. Uz luterāņu dievkalpojumiem
Dublinā patlaban pulcējas vidēji 30-60 latviešu.

Turpinot tradīciju Latvijas Entomoloģijas biedrība
par gada kukaini šoreiz nosaukusi Lielo dižkoksngrauzi,
savukārt par gada nekukaini – lapseņveida zirnekli.
Lielais dižkoksngrauzis ir viena no lielākajām Latvijas
un Baltijas vabolēm. Vabole ir brūna vai sarkanbrūna,
tās garums var sasniegt no 23 līdz 60 milimetrus. Suga
ir reta un aizsargājama. Savukārt Lapseņveida zirneklis
ir suga, kuru pirmoreiz Latvijā novēroja 2004.gadā.
Līdz tam šis zirneklis bija parasta suga Vidusjūras
zemēs, bet pēdējās desmitgadēs novērota tā izplatība
uz ziemeļiem. Šis zirneklis, tāpat kā pārējie tīklus
veidojošie zirnekļi, nav cilvēkiem indīgs.

Sākas koru kari

Gatavojoties XXIV Vispārējiem latviešu Dziesmu
un XIV Deju svētkiem, kas norisināsies šī gada jūlijā,
Latvijā sākušies koru kari.
Latvijas radio 1. studijā sestdien “Koru karu”
pirmajā sacensībā starp Gulbenes kori “Harmonija”
un Cēsu kultūras nama kori “Venden” veiksmīgāks
izrādījās Cēsu koris. Abi kori studijā nodziedājuši sava
kora muzikālo vizītkarti un sveicienu konkurentiem,
kā arī centās atbildēt uz muzikāli un vēsturiski āķīgiem
jautājumiem un atcerēties populāras dziesmas.
Latvijas radio 1 aicina ikvienu kori piedalīties radio
spēlē - konkursā, lai uzturētu dziesmotu garu, veselīgu
konkurenci, lai popularizētu koru kustību un koru labo Bērni Līgo virtuvē

Vai Tu atceries kas notika pagājušogad???
Zini vai mini, bet atbildi, kurā mēnesī notika katrs no šiem notikumiem un ik dienas saņem pārsteiguma
balvu!
1. Bruno Krūmiņš beidz darboties kā Dienvidaustrālijas gubernatora vietnieks...............................
2 Doma laukumā draņķīgos laika apstākļos uz tautas sapulci “Par tiesisku Latviju! Par godīgu politiku!”
pulcējas aptuveni 7500 cilvēku. Pēc dažu nedēļu ilgām smagām pārdomām premjers Aigars Kalvītis nolemj
demisionēt. .................................
3 Valdi Zatleru Valsts ieņēmumu dienests administratīvi soda par to ka valsts amatpersonas deklarācijā
nav uzrādījis visus ienākumus. Tāpat netiek gūta atbilde uz jautājumu cik lielas īsti bijušas no pacientiem
saņemtās „pateicības“, no kurām nav nomaksāti nodokļi.. ..................
4 Lai samazinātu inflāciju, valdība pieņem īpašu plānu , kas paredz būtiskas izmaiņas nodokļu politikā
un stingrus ierobežojumus kreditēšanas apjomu pieaugumam. ........................................
5 Valkas rajona Kārķu pagastā kādā privātā saimniecībā esošajā trīs metrus dziļā dīķī iekrīt kosmisks
objekts – pie šāda secinājuma nonāk vietējie iedzīvotāji, novērojot neparastu āliņģi, no kura simetriski uz
visām pusēm stiepjas seši stari. ..................
ATBILDES IZGRIEZIET UN, UZRAKSTĪJUŠI SAVU VĀRDU, IEMETIET TAURIĶA KASTĒ KAS
ATRODAMA SAIMES ISTABĀ!
––
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½x½ lapa
tad turpinājām pastaigu. Daži cilvēki gāja atpakaļ
uz mašīnu pa īsāko taciņu, bet es un daži citi gājām
pa garo taciņu. Mēs uzkāpām kalnā un domājām, ka

Bērnu domas
Pirmā nakts „Fols Krīkā”.
Pirmajā naktī, Elīna, Lelde un mēs spēlējām
spēles ap mūsu istabām. Bija ļoti forši. Mēs spēlējām
paslēpes un sardīnes. Kad bija 11:30 vakarā, mēs
beidzām spēlēt un apsēdāmies pie krēsliem un
runājām. Tad visi, izņemot Liju, gāja dušā. Dušas
bija ļoti atsvaidzinošas. Pēc dušas bija pusnakts,
tad mēs izdomājām iet gulēt. Bija ļoti traki pirmajā
vakarā. Mēs to nekad neaizmirsīsim!
Lija Andersone & Mia Lanskis

Viktorīna.
Aizvakar mēs spēlējām Viktorīna Viktorīna.
Un es iekļuvu Ģēniju komandā. Es domāju, ka
vistrakākais jautājums bija: „Cik zirņi ir pākstī?”
Kad visi jautājumi bija atbildēti, mums bija iedotas
citas grupas atbildes un profesors Visgudrākais
mums teica pareizās atbildes. Mēs rakstījām tās.
Par vienu pareizu atbildi dabūja +2 punktus, bet ja
nepareiza -2 punkti. Mūsu komanda vinnēja ar 108
punktiem.
Freja Kučers-Ozoliņš

Brokastis.
Vakar ne visi ēda brokastis astoņos no rīta.
Brokastis bija līdz deviņiem un bērni ēda pirmie.
Brokastīs varēja dabūt olu kulteni, pupas tomātu
mērcē, grauzdētu maizi un sausās brokastis. Man
patīk brokastu izvēle. Man tās garšo. Man nepatika
stāvēt rindā un ka tev vajag dziedāt pirms mēs
ēdam.
Kārla Jaudzema

tur būs mūsu mašīnas, bet nebija. Mēs staigājām vēl
kādu pusstundu, un tad mēs atradām mūsu mašīnas.
Mēs bijām pirmie, kuri tika atpakaļ pie mašīnām.
Mans brālēns Raimonds bija ļoti noguris, ka viņš
bija ļoti priecīgs tikt pie mašīnas
Andrejs Jaudzems

Izbraukums
Sestdien daudz cilvēki gāja uz gaisa pacēlāju.
Mums vajadzēja nopirkt biļetes un tad mēs varējām
uz to gaisa pacēlāju iet. Tas kalns bija dikti liels
un stāvs. Mammai tur nokrita cepure, kuŗu mēs pēc
tam gājām meklēt. Bija bailīgi iet lejā uz startu.
Kārlis Dragūns

Izbraukums
Vakar gandrīz visa 3x3 nometne gāja uz
izbraukumu. Daži cilvēki brauca uz gaisa pacēlāju,
kamēr citi gāja pastaigā pie „Wallaces Hut”. Nebija
tik karsta diena, bet mēs sākām svīst. Tur bija ļoti,
ļoti skaisti. Mēs varējām redzēt lielus akmeņus.
Wallaces hut ir maza koka un mūra būdiņa. Mēs
iegājām tur iekšā un redzējām kamīnu, bet tajā
nebija uguns. Mēs paēdām garšīgas pusdienas un Kārli D. nekas nespēj apturēt
––

