Kaut kur starp zemi un debesīm

Sveiks,
lasītāj!
Priekšā, manuprāt,
gada skaistākais
mēnesis
–
novembris,
taču
pagaidām mēs vēl
dzīvojam šogad,
paldies Dievam, ne
tik
lietainajā
oktobrī. Oktobris ir
latviešu mēnesis,
mēs savās jūtās
vienmēr dzīvojam
mazliet oktobrī, tāpēc L’avīzes komanda ir
centusies pat ar knīpstangām izvilkt no šī
mēneša visu to labāko. Šajā numurā sastapsi
jauninājumus – personības testu, krustvārdu
mīklu ar vērtīgu balvu, kā arī aicinājumu
piedalīties selfiju konkursā! Esam apņēmušies
padarīt skolas avīzi interesantu katram
skolēnam. Lai siltas un krāsainas atlikušās
rudens dienas!

Vieglākai dzīvei!
Mani pirmie iespaidi
Mēneša skolēns
M. Driksnas i d e ā l ā diena
Ieskats pasaulē – Vācija

Adaptācijas diena
Esam formā olimpiskā!

L’avīzes redaktore Emija Grigorjeva, 12.5

Avīzes tapšanā piedalās:
Katalīna Bernāne (12.5), Anete Paukša
(12.5), Krišs Kairis (12.5), Ralfs Siliņš
(12.5), Agija Jirgena (12.5), Ansis Bernards
(12.1), Liene Zīgure (11.5), Rodijs Ronis
(11.4), Ilze Kleinhofa (10.5), Anna Apīne
(10.5), Nauris Madzulis (10.5), Kristiāna
Kronberga (10.2), Leora Gadžiramazanova
(8.3), Kristiāna Būcene (8.3) Evelita Lapsa
(7.3), un īpašs paldies Jānim Tonem (12.1),
kā arī skolotājiem Dagnijai Ivanovskai un
Andrim Zariņam!
Ilustrāciju autores: Estere Minkeviča (10.5),
Alija Baltuma (10.3)
Logo autore: Monta Zaumane (12.5)
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Olimpiskā diena
Saruna ar absolventu
Ne jau nu aptauja…
M. Driksnas r e ā l ā diena
~ Eiforijas sīrupā ~
Kultūras pasaule
Personības tests
Pārbaudi sevi

Aplikācijas
______________________________________________________________________
Katru dienu mēs saskaramies ar dažādām ikdienišķām problēmām. Šajā rakstā tu
varēsi uzzināt, kā izvairīties no šīm neērtībām ar dažādu mobilo aplikāciju palīdzību gan
skolā, gan ārpus tās.

SCANNABLE



Caur šo aplikāciju atver kameru,
nofotografē
kādu
rakstītu
dokumentu, zīmējumu, vai
jebkādu
citu tekstu,
un
Scannable to pārveidos tā, ka
varēsi tekstu rediģēt. Tiešām,
ļoti noderīgi!

SLEEPYTIME

iOS


iOS

QUIP
Šeit varēsi veidot savu uzdevumu
sarakstu, atzīmēt, ko jau esi
paveicis, sarakstīties ar cilvēkiem
un veikt dažādas piezīmes.

Vai tev pieceļoties bieži vien ir
sajūta, ka it nemaz neesi
izgulējies? Miegs dalās miega
fāzēs. Tās ir dziļākas un seklākas.
Nakts laikā šīs fāzes nomainās
vidēji trīs reižu. Pamostoties
seklajā fāzē, tu jūties izgulējies,
taču dziļajā - tavs rīts ir neizdevies,
un tu varbūt pat aizgulies un
nokavē skolu. Tad nu lūk! Miega
kalkulators Sleepytime izrēķinās
pareizo brīdi, kad doties gulēt, lai
pamostos seklajā fāzē un
neatkarīgi no gulētajām stundām,
justos labi.


iOS, Android

SPEAKTOIT
Vieglāk ātrāk runāt nekā rakstīt?
Izmanto šo aplikāciju, lai
ierunātu
vēlamos
dienas
uzdevumus,
aplikācija
tos
automātiski
pārvērtīs
jau
uzrakstītā tekstā.

PICSART


iOS, Android

Šajā aplikācijā ir iespējams ne
tikai uzlikt bildēm dažādus
efektus, rediģēt to krāsu,
spilgtumu, apgriezt utt., bet arī
zīmēt, pa virsu kārtot citas
bildes, tās pārveidot, pielāgojot
atbilstoši pamatbildei. Nav
nepieciešams
sarežģīts
Photoshop,
lai
izveidotu
interesantu, oriģinālu bildi.


iOS, Android

Anna Apīne, 10.5

Mani pirmie iespaidi
______________________________________________________________________
Patiešām, izdzīvot šajā skolā nav
mīļākais un siltākais ieteikums – turieties
viegli! Ir ļoti noderīga jebkāda veida
kopā. Kā vilks nevar bez sava bara, tā arī
palīdzība. Tiešām, JEBKĀDA. VEIDA.
katrs ĀVĢ skolēns nevar bez saviem
ATBALSTS. ir labs. Esmu šajā skolā
draugiem un klases. Visiem jāturas kopā
jauniņā, bet vēl pirms skolas gaitu
– tikai tā mēs tiksim cauri skolas gadam
uzsākšanas mani paspēja iebiedēt skolas
gan ar smaidu uz lūpām, gan labām
skolēni. Radās sajūta, ka skola ir kā
(cerams, arī vēl labākām) sekmēm.
izdzīvošanas spēle, kurā visi aktīvi
Humora izjūtai ir nozīme. Kaut tas
iesaistās un cīnās. Neviens nepadodas,
reizēm, šķiet, nav iespējams – centies
nu... vismaz cenšas to nedarīt. Iztaujājot
pavadīt dienu ar smaidu uz lūpām! Joko!
skolēnus, kuri mācījušies vai joprojām
Parasti tie sirsnīgākie un smieklīgākie
mācās ĀVĢ, par viņu skolas pieredzi,
joki nāk no sirds. Svarīga ir arī pozitīva
teju katra atbilde iesākās ar: “Es negribu
attieksme!! Gaišākās domas atnāk tad,
tevi nobiedēt, BET...” Gribu jautāt: "Vai
kad tumšās pats aizdzen. Tieši jautrība,
tiešām ir TIK traki?", bet klusēju – es
pozitīvs skatījums uz dzīvi (vēlme redzēt
nevēlos piesaukt nelaimi, cenšos
puspilnas, nevis pustukšas glāzes) un
iekļauties ritmā, vēroju. Lai viss rit savu
gaiša aura ir tas, ar ko mēs varam
gaitu, vismaz pagaidām...
pamodināt, iepriecināt, padarīt dienas
Domāju, ka ikvienam skolēnam
gaišākas. Būsim uzticams plecs un
(varbūt arī skolotājam) ir ik pa laikam
uzmundrinājums, un palīdzība, kad tas
nepieciešams kāds padoms vai life hacks
nepieciešams! Uz priekšu!
skolas ikdienas dzīves uzlabošanai. Mans
______________________________________________________________________
Kristiāna Kronberga, 10.2
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Mēneša skolēns - Jēkabs Bernāts
______________________________________________________________________
Kādi ir Tavi sasniegumi mūzikā,
kamēr mācies ĀVĢ?
Pagājušogad
piedalījos
mūzikas
olimpiādē, jo skolotājs Dziļums to
ierosināja, nodomāju – kāpēc gan ne, un
tā es ieguvu 2. vietu Rīgā un Zelta
diplomu valstī. Man bija jāuzraksta 3 – 5
minūšu garš skaņdarbs un jāatskaņo, vēl
bija teorijas daļa ar jautājumiem par
mūzikas
literatūru,
komponistiem,
skaņdarbiem un tamlīdzīgi. Bet visvairāk
mani pārsteidz šī intervija, jo neliekas, ka
es būtu ko tādu sasniedzis...

Kādu mūzikas instrumentu Tu pats
spēlē?
Vijoli un klavieres. No 2 gadu vecuma
gāju mūzikas studijā, lai attīstītu dzirdi un
vecāki ierosināja, ka vajadzētu to turpināt
nopietnāk. Tā es 4 gadu vecumā sāku
mācīties spēlēt klavieres P. Jurjāna
mūzikas skolā, sapratu, ka tas man īsti
nepatīk, un pēc diviem gadiem klavieres
nomainīju pret vijoli. Šis man ir
desmitais, kā arī pēdējais mācību gads
mūzikas skolā.
Vai esi domājis par mācību
turpināšanu mūzikas vidusskolā?
Jā, apsveru iespēju par mācībām
Jāzepa
Mediņa
Rīgas
mūzikas
vidusskolā. Tur nav ne fizikas, ne
ķīmijas, un tas izklausās vienkārši
brīnišķīgi...

L’avīzei kāds pačukstēja, ka Tu
rakstot simfonijas, vai tā ir taisnība?
Simfonijas vēl es nerakstu, vismaz
pagaidām, bet esmu kaut ko mēģinājis
rakstīt tajā formā. Nu, jā, vispār jau esmu
uzrakstījis divus simfoniskos skaņdarbus
– viens no tiem ir svētku uvertīra, kas
veltīta Pāvula Jurjāna mūzikas skolas 70
gadu jubilejai un ko es rakstīju 5 mēnešu
garumā. Tā gan vēl nav atskaņota.

Vai Tu plāno saistīt savu nākotni ar
mūziku?
Jā. Es vēl nezinu, kā tieši tas
izpaudīsies, bet man ir doma mācīties
mūzikas akadēmijā par diriģentu un
komponistu. Vispirms uz komponistiem,
jo komponistiem ir diriģēšanas pamati,
un būtu mazliet nepareizi, ja diriģentam
iepatīkas kompozīcija un viņš izdomā:
“Ai, es tagad iešu kompozīciju mācīties”.
Bet, ja komponistam iepatīkas diriģēšana,
tas ir tā diezgan okei.

Cik gadu vecumā Tu sarakstīji savu
pirmo skaņdarbu?
Es rakstīju dažādas melodijas pašā
mūzikas skolas sākumā līdz 8 gadu
vecumam, bet tie nebija īsti skaņdarbi.
Tādu īsto ar kompozīcijas skolotāju kopā
izstrādātu skaņdarbu uzrakstīju 13 gadu
vecumā. Pēc šī darba uzrakstīšanas
sapratu, ka man tas patīk, un es sāku
rakstīt darbus mūzikas skolas vijolnieku
ansamblim, arī lielākiem kolektīviem.
Nesen uzrakstīju humoristisku skaņdarbu
Tēmu kontroldarbs, kas sastāv no 22
tēmām aptuveni 14 minūšu garumā, sākot
no Baha līdz Mailijai Sairusai.
Nosaukums Tēmu kontroldarbs radās
tāpēc, ka solfedžo nodarbībās mēdz būt
tēmu kontroldarbi, kad skolotājs atskaņo
dažādu skaņdarbu tēmas un tās mums ir
jāatpazīst. Sākumā šo darbu es uzrakstīju
3 vijolēm un klavierēm, taču skolotāja
ieteica to pārrakstīt orķestrim.

orķestriem palūdza mana darba notis.
Viņi gan nepaziņoja, kad būs koncerts,
par ko es mazliet apvainojos, bet es ticu,
ka viņiem sanāca labi.

Vai Tev ir kāds mīļākais
Kas
ir
bijis
ievērojamākais
komponists?
pasākums, kurā Tevis rakstītais ticis
Man ir divi – Mocarts un Čaikovskis.
atskaņots?
No Čaikovska es aizņēmos divas taktis un
Pagājušā gada novembrī spēlējām
ieliku savā uvertīrā, bet tas tā – es
Daugavpils Vienības namā, kur notika
pārmainīju tonalitāti un faktūru.
Orķestru Mūzikas festivāls. Kāds no
______________________________________________________________________
Ar Jēkabu Bernātu (8.4) sarunājās Liene Zīgure (11.5)
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Skolotāja M. Driksnas ideālā diena
_____________________________________________________________________
Es domāju, ka perfektā skolotāja
kontroldarbus, ko skolēni dienas gaitā
diena sākas sešos no rīta. Iztīra zobus,
uzrakstījuši, un ar prieku dodas mājās tos
nomazgājas. Visticamāk, dzer ļoti stipru
labot. Ieejot istabā, uz galda tiek nolikts
kafiju bez cukura, tādu, ko neviens
smagais portfelis ar lielo kontroldarbu
normāls cilvēks nevar iedzert,
kaudzi. Skolotājs ir tik priecīgs, ka viņam
uztaisa sev sviestmaizes, sakrāmē
tagad mājās būs, ko darīt, un vakars tomēr
skolas grāmatas un visas lietas somā.
tiks pavadīts lietderīgi! Protams, viņš
Kad viss sagatavots, dodas uz auto
paēd, cik nu tas skolotājs var atļauties
vai sabiedrisko transportu un
mūsdienās.
Teiksim,
kādu
skolā ierodas stundu pirms
putriņu vai ko tādu. Kā nekā mācību stundu sākuma.
fantastiskā algu reforma.
Noliek
mantas
savā
Svētku dienās var arī kādu
kabinetā vai kādā citā
roltonu.
telpā, kur ir vieta to
Priecājas,
paņem
izdarīt. Dodas uz kopētavu,
darbus un sāk labot. To dara
jo parasti ir vajadzība sagatavot
kādas trīs līdz četras stundas.
materiālus, varbūt parunā ar kādu
Varat iedomāties, ka jau ir astoņi
kolēģi, paprasa, kas jauns. Kad
vakarā. Tad jāieslēdz panorāma
tas viss izdarīts, dodas uz savu
vai kas tagad mūsdienās iet pa to
stundu. Tajā mirklī sākas
televizoru. Noskatās, izdzird, ka
rutīnpirmā stunda - novada,
kaut kas jauns noticis valstī
starpbrīdis. Var nedaudz atpūsties.
vai ārpus tās, par jaunām
Otrā stunda - novada, starpbrīdis.
pedagogu reformām, ļoti par
Var nedaudz atpūsties. Trešā
visu satraucas. Kādu brīdi padomā par
stunda - novada, starpbrīdis. Var
to, ko dzirdējis. Noskatās ikvakara
atpūsties, un tā apmēram līdz astotajai vai
Ugunsgrēka
sērijas
ierakstu.
devītajai stundai.
Vienpadsmitos vakarā var iet gulēt, lai
Tad sākas skolotāja dienas
atkal nākamajā rītā sešos varētu celties.
fantastiskākā
daļa.
Savāc
visus
______________________________________________________________________
Krišs Kairis, Katalīna Bernāne, 12.5

Par Vāciju un Latviju. Par skolām un ikdienu.
______________________________________________________________________
Laikam jau būtu jāsāk ar to, kā es
vispār nonācu Vācijā. Kā cilvēks, kas
mēdz lidināties mākoņos vairāk, nekā
dzīvot uz zemes, pasapņot par to, kāda
būtu dzīve citā vietā un apstākļos, gadījās
jau sen. Tā nu 10.klases vidū, lasot citu
jauniešu pieredzi dažādos blogos par to,
kā ir pavadīt gadu ārzemēs, arī man šī
doma ieķērās prātā, līdz pamazām kļuva
par mazu “must have” sapni, kuram es
sāku ticēt katru savas dzīves sekundi - ES
GRIBU un man VAJAG! Sāku meklēt
iespējas, ietiepīgi, soli pa solim ejot uz
priekšu, līdz nonācu Dienvidvācijā,
ciematā Mutterstadt, kuru tālumā ieskauj
kalni, pa ielām mēdz braukāt traktori,

Mutterstadt
noteiktos laikos no vietējās baznīcas
atskan zvanu dunoņa, un vasarā
termometra stabiņš sasniedz (un
pārsniedz) 40 grādu atzīmi, bet ziemās,
nemēdz nokrist zemāk par 0, un, roku uz
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sirds liekot, saku – tas bija viens no
vislabākajiem gadiem manā līdzšinējā
dzīvē.
Mācījos turpat pie mājām esošajā
skolā
ar
nosaukumu
Integrierte
Gesamtschule Mutterstadt 11.a klasē,
matemātikas novirzienā. Ja jāsalīdzina ar
mācībām Latvijas skolā, tad daudz
vieglāk ir atrast atšķirīgo, nekā kopīgo.
Pati skola bija liela, jauna un
skaista, ar lielu teritoriju, atsevišķu sporta
kompleksu un stadionu. 11.klase Vācijā
ir pirmais gads vidusskolā, pirms tā
uzsākšanas katram skolēnam ir jāizvēlas
ne tikai novirziens, bet izvēle notiek arī
starp dažādiem priekšmetiem, kurus viņš
vēlas
apgūt
nākamajos gados.
Tātad,
katram
novirzienam ir 3
galvenie
priekšmeti, un vēl 7
pamata priekšmeti.
Visās trīs 11. klasēs
nebija
neviena
skolēna,
kam
stundu
saraksts
būtu tāds pats kā
man! Tas šķita ļoti
forši,
un
bija
iespēja satikt un
iepazīt
daudz
vairāk cilvēku.
Visi priekšmeti bija sakārtoti
dubultstundās, kas nozīmē, ka viens
priekšmets ilgst nevis 45, bet 90 minūtes,
līdz ar to arī starpbrīži, neatkarīgi no tā,
vai ir, vai nav dubultstundas, ir tikai ik

pēc 90 minūtēm. Tiesa gan, dienā
nemēdza būt vairāk kā 6 mācību stundas,
tas ir, ne vairāk par 3 – 4 dažādiem
priekšmetiem. Arī kontroldarbi katrā
priekšmetā ir tikai 2 – 3 visa gada
garumā: viens pirmajā, divi otrajā
semestrī, un, šķiet, tas ietekmēja arī to, ka
stundās
guļošus
un
pārgurušus
skolēnus
sastapt bija liels retums.
Arī mācību viela
atšķiras
no
Latvijā
mācītā. Piemēram, angļu
valodā, kas notika 5
reizes nedēļā, tikai viena
tika veltīta, lai mācītos
gramatiku un pildītu
uzdevumus,
pārējās
mācījāmies
par
aktuālajām
vēlēšanām
Amerikā, arī tās vēsturi,
lasījām un analizējām
dažādus tekstus. Arī
tādas
stundas
kā
literatūras nebija, un
matemātika neiedalījās
algebrā un ģeometrijā, un
stundās
bieži
tika
izmantoti datori, un uz tā tika risināti
vienādojumi un zīmēti grafiki. Tā pat arī
viņi mācās politiku, kur runā un apspriež
aktuālākos notikumus un problēmas
Vācijā un pasaulē.
Gan skolasbiedri, gan skolotāji bija
ļoti draudzīgi, jauki, smaidīgi, vienmēr
palīdzēja, ja ko nesapratu. Stundās centos
izdarīt un saprast visu, ko varēju, kaut gan
ne vienmēr tas izdevās, taču, jāpiebilst,
uz Vāciju aizbraucu ar minimālām
valodas zināšanām, kas nozīmēja, ka
sākumā gan cītīgi sanāca pieturēties pie

noteikuma – galvenais smaidīt un māt ar
galvu.
Skolā valdīja brīva, nepiespiesta
atmosfēra. Katrā klasē cilvēki sēž grupās,
tieši tāpat kā dažkārt tas notiek arī ĀVĢ
stundās, tomēr katrai klasei bija pašiem
savs galdu izvietojums, cilvēku skaits
vienā
grupiņā,
kas
nozīmēja, ka katru reizi,
ienākot klasē, galdi tika
pārbīdīti, sabīdīti pa
jaunam, kas dažkārt
radīju nelielu galdu un
krēslu haosu visapkārt,
un tas savukārt lauza
manu stereotipu par
vāciešu
pedantismu.
Tāpat
arī
skolēnu
attiecības ar skolotājiem
ir ļoti nepiespiestas,
draudzīgas, un stundas
bieži vien iesākās ar
jautājumu “Nu, kā iet?”.
Jāsaka, ka arī stundu
gaitā skolēni daudz
cītīgāk iesaistās darbā,
aktīvi diskutē, ceļ rokas
un
jautā
ikvienu
neskaidro lietu, nebaidoties no skolotāja
vai sava viedokļa pareizības, turklāt, kaut
gan atmosfēra ir brīva, klasē nav lieku
trokšņu un nevienu skolotāju visa gada
garumā nedzirdēju paceļam balsi vai
dusmojamies.
Runājot par stereotipiem, varu
teikt, ka vācieši noteikti nav pedantiski,
un ierasties laikā nemēdz. Vācijā kavē
visi un visur! Kaut gan uzskats ir pretējs...
Kāpēc? Nezinu. Bet maizi un desas gan
ēd daudz, tas tiesa!
Interesanti bija sastapties ar lielo
kultūru daudzveidību visapkārt, jo, kaut

gan mācījos parastā, vietējā vācu skolā,
labāku vācu valodas līmeni un pāris
manā klasē bija turciete, itālis,
lieliskiem draugiem ārpus šīs valsts
amerikānis,
angliete,
portugālis,
robežām. Jāatzīst, Vācija ir mainījusi
iepazinos arī ar vienu kenijiešu ģimeni,
kaut kādu daļu manī, nu skatos uz
arī dejošanas trenere studijā, kurā
daudzām lietām citādāk, noteikti esmu
trenējos, nebija dzimusi vāciete. Lai gan
kļuvusi arī patstāvīgāka, esmu sevi labāk
visi vāciski runā perfekti, un to, ka
iepazinusi, un, starp citu, tagad arī mūsu
patiesībā viņi nāk no kādas citas valsts,
mīļā Latvija ir kļuvusi vēl skaistāka nekā
var uzzināt tikai ar laiku. Lieliska bija
tā bija iepriekš.
iespēja satikt vienā valstī tik daudz
Ja nu kāds lasītājs domā braukt
dažādu cilvēku un uzzināt par dažādām
kādā apmaiņas programmā vai vēl
kultūrām, dzirdēt daudz dažādu stāstu,
šaubās, vai to darīt vai ne, no savas puses
pieredzi. Arī sadraudzēties sākumā ir
noteikti iesaku braukt, ja vien ir kaut
vieglāk ar tiem, kuri paši ir iebraucēji!
mazākā iespēja. To pieredzi, ko ieguvu
Kopumā mans gads Vācijā pagāja
tur, domāju, ka nekur citur neiegūtu.
ļoti ātri, un kaut gan tagad, esot atpakaļ
Galvenais, nebaidīties, būt atvērtam,
Latvijā, nekas daudz nav mainījies,
skatīties daudz plašāk, līst ārā no savas
dzīvoju tieši tādu pašu dzīvi kā pirms
komforta zonas un pilnīgi visam teikt
aizbraukšanas, tikai tagad ar daudz vairāk
“JĀ”!
atmiņām un piedzīvojumiem, daudz
______________________________________________________________________
Vācijā dzīvoja un mācījās Agija Jirgena, 12.5
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Adaptācijas diena
______________________________________________________________________
Adaptācijas diena 7. un 10. klašu
skolēniem tiek rīkota, lai labāk viens otru
iepazītu, un tā katru gadu ir otrajā
septembrī. Visu vasaru varēja gulšņāt,
nedzirdot modinātāja zvanu, bet otrajā
septembrī bija jāierodas laikus – ap plkst.
9.00.

Pēc nelielās ekskursijas visi tika
sapulcināti aktu zālē, kur priekšā stāvēja
skolas direktore, kura stāstīja svarīgu
informāciju, piemēram, par pusdienām,
jo tās būs bezmaksas, kā arī par pašu
skolu, skolotājiem un mācībām. Ar sevi
mūs iepazīstināja arī skolas psiholoģe,
kura pastāstīja, kur atrodas viņas kabinets
un aicināja, ja tas nepieciešams, doties
pie viņas un meklēt palīdzību. Vēl septīto
klašu skolēni iepazinās ar direktores
vietnieci Ingu Upenieci.

Kā skolēnus citus ar citu
iepazīstināt, prātoja skolotāji, ar kuriem
kopā spēlējām spēles, lai viens otru
iepazītu tuvāk. Pēc tām skolēnus aizveda
mazā ekskursijā pa skolu. 7. klases
Pēc šīs tikšanās visi skolēni devās
skolēni iepazina bibliotēku „Literātija”,
uz klasēm pēc savām somām un uz
skolas gaiteņus un trepes, kas ved augšup
skapīšiem pēc jakām un gāja mājās.
un lejup, lielo sporta zāli, kurā var just,
Skolēni bija apmierināti, ka adaptācijas
cik varena var būt balss, skolas korpusus
diena noritējusi lieliski un savus
un kabinetus, kurus, kā bija sagaidāms,
klasesbiedrus un skolu ir nedaudz vairāk
nebūs tik viegli atcerēties.
iepazinuši.
Visi bija priecīgi arī par to, ka
katram ir savs skapītis un spoža,
metāliska atslēdziņa ar skapīša numuru.
______________________________________________________________________
Evelita Lapsa, 7.3

Esam formā olimpiskā!
______________________________________________________________________
Saulainā sporta diena iesākās ar
pulcēšanos skolā. Vēlāk katra klase gāja
uz Arkādijas stadionu, kur aktivitātes jau
bija sagatavotas. Nonākot tur, skolas
direktore I. Gaile uzrunāja un sveica
visus klātesošos.
Pēc uzrunas katrai klasei tika iedota
lapiņa ar sporta dienas aktivitātēm un
laikiem, kuros tās būs jāizpilda.
Vēl interesanta aktivitāte ar nelielu
ģeogrāfijas
piesitienu
bija
foto
orientēšanās. Katrai klasei tika iedota
aploksne ar astoņiem, netālu esošiem
objektiem, parādītiem fotogrāfijās. Pie
katra nofotografētā objekta bija pielikta
lapiņa ar kādu skaitli. Šī lapiņa bija
jāatrod un skaitlis jāatceras. Beigās visi
astoņi atrastie skaitļi jāsaskaita kopā,
jāpasaka summa, un pie pareizas summas
nosaukšanas komandas laiks tika fiksēts.
Pēc daudzām citām aktivitātēm, kā,
piemēram, frīsbija mešana, bumbiņu
meklēšana ar aizsietām acīm, krustiņiem
un nullītēm uz ātrumu, u.c., notika dienas
gaidītākais notikums - lielā stafete
(8x100m) stadionā. Katrai klasei bija
jāizvirza astoņi visātrāk skrienošie
cilvēki - 4 meitenes un 4 puiši. Katram no
minētajiem jauniešiem bija jānoskrien
100 metri ar stafetes kociņu un jānodod
tas
nākamajam
savas
komandas
skrējējam. Šīs stafetes laikā pārējie, kuri
neskrēja, sēdēja tribīnēs un skaļi gavilēja,
un aplaudēja, uzmundrinot savus
klasesbiedrus.

Viena no aktivitātēm bija sastāties
aplī, sadoties rokās un, tās neatlaižot, līst
cauri vingrošanas riņķim, kas bija
iekarināts spēles dalībnieku rokās, tādā
veidā to padodot tālāk. Šim uzdevumam
atvēlētais laiks bija 2 minūtes.
______________________________________________________________________
Ilze Kleinhofa, 10.5
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Pamatskolas olimpiskā diena
_____________________________________________________________________
Diemžēl šī gada laikapstākļu dēļ
Olimpiskā diena notika iekštelpās. Kā jau
visus gadus, šo
pasākumu bija tas
gods
atklāt
septītajām klasēm ar
vingrojumu
kompleksa paraug demonstrējumu.
Sporta
veidu
dažādība nedaudz

mainījās. Šogad notika tādas sporta
spēles
kā
aklā
bumbiņa,
foto
orientēšanās, krustiņi
un nullītes, volejbola
piespēles, un citas.
Pirmo vietu ieguva
9.4 klase, kura skaļi
izrādīja savu prieku
par uzvaru. Ļoti skaļi.

___________________________________________________________
Leora Gadžiramazanova, 8.3

Saruna ar absolventu
______________________________________________________________________
To, ka Mārtiņš Pavasaris absolvējis mūsu
skolu, atminējos kādā laiskā septembra
svētdienas rītā, kad aiz gara laika nolēmu
palasīt literatūras bagāto žurnālu
Cosmopolitan, kura pēdējā lapaspusē
Mārtiņš bija aprakstījis, kā tad īsti ir
draudzēties ar viedokļu dīleri. Savā
Twitter profilā 1. septembrī viņš rakstījis,
ka skolas laiks viņam bijis ļoti īpašs un
neaizmirstams, jo bijis daudz laika, lai
spētu skatīties neskaitāmus seriālus. Par
to, ko vēl Mārtiņš atceras no vidusskolas
un ko tā viņam devusi, apspriedām gan
nopietni, gan nenopietni.

līdzekļu vidē. Tajā arī esmu pavadījis
pēdējos piecus gadus. Relatīvi nesen
atskārtu, ka man tas šobrīd vairs nav
interesanti. Teju līdz ar šīs atziņas
nākšanu, saņēmu ļoti labu piedāvājumu
no jaunas kompānijas Printify, kas ir
drukas ārpakalpojumu uzņēmums, kas
ļauj interneta veikaliem piedāvāt savus
drukas
izstrādājumus,
neinvestējot
ražošanas tehnikā. Tur strādāju par satura
redaktoru. Tāpat arī mani nesen
uzaicināja rakstīt sleju pētnieciskajam
žurnālam Cosmopolitan, kas ir smieklīgs
un interesants darbs – izštukot vannas
literatūru jaunām sievietēm. Tāpat
regulāri tiek piedāvāts iesaistīties kādā
vairāk vai mazāk radošā projektā. Ko
darīt ir patiesi daudz. Galu galā - esmu
satura radītājs.
Ar ko sākās tava karjera?
Es pat nezinu, vai tas ir prātīgi kaut ko
šādu izšķirt. Karjera manās acīs ir dzīves
atzars vai apakšnodaļa, kas pēc šādas
loģikas sākas ar dzimšanas brīdī mums
katram.
Kā izvēlējies mācīties Āgenskalna
Valsts ģimnāzijā?
Es neatceros. Droši vien vecāku pirksts,
viņi gribēja, lai esmu labā skolā, es toreiz
tikai izpildīju komandas.

Kā tu sevi raksturotu un ar ko šobrīd
nodarbojies?
Teju uzreiz pēc Āgenskalna Valsts
ģimnāzijas diploma iegūšanas puslīdz
apzināti sāku dauzīties plašsaziņas
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Kurš bija tavs mīļākais mācību
priekšmets, kādēļ?
Vēsture un literatūra. Noteikti, ka
skolotāju dēļ. Uz mani lielu iespaidu var

atstāt personība un šajos priekšmetos
man ar tādām paveicās.
Kurš skolotājs tevi iedvesmojis?
Es negribētu izmantot vārdu iedvesma,
tas tomēr ir nepatstāvīgs, ēterisks
jēdziens, kurš tikpat labi var rasties no
zila gaisa. Tad drīzāk, kurš visvairāk
devis, un tā viennozīmīgi arī ar šodienas
skatījumu uz lietām ir skolotāja Anita
Vanaga. Viņa man mācīja latviešu valodu
un literatūru sešus gadus. Bez banālās
noticēšanas saviem spēkiem pats
vērtīgākais, ko iemācījos, bija tas, ka tu
nekad mūžā nevari atļauties gulēt uz
veciem lauriem, cerēt, ka seni sasniegumi
dos atlaides nākotnē. Nemitīgi jāmeklē
veidi, kā sevi izaicināt, kā apgūt ko jaunu,
jo tikai tā var gūt jaunus panākumus.
Nostaļģija nemaksā rēķinus.
Kas visvairāk palicis atmiņā no
vidusskolas laika?
Marija Brazovska. Viņas attieksme pret
cilvēku savas misijas vārdā bija absolūti
izcila. Zinu, ka daudzi man nepiekristu,
taču man vienalga, jo uzskatu, ka, lai
sasniegtu lieliskus rezultātus, reizi pa
reizei ir jāizmanto brutāli instrumenti.
Neticu, ka mīksts, liberāls “uķi – puķi”
bērnam var daudz dot.

Vai Āgenskalna Valsts ģimnāzijas
absolvēšana tavā karjerā tev ir
palīdzējusi?
Skola man piedāvāja daudz iespējas,
dažas no tām es pieņēmu, un tās arī man
deva stabilu bāzi, lai lektu iekšā lielo
bērnu dzīvē.

Noraksturo
klasisku
Āgenskalna
Valsts ģimnāzijas skolēnu !
Pasarg’ Dievs! Mūsdienās taču visi ir
unikālas, neatkārtojamas kosmiskās
enerģijas pielietas personības. Standarts
nepastāv.
Kā tu sevi redzi nākotnē?
Nevar paredzēt.

Ko tu novēlētu šī gada divpadsmitās
klases skolēniem?
Dariet, ko gribiet!
______________________________________________________________________
Anete Paukša, 12.5

Ne jau nu aptauja…
______________________________________________________________________
Aptaujājot skolēnus, tika noskaidrots
viedoklis par to, vai viņiem patīk mācīties
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.
Jautāju: Kādas ir Jūsu atziņas par
Āgenskalna Valsts ģimnāziju? Vai Jums
patīk šeit mācīties? Lūdzu pamatojiet
savu viedokli.
Annijai atziņu par skolu diemžēl nav,
jo viņa mācās Āgenskalna Valsts
ģimnāzijā pirmo mācību gadu, taču viņai
patīk šeit mācīties, jo šajā skolā ir sajūta,
it kā mācītos augstskolā. Daži skolotāji ir
pārāk nopietni, tie nespēj ieintriģēt
bērnus, pārāk daudz runā, stundās ir
garlaicīgi, tādēļ bieži lasa grāmatu.
Laura šeit mācās jau 3 gadus un par
skolu spēja pastāstīt daudz vairāk.
Viņai ļoti patīk skolotāji. Skolotāji
spēj ļoti labi iemācīt mācību vielu, taču ir
arī izņēmumi. Tomēr visvairāk viņa bija
sarūgtināta par ēdnīcu, tur ir ļoti grūti
uzturēties. Viņa teica: “Atliek tikai ieiet
un jau smirdi pēc zivīm.”
Viņa ir laimīga, ka viņai ir iespēja
mācīties šajā skolā.

“Labāk domāju pozitīvi. Uzskatu, ka
iegūtās zināšanas pielietošu. Neesmu
pesimistiska un nedomāju, ka tās
nenoderēs nekur.”
Viņai patīk mācīties Āgenskalna
Valsts ģimnāzijā, jo šī ir prestiža skola ar
labu un pretimnākošu personālu.
Aptaujājot skolotāju Ingu Harmsoni,
dzirdēju ļoti viedus vārdus. Skolotāja
atzina to, ka, mācoties, vai arī strādājot
šajā skolā, nevar atļauties padodieties,
visu laiku ir jāapzinās, ko tu vari un
nevari. Ja kaut ko nevari, tad ir jāmācās,
jāapgūst, lai varētu.
Tas attiecas gan uz skolēniem, gan
skolotājiem. Manuprāt, svarīgāk par savu
spēju un priekšrocību apzināšanos ir
saprast, kādi ir tavi trūkumi, un vēlēties
tikt ar tiem galā.
Āgenskalna Valsts ģimnāzija ir ideāla
vieta, kur ne tikai labi apgūt zināšanas,
kas būs nepieciešamas turpmāk dzīvē, bet
arī garīgi pieaugt, norūdīties dzīves
grūtībām, izzināt sevi, veidot savu
raksturu un pilnveidoties.
Man patīk šeit strādāt, jo man ir
palaimējies būt kopā ar ļoti jaukiem
skolotājiem un gudriem, prasīgiem,
motivētiem skolēniem, kas neļauj man
atslābt.

Līva uzskata, ka centība, kas
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā ir “ielikta”
daudzo gadu garumā, atmaksājas. Mūsu
intervijas laikā viņa atklāja to, ka šeit
iemācās daudz ko noderīgu. Viņa saka:
______________________________________________________________________
Nauris Madzulis, 10.5
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Skolotāja M. Driksnas darba diena
______________________________________________________________________
,,Diena sākas ar pirmo modinātāja
Paskatos, kurām klasēm ir nākamās
zvanu 6.15, nākamo 6.20, un
dienas stundas, atkarībā no tā arī laboju
visbeidzamo 6.30, kas ir pēdējā norāde,
darbus. Ja, teiksim, 12.5 nākamajā dienā
ka jāceļas 6.45. Bet tiešām jāceļas! Ja ne
ir stunda un ir pagājusi nedēļa kopš
– var nokavēt darbu. Vannas istaba –
kontroldarba rakstīšanas, tad jālabo 12.5
iztīrīt zobus un visu pārējo. Uzvāru tēju
darbi. Jo, kā jau zināms, skolotājam darbi
un apēdu kaut kādu maizi. Jāuzvelk
jāizlabo 5 darba dienu laikā. Pārāk ilgi ar
smuks
uzvalks,
to nenoņemos, jo
jāsagatavojas
labot
var
arī
stundām
un
starpbrīžos
un
jāpaņem
viss
laikā, kad cita
nepieciešamais.
klase
raksta
Sēžos mašīnā un
pārbaudes darbu.
braucu uz skolu.
Galvenais
ir
Ierodos apmēram
aprēķināt konkrēto
8.00 – pusstundu
laiku,
kas
pirms pirmā zvana.
vajadzīgs,
lai
Atlikušajā
laikā
izlabotu
kādas
lasu
jaunākos
klases darbus.
rakstus
Apollo,
Atbraucot
Kasjauns, TVNET,
mājās, protams, ir
Sportacentrs,
arī
jāpaēd.
Vēl
YouTube kaut kādus video paskatos.
neatņemama manas dzīves sastāvdaļa ir
Tad sākas stundas. Esmu vienmēr
ikdienas treniņi, jo vajag padarīt arī kaut
sagatavojies – paskatos, kas iepriekšējā
ko fiziski aktīvu. Kad tas viss beidzies, ir
stundā ar klasi darīts, atveru grāmatu.
jau 20.00. Un ko astoņos darīt? Uzspēlēju
„Nu, re, šodien mācīsimies šo!’’ Tad sāku
kādas datorspēles: basketbolu, kaut kādas
mācīt jauno tēmu. Kad visu esmu
sacīkstes, ir tāda spēle Grid un arī citas.
izstāstījis, papildām uzdevumus. Un tā
Counter-Strike nespēlēju, ja rodas tādi
līdz astotajai, devītajai stundai, atkarībā
jautājumi, nē. Tā paiet stunda vai divas
no dienas. Protams, dienās, kad ir
atkarībā no garastāvokļa, un tad jau ir
konsultācijas, vai nu jāceļas agrāk, vai nu
pienācis vakars. Darba dienās jau tā baigi
jāpaliek skolā ilgāk.
nav ko darīt. Pirms gulētiešanas varu
Darba diena beidzas, dodos mājās,
ieslēgt televizoru un tad aizmigt. Bet viss
visus darbus labāk laboju tieši tur, jo
atkarīgs no dienas.”
skolā ir daudz apkārtēju traucēkļu.
______________________________________________________________________
Krišs Kairis, Katalīna Bernāne, 12.5

Pamalē uzvārīsim krēma debesis un apēdīsim rožābolu mākoņu strīpas tik dzidras un vēsas
zobu galos, ka tu paliksi stāvam bez elpas starp vagoniem un gariem elpas/dīzeļ –
vilcieniem. Pārskrien tirpas kā smalku stieplīšu dzirkstele no taviem pirkstiem un, tai naktī
ziņos par pirmajām salnām, zem divām segām, kad mēs aiziesim gulēt, skanēs ksilofons
un varbūt pat baznīcu zvani.
Greizie Rati šķiebsies no vietas, gluži bez fizikālas jēgas, tie velsies pa kreisi un kritīs
grāvī, ja slēgsim gaismu - nokritīs, tur, pretējā krastā uz egļu galotnēm, nogrims starp
salām. Ezers būs mēness apvērsums uz ūdens.
Mēs gribēsim dzīvot pilsētās, uz kurām turas pasaule, kad pusceļā meitene-māte mīlēs savu
kurlmēmo dēlēnu zīmju valodā, tad mums birs asaras un mēs, mēs pārcelsimies uz
Palsmani un, pie Velna, jā, ēdīsim to ellīgi rūgto pīlādžu kompotu, no rīta uz lieveņa
grauzīsim kāli, un, lūdzu, tikai nerunāsim.
Mēs smaidām no mazām, tumšām fotogrāfijām uz sienas, un viss ir tikpat kā labi.
A.
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elēģija_no_1
debess sārtais kupols beidzas mežā,
aizsedz vietu, kur guļ saule,
bet, kur, lai galvu liek?
visapkārt tikai skujas.
un kad Kijevā spilvenus vairs nepārdod,
bet Parīzē sarkani skorpioni skraida pa Elizejas laukiem,
asinis lūpās deg :
“Mēs visi viens otram piederīgi pēc smaržas, garšas un acu skata!”
rudens vēl nekrāso, bet vasara vēl neizaudzis bērns,
elektrības vadi savij pilsētas dvēseli
laternu, luksoforu gaismās un reklāmu uzrakstos.
pārāk ilgi sapņots vannā ar putainiem ceļgaliem.
nav tālu no īstenības
atspulgi ūdenī smej.
trūkst romantikas,
lai gan kaimiņos kāds atskaņo Šopēna valsi.
kafijai bez piena.
saburzi dvēseli,
izglāb mīlestību
no cietām pistācijām
vai atsietām kurpju šņorēm.
dzer kafiju divos no rīta,
lai neaizmigtu un neaizmirstu ielūkoties zvaigznēs.
smaga elpa un daudz mīlestības vairāk vērts
nekā magnēti no Atlantīdas.
kad pledā āda vēl joprojām cieta,
iedzer kafiju un neaizmirsti ielūkoties zvaigznēs.
gaisma un svaigs gaiss - nešķirama savienība.
es mīlu saulespuķes, bet sapnis tiecas pēc atomnumura.
Elīza Dāldere

Viņa stāvēja zeltainā kviešu laukā un viņas matos vējš pūta vieglas vēsmiņas.
Viņas seja bija neizdibināma. Vienīgi zaļās acis domīgas dzirkstīja saules gaismas
atspīdumā. Viņa smaidīja un lūkojās uz apsi lauka vidū. „Nekas tā bailēs netrīs kā apse,”
viņa čukstēja, un man uz brīdi šķita, ka redzu apsi lūkojamies viņai pretī. Viņa saplūda ar
klusumu kā ēnas rītausmā, migla nolaidās pār viņu. Vai tām nevajadzēja būt divām rokām
un smagai galvai?
Es tovakar diezgan ilgi sēdēju un domāju par dažādām lietām. Viņa mēdza man
stāstīt par apsēm, un man vienmēr bija šķitis savādi, kādēļ šādiem un tādiem cilvēkiem ceļ
pieminekļus, kādēļ ne kviešiem vai drebošai apsei. Nevienu nekad par to netiku taujājusi,
jo „cilvēka mūžs ir par garu jautājumiem”.
Es atstāju viņu kviešu laukā un neatgriezos vairākus apses ziedēšanas laikus.
Tas nebija vakar, tas nebija arī aizvakar, un patiesībā tas bija tik sen, ka man to nemaz
nevajadzētu atcerēties, bet es atminos to skaidri, jo apses ziedputekšņi bira manās asinīs ik
dienas un, nepielūdzami sāpēdami, atgādināja par sevi.
Mēs izgājām kviešu laukā, kurā nekustīga vēl aizvien stāvēja apse. Mēs
aizvērām acis un klausījāmies. Lapu trīsoņa skanēja pārliecinoša, maiga, it kā būtu
mīlestības pilna. „Ai, apse, kamdēļ tu augi kviešu lauka vidū? Grāvjmalā tu nebūtu tā
sāpējusi.” Bet es zināju, ka grāvjmalā zied ceriņi un apsei tur nav vietas. Man nav diezin
kādas izpratnes par dzīves lielajām lietām, tikai par skaistajām. Bet ceriņi mani nedarīja
laimīgu. „Apse, vai tu esi ārprāts un pašnāvība? Gudrie grāmatās raksta, ka tu nāc īsi pirms
vientulības. Bet viņa ieradās jau sen pirms tevis, tātad tu esi tikai fragments no grāmatas.
Ne puse, ne kas vesels, tikai fragments.” Apse klusēdama lūkojās man pretī. Es pieliju ar
klusumu kā ar sīku, ledainu lietu. Migla nolaidās pār mani. Tām vajadzēja būt divām rokām
un smagai galvai.
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Šosezon uz skatuves
______________________________________________________________________
Gada tumšie un vēsie vakari ir labākais laiks, lai izkustinātu savus dupšus no
datorkrēsliem un dotos uz teātri. Esam apkopojuši dažas teātra izrādes, kuras šosezon
skolēniem ir iespēja apmeklēt ar īpašu atlaidi un kuras, mūsuprāt, ir vērts redzēt!
Ģertrūdes ielas teātris – Melnā sperma
Vladislava Nastavševa izrāde veidota it kā no īsiem, dīvainiem stāstiņiem, kuros,
tēliem mainoties, tomēr nepārprotami tiek vēstīts, ka stāstītājs ir viens –
homoseksuāls padomju laika jaunais cilvēks, kas caur dzēlīgu ironiju tiek atklāts kā
atstumtībai nolemtais. Pilnīgi tukšā skatuve vien ar pieciem krēsliem periodiski tiek
papildināta ar tepiķi, vecu dzelzs gultu un salokāmu galdu, tomēr jauno aktieru
fiziskie paņēmieni, piemēram, aktrises Marijas Linartes akrobātiskā izlocīšanās,
tēlojot iereibušu vecmeitu, un Janas Ļisovas lūdzoši lauztā garīgi slimās sievietes
poza, piepilda skatuvi labāk nekā grandiozas dekorācijas. Šī izrāde ir dzīva un
spēcīga, tā liek izkāpt no komforta zonas, sasmīdina un ļauj izjust dziļu dramatismu.
Emija Grigorjeva, 12.5

Jaunais Rīgas teātris – Pakļaušanās
Alvja Hermaņa izrādes pamatā ņemts franču autora
Mišela Velbeka darbs, kurā vēstīts par musulmaņu partijas
nākšanu pie varas Francijā 2022. gadā un tās atstātajām
sekām uz sabiedrību un valsti kopumā. Galveno lomu
izrādē attēlo aktieris Vilis Daudziņš, kas, kā jau vienmēr
savās izrādēs, neliek vilties. Viņš izrādē ir vientuļš un sevi
dzīvē meklējošs pusmūža profesors, kas savas attiecības ar
cilvēkiem atstājis novārtā, ikgadēji mainot draudzenes, kas
paralēli ir arī viņa studentes.
Izrādi līdz 16 gadiem neiesaka un tam ir pamats. Izrādē
sastopama rupja leksika, tomēr, ja Tev patīk politika un
jautājumi „kā būtu, ja būtu”, tad izrādi ir vērts apmeklēt!
Krišs Kairis, 12.5

Dailes teātris – Bonija un Klaids
Ienākot kamerzālē, skatītājiem tiek pasniegti nelieli lukturīši,
kurus aicina pielietot, kad rodas tāda vajadzība. Pēc tam
saprotams, ka tie paredzēti brīžiem, kuros zālē ir pilnīga tumsa un
aktieri dalās pārdomās par pēdējiem savas dzīves brīžiem. Vietām
izrādes laikā Klaids (Mārtiņš Upenieks) ar asinssarkanu krāsu velk
līnijas uz baltas sienas, kas simbolizē noslepkavoto asinis un līdz
ar to ievērojami pastiprina emocionalitāti. Mārtiņa Eihes
režisētajai izrādei trūkst enerģijas un traģiskā stāsta reālistiskuma,
taču jauniešu skatuviskā pievilcība, interesantās monologu
pārbīdes tumsā un fiziskā teātra elementi rada jauku teātra
pieredzi.
Emija Grigorjeva, 12.5

Kurš ir Tavs vēstures skolotājs?
______________________________________________________________________
Izpildi testu un noskaidro, kurš skolotājs ir tavs dvēseles radinieks! To nosaka pēc testā
iegūto punktu summas. Atbilde a = 1, b = 2, c = 3.
1. Tu nokavē stundas sākumu. Pirmais, ko, gaismas ātrumā iebrāžoties klasē, izdari, ir:
a) Atvainojies skolotājam un sīki izklāsti, kāpēc esi nokavējies;
b) Esi smaidīgs un izmet kādu joku par satiksmi Rīgā;
c) Rūpīgi izliec visas grāmatas uz galda un pielīdzini galda malai.
2. Tev līdzi vienmēr būs:
a) Grāmata;
b) Riteņa saslēdzējs;
c) Pulkstenis.
3. Tev piezvana draugs un aicina uz Metallica koncertu, taču rītdien vēsturē ir ieskaite. Kā
tu rīkosies?
a) Kāda ieskaite?! Kill’em all!
b) Pff, šovakar Komūnā Gobziņš;
c) Sagatavošos ieskaitei pēc koncerta.
4. Jāizvēlas multfilmu, ko vakarā skatīsies kopā ar draugiem:
a) 38 papagaiļi;
b) Dienvidparks;
c) Darkest Secrets of Soviet Union.
5. Tu dodies pārgājienā. Tavā somā noteikti būs:
a) Austiņas un mīļākā mūzika telefonā;
b) Termoss, termozeķes;
c) Saulesbrilles.
6. Mācību stundu laikā Tev labāk patīk:
a) Brīva un mierīga atmosfēra;
b) Brīva un atraktīva atmosfēra;
c) Paaugstināts adrenalīna līmenis katru reizi, kad skolotājs izrunā Tava vārda
pirmo burtu.
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Krustvārdu mīkla
______________________________________________________________________

Sastādīja Emija Grigorjeva, 12.5
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