AVĪZES NR. 4

2018. GADA MAIJS

Redaktores sleja

ŠAJĀ NUMURĀ:
 INTERVIJA AR
SKOLOTĀJU VIVITU
ĶEZBERI

 KONKURSS
“DOMU PŪCE”
 PAVASARA BALLE
 IGAUŅU VIESOŠANĀS
SKOLĀ
 INFO DIENA
 LIELĀ TALKA
 PĒDĒJAIS ZVANS
 VECĀKU NEDĒĻA
 INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PULCIŅU SKATE
 SPORTA SASNIEGUMI
 SASNIEGUMI
MĀCĪBĀS
 VĒRTĪGI PADOMI
VASARAS BRĪVLAIKAM
 EKSPRESINTERVIJAS
AR SKOLOTĀJIEM

Intervija ar sākumskolas skolotāju Vivitu Ķezberi
1.Kā Jūs vērtējat šo mācību gadu?
- Dinamisks, pārmaiņu pilns, kas prasa no
skolotāja daudz laika un enerģijas.
2.Kādi ir Jūsu pienākumi kā sākumskolas
mācību pārzinei?

bijuši bērni, man pašai ir bērni, skolotājiem jāprot iejusties bērna lomā, jo sākumskolas skolotājam jābūt sirdī mazliet dullam, lai ar bērniem varētu noorganizēt „fizminūti”. Ir jābūt gatavam
ziemā nošļūkt ar ragaviņām pa kalnu vai
izskrieties brīvā dabā un apgulties pieneņu pļavā. Tas arī dod bērnam to vajadzīgo enerģiju, lai nosēdētu skolas solā,
un skolotājam kopības sajūtu ar skolēniem. Skolotājam sirdī ir jābūt nedaudz
bērnam!

- Organizēt mācību procesu un vadīt metodisko darbu sākumskolas skolotājiem, kā arī
veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem,
pirmsskolas izglītības iestādēm. Vēl manos
pienākumos ietilpst organizēt atbalsta pasākumus speciālajā izglītībā no 1. klases līdz
5.Vai ir zināms, cik pirmklasnieku nā9.klasei.
kamgad uzsāks mācības Brocēnu vidus3.Vai Jūs apmierina sākumskolas skolēnu
skolā?
dalība un iesaistīšanās dažādos pasākumos?
-Uz šo brīdi 33 vecāki ir iesnieguši doku-Mēs vienmēr esam izmantojuši visas iespēmentus, tās būs divas klases.
jas, kuras mums piedāvā gan novadā, gan
ārpus tā. Varbūt varētu būt lielāka iesaiste 6. Ko Jūs novēlētu mūsu skolas skolēLatvijas mēroga konkursos, bet es saprotu niem un skolotājiem ?
arī skolotājus, jo ikvienam konkursam ir jā- Izbaudīt vasaru, izmantot visas iespēvelta liels laiks, lai to sagatavotu. Šobrīd
kompetenču projekta dēļ, kurā ir iesaistīju- jas, kas tiek piedāvātas, lai vasara paliksies mūsu skola, skolotāji nevar veltīt tik tu atmiņā. Iesaku nesēdēt mājās pie dadaudz laika, lai iesaistītos vēl citos lielāka tora, bet sportot, lietderīgi pavadīt laiku
vasaras nometnēs, protams, kārtīgi atmēroga projektos.
pūsties.
4. Kā Jūs panākat klasē disciplīnu, strādājot
ar tik maziem bērniem? (Vai viņiem ir viegli Skolotājiem novēlu aizbraukt kādā ceļonosēdēt skolas solā 40 minūtes?)
jumā, apskatīt Latvijas skaistās vietas,
izlasīt kādu labu grāmatu un mīlēt sevi!
-Nevienam nav viegli, ne lielam, ne mazam,
bet ir jāatceras, ka mēs paši esam
Megija Petrova, 12.b

LAPA 2

Erudītu konkurss „Domu Pūce”
27.aprīlī notika erudītu konkursa “Domu pūce” pēdējā kārta šajā mācību gadā ,
tāpēc arī viesi un komandas bija atmiņā paliekošas.
Kopumā konkursā piedalījās 9 komandas: četras skolēnu, viena Brocēnu novada pašvaldības un viena Saldus novada pašvaldības komanda, kā arī Brocēnu vidusskolas skolotāju, Brocēnu vidusskolas vecāku padomes un Remtes skolas skolotāju
komanda.
Komandām bija jāveic pieci dažādi uzdevumi, un pirmais no tiem lika pielietot
savu radošumu un izdomu, jo 3 minūšu laikā komandām bija jāizdomā savs nosaukums, tas jāpamato un jāpastāsta, kāpēc zināt ir stilīgi, jo tieši tāds bija konkursa
sauklis.
Otrais uzdevums bija vecvārdu atminēšana, tajā vislabāk veicās mūsu skolas
skolotājiem.
Trešais uzdevums bija dziesmu minēšana, taču šoreiz nevajadzēja tās klausīties,
bet gan atminēt pēc emocijzīmēm.
Ceturtais uzdevums, iespējams, konkursantiem sagādāja vislielākās grūtības, jo
Latvijas kartē vajadzēja salīmēt pilsētu ģerboņus un pierakstīt pilsētu nosaukumus.
Piektais uzdevums, kā parasti, bija viktorīna par dažādām tēmām.
Veiksmīgākie un erudītākie konkursā izrādījās Brocēnu pašvaldības komanda,
2.vieta Brocēnu vidusskolas skolotāju komandai, un mūsu ciemiņi no Saldus pašvaldības ieguva godpilno 3.vietu.
Man bija liels prieks 2 gadus veidot šo un citus konkursus, un es ceru, ka nākamgad šī tradīcija tiks turpināta tikpat veiksmīgi!

Dace Preisa, 12.b klase

POGA

LAPA 3

Info diena
Jauniešiem no citām skolām, kā arī mūsu 9.klases skolēniem
19.aprīlī bija iespēja ielūkoties mūsu skolas ikdienas dzīvē, kā arī iepazīties ar skolas piedāvātajām mācību programmām, skolas tradīcijām un īpašajiem piedāvājumiem. Visus viesus sagaidījām aktu zālē,
kur Alvīne Paštore stāstīja par mūsu skolas piedāvātajam iespējām,
kuras bija apkopotas nelielā prezentācijā. Tad sekoja tradicionālā
skolas direktora uzruna. Skolēni tika sadalīti trīs grupās, katra grupa
apmeklēja divus kabinetus, kur uzzināja vairāk par skolas darbību,
kā arī ieguva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Vēlāk visi varēja vērot absolventu iesūtītos
video, kur viņi stāstīja, ko viņiem ir devusi skola, kas ir noderējis tālākajā dzīvē. Pēc tam visi devās
ekskursijā, kuru vadīja Ansis un Rihards, pa skolu, kā arī skolēni varēja ielūkoties mācību stundās un
iepazīties ar mācību procesu.
Megija Petrova, 12.b klase

Pavasara balle
13.aprīlī pie mums notika ilgi gaidītā “Pavasara balle”. Kādam tā bija pirmā balle Brocēnu
vidusskolā, bet 12-tajiem diemžēl pēdējā. Visu vakaru no plkst. 21:00 līdz 02:00 dejojām, piedalījāmies jautrās rotaļās kopā ar īpašo vakara viesi - minionu, smējāmies, pat dziedājām līdzi
dziesmām, kuras izpildīja brāļi Jurovi.
Viens noteikti ir skaidrs, šādi pasākumi saliedē skolas kolektīvu!
Megija Petrova, 12b klase

LAPA 4

Pēdējais zvans 9. un 12.klasei
Nemanot ir pienācis brīdis, kad 18. maijā noskanēja pēdējais skolas
zvans mūsu 9. un 12.klases skolēniem, nu jau mūsu nākamajiem absolventiem . Pēdējais zvans - kā finišs pirms vēl viena liela starta – eksāmeniem!
Šajā dienā 12. klases skolēnus sveikt bija ieradusies 1. klase, kas ļāva gaviļniekiem atgriezties uz brīdi bērnības sapņos. Vēl viņi saņēma apsveikumus
no 10.un 11.klases skolēniem. 9. klases skolēnus sveica ar dzejoļiem, dziesmām un laba vēlējumiem turpmākajā
dzīvē 5., 6., 7. un 8.klašu skolēni.

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt,
Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi,
Kaut vienu labu rindu tajā ierakstīt.

Topošie absolventi pateicās skolotājiem par gūtajām zināšanām, dāvājot ziedus, dāvanu kartes sapņu
ceļojumiem un iesaistot skolotājus jautrā lietu minēšanas atrakcijā. Noslēgumā, skolas zvanam zvanot, mazie 1.
klases skolēni pavadīja gaviļniekus uz pēdējo audzināšanas stundu šajā mācību gadā. Tur, neformālā gaisotnē
baudot Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļas sarūpēto kliņģeri, dalījās savās izjūtās un nākotnes plānos.
Pēdējo zvanu 12.klasei organizēja 11.a klase. Mums ļoti daudz palīdzēja skolotāja Dita Dubulta. Liels paldies Ditai un arī mūsu klases audzinātājai sk. Ingai Rozalinskai. Mums bija uzdevums izrotāt abu 12-to klašu kabinetus. Tā kā esam tikai viena 11.klase, mums nemaz nebija tik grūti izdekorēt abas klases. Mūsu stiprie zēni
sakārtoja aktu zāli - sanesa krēslus. Meitenes izrotāja aktu zāli ar ceriņiem, kurus pašas saplūca. Pēdējo zvanu
vadīju es, Gerda , un skolotāja Dita. Mēs darījām visu iespējamo, lai 12.-tajiem būtu patīkami un domāju,

ka mums tas arī izdevās.
Gerda Olševska, 11.a

Skolotāji

Vecāku padome

8.c klase

9.a klase

LAPA 5

Vecāku nedēļa
Dienu no dienas mazie skolēni pavada skolā, apgūstot darbības ar skaitļiem, lasīšanu,
un attīstās sportā un mākslā. 24. aprīlī sākumskolas vecākiem bija lieliska iespēja atcerēties
sevi skolas solā, piedaloties bērnu vadītajā nodarbībā “Es mācu mammu un tēti”. Gatavošanās pasākumam bija nopietna—skolēni prātoja, ko varētu vecākiem iemācīt? Darbi tika sadalīti, runas iemēģinātas un uztraukums piezagās pavisam nemanot. Vecāki ar lielu aizrautību
piedalījās stundās—lasīja, rēķināja, soļoja un pat dejoja. Bērnu acīs bija mirdzums un sirdī siltums par vecāku darbošanos. Pēc kārtīgas mācību stundas skolēni, vecāki un skolotājas
ēdamzālē baudīja saldo balvu - pankūkas. Prieks par izdevušos vakaru bija katram - gan lielam, gan mazam. Lai kopā būšana mūs vieno un veicina uz turpmāku sadarbību!
Sākumskolas skolotāja
Viviāna Grīnberga

LAPA 6

Igauņu viesošanās mūsu skolā
20. aprīlī plkst. 13.30 pie mums ieradās viesi no Igaunijas sadraudzības skolas Tostama.
Igauņu skolēni un skolotāji sasveicinājās ar mūsu skolas direktoru, iekārtojās skolas internātā
un tad plkst.14.00 devās paēst siltas pusdienas skolas ēdnīcā. Pēc tam plkst.15.30 viņus
gaidīja mūsu skolas skolēni, aicinot uz jautrām sporta aktivitātēm. Skolēni spēlēja volejbolu,
savukārt abu skolu direktori spēlēja galda tenisu un basketbolu. Protams, bija arī brīvais laiks,
kas bija no plkst. 16.30 līdz 18.00. Pienākot vakaram, plkst.18.00 sākās koncerts, kurā
piedalījās Brocēnu vidusskolas skolēni, deju kolektīvs ‘’Kursa’’ un jauniešu koris ‘’Sonate’’.
Koncertam beidzoties, sākās radošās darbnīcas, kuras norisinājās dažādos kabinetos. Gan
viesi, gan mūsu audzēkņi guva jaunas iemaņas dažādu jauku lietiņu darināšanā, kā arī apguva
prasmi sadarboties. Pēc tam, protams, bija arī vakariņas, un skolas administrācija ar igauņu
skolotājiem un direktoru vakaru beidza saviesīgā patērzēšanā pie kafijas galda.
Plkst. 21.00 sākās nakts trasīte. Trasīti bija sagatavojis sporta skolotājs Raitis, viņam
palīdzēja pašpārvaldes skolēni. Trasīte bija veidota ar izdomu, un tajā bija daudz atjautīgu
pārbaudījumu. Pēc tam sākās ballīte, kurā igauņiem bija iespēja iepazīties ar mūsu skolas
skolēniem un pavadīt jauku laiku, kā arī izdejoties pēc sirds patikas!
Jautri pavadījuši dienu, plkst. 23.00 skolēni devās uz internātu, kur viņiem bija
sagatavotas ērtas gultas. Nākamajā rītā skolēni, enerģijas pilni, cēlās un devās brokastīs. Pēc
tam igauņi kopā ar mūsu skolas prezidentu Jēkabu Rihardu Dzeni un Ansi Grišānu devās uz
autobusu un brauca uz Jelgavu nelielā ekskursijā. Pēcpusdienā, ieguvuši jaunus iespaidus un
pieredzi, skolēni devās atpakaļ uz Igauniju.

Roberta Laurinoviča, 6.b klase

LAPA 7

Konkursa „Pilna doma” noslēgums
13.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā apsveica mediju pratības iniciatīvas “Pilna doma”
konkursa laureātus – Latvijas vidusskolēnus, kā arī skolēnus no Brocēnu vidusskolas, kas radījuši
žurnālistikas
darbus
par
kādu
no
sabiedrībā
aktuālām
tēmām.
Diemžēl Brocēnu vidusskolas avīzes ”Pogas” komanda nebija starp 6 uzvarētāju komandām.
Taču esam priecīgi, ka mums bija iespēja piedalīties šādā konkursā un 79 komandu konkurencē
tikām līdz finālam. It īpaši mums bija prieks, ka, veidojot mūsu darbu par Brocēnu estrādi, mūsu
komandai piešķīra mentori - TV3 žurnālisti Montu Jakovelu, kura mums ieteica labākas idejas,
lai pilnveidotu savu darbu, kā arī viņa mums neļāva padoties tad, kad mums radās grūtības, veidojot sižetu. Tāpat arī liels paldies mūsu skolotājai Marikai Ulmanei, kura palīdzēja mums veidot darbu par neatjaunoto Brocēnu brīvdabas estrādi, kā arī atbalstīja mūs, veidojot mūsu žurnālistikas darbu.
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ar muzikālu sveicienu uzstājās Ansis un Edavārdi, kā arī
pārstāvji no British Council Latvia un United States Embassy - Riga, Latvia, kuri apbalvoja labākās ideju autoru komandas, taču balvas saņēma visi, tikai papildus 10 labākājām komandām bija iespēja doties uz LTV ziņu dienesta studiju Zaķusalā, kā arī labākie 6 darbi tika publicēti LSM
portālā un “Pilna doma” mājas lapā. Izrādījās, ka mūsu komanda bija palikusi 11.vietā, tā teikt,
tieši aiz svītras, un arī mēs tikām uzaicināti uz LTV1 studiju Zaķusalā. Diemžēl pārpratuma dēļ šo
uzaicinājumu saņēmām par vēlu un netikām uz studiju.
Endija Klimoviča, 12.b klase

LAPA 8

Lielā talka 2018
21. aprīlī Brocēnu vidusskolas 5.-12. klases piedalījās talkā. Skolēni un skolotāji pulcējās savās klasēs plkst. 8:50. Plkst. 9:00 5.-6. klases paņēma savus darbarīkus un devās pie skolas spēļu laukuma.
Katrai klasei tika dota vieta, kura tai ir jāsakopj. 5.-6. klases talkoja pie Brocēnu ezera blakus sākumskolai, 7.-8. klases uzkopa teritoriju no Dūņupes līdz Zaļajai ielai, 9.-12. klases ar autobusiem devās uz
Brocēnu ezera apkaimi, pie peldētavas.
Talka beidzās 12:00, un visi varēja doties uz savām mājām.
Demija Burlakova, 6.b klase
Tā talkoja 6.b klase
Mums sākumā bija jāierodas klasē plkst. 8:50. Līdzi bija jāpaņem grābekļi un darba cimdi. Lielākā daļa klases skolēnu bija paņēmuši grābekli, ieskaitot mani. Citi bija paņēmuši vairākus, gadījumam,
ja kādam nav.
Kad atnāca skolotāja, mēs ar grābekļiem un darba cimdiem gājām talkot. Mums bija jāsakārto
teritorija lejā pie internāta. Lielākā daļa klasesbiedru sāka grābt lapas, pārējie vāca atkritumus un zarus. Lapu bija ļoti daudz, tāpēc mēs ar paralēlo klasi palikām pēdējie. Pa šo laiku mums saplīsa 3 grābekļi. Paralēlā klase mums piebiedrojās beigās.
Kad mēs visu bijām beiguši, aiznesām atkritumu maisus līdz konkrētai vietai. Beiguši mēs visi
devāmies uz mājām. Man šī talka patika! Bija prieks par padarīto darbu un sakopto apkārtni!
Arvis Miezis, 6.b klase

ZZ čempionāta fināls
6.b klase 24.maijā aizstāvēja skolas godu, piedaloties ZZ čempionāta finālā Ropažos. Uzdevumos pārbaudīja
klases saliedētību un fizisko sagatavotību. Vakarā uz lielās
skatuves uzstājās grupa „Bermudu divstūris”. Visa diena
bija ļoti karsta, bet tas netraucēja klasei cīnīties par uzvaru. Kopvērtējumā 180 komandu konkurencē mūsu klase
ieguva 35.vietu. Pēc pasākuma jutāmies priecīgi, noguruši
un apmierināti ar šo , mūsuprāt, izdevušos dienu, kas pierādīja, ka esam saliedēta klase.
Demija un Roberta, 6.b

LAPA 9

Sporta sasniegumi martā—maijā
Volejbols zēniem 8.-9.klasēm - 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Nils Mednis, Aksels Ozols, Augusts Melderis,
Ādams Maks, Matīss Arājs, Mārtiņš Šulcs, Krists Janševskis, Atis
Salmins, Mārcis Glūzda!

Olimpiskajā ziemas festivālā hokejā – 1.vieta!
Mini futbols zēniem 4.-5. klasēm – 2.vieta!
Komandu pārstāvēja: Felikss Sprogis, Ralfs Pavlovs, Līga Gūtmane,
Emīls Bruzinskis, Dāvis Gotlaufs, Jēkabs Kudiņš, Valters Gluzda,
Alekss Magila, Alekss Neimanis!

Kurzemes zonas sacensības florbolā zēniem 8.-9. Klasēm –
3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Rihards Kļava, Rainers Brasls, Aleksis
Vītols, Roberts Augustiņš, Matīss Arājs, Mārcis Glūzda, Mārtiņš
Šulcs!

Augstlēkšana
3.vieta – Rihards Jēkabs Dzenis

1500m
1.vieta – Dana Gakute

4x100m stafete vidusskolas jaunietēm –
1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Dana Gakute, Laura Briede,
Kristiāna Mauriņa, Samanta Turka

4x100m stafete meitenēm 8.-9.klasēm –
2.vieta!
Komandu pārstāvēja: Sonora Sergejeva, Nora Grišāne, Santa Sause, Estere Zaķe

4x100m stafete zēniem 8.-9. klasēm – 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Rainers Brasls, Mārtiņš Šulcs,
Augusts Melderi, Ādams Maks

Volejbols zēniem 6.-9. klasēm – 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Aksels Ozols, Nils Mednis, Mārtiņš Šulcs,
Ādams Maks, Dainis Pikalovs, Krists Janševskis, Augusts Melderis,
Mārcis Glūzda, Atis Salmins, Matīss Arājs!

Kurzemes zonas sacensības florbolā zēniem
6.-7. klasēm – 3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Aksels Ozols, Nils Mednis, Gustavs Ķezberis,
Andris Šteins, Gustavs Līcis-Līcītis, Jānis Sproģis, Toms Patriks
Lusens!

Latvijas republikas kauss un LKF meistarsacīkstes!
Ansis Grišāns izcīnīja tiesības startēt C-1 1000m un C-1 200m
distancē!

Pavasara kross vidusskolas meitenēm un 6.-7. klašu zēniem!
1. vieta - Samanta Turka, Nils Mednis
2. vieta – Dana Gakute
3. vieta – Kristiāna Mauriņa
“Brocēnu Novada Spartakiāde 2018” – duatlons – 1.vieta!

Volejbols meitenēm 8.-9. klasēm – 3.vieta!
Komandu pārstāvēja: Santa Davidāne, Revita Bula, Kristīne
Upmane, Estere Zaķe, Sonora Sergejeva, Samanta Liekniņa!

Pavasara vieglatlētika 8.-9. klasēm, vidusskolēniem!
100m
1.vieta – Sonora Sergejeva
2.vieta – Kristiāna Mauriņa, Ansis Grišāns, Augusts Melderis
3.vieta – Samanta Turka, Estere Zaķe, Mārtiņš Šulcs
Tāllēkšana
1.vieta – Laura Briede, Sonora Sergejeva
2.vieta – Dana Gakute, Ādams Maks

Šķēpmešana
1.vieta – Ansis Grišāns
3. vieta – Ernests Bušmanis
400m
1.vieta – Kristiāna Mauriņa, Estere Zaķe
2.vieta – Samanta Turka
3.vieta – Augusts Melderis

Lodes grūšana
2.vieta – Ernests Bušmanis

4x100m stafete vidusskolas zēniem – 1.vieta!
Komandu pārstāvēja: Toms Andersons, Ansis Grišāns, Rihards Jēkabs Dzenis, Mathis Hirschlipp

Skolotāji: Niks Ozols, Ansis Pūce, Raitis Plauks,
Dinārs Daugels

Paldies sportistiem par Brocēnu vidusskolas
goda aizstāvēšanu!
Dana Gakute,
11.a klase

LAPA 10

Kā lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Piedalīties kādā nometnē.
Iemācīties braukt ar riteni/skrituļslidām/skrituļdēli.
Apmeklēt kāda sev tīkama sporta veida treniņus.
Nakšņot teltī.
Katru rītu iesākt ar rīta rosmi.
Apceļot Latvijas skaistākās vietas.
Iemācīties stāvēt uz galvas.
Uztaisīt ūdens balonu cīņu.
Norūdīties, ieejot aukstā jūrā/ezerā/dīķī.
Izdomāt 3 vēlēšanās, kas jāpiepilda līdz vasaras beigām.
11.
Pieēsties vasaras labumus.
12.
Nelietot internetu pāris dienas.
Doties ciemos (uz laukiem) pie saviem opīšiem un
omītēm.
Sarīkot pikniku ar draugiem vai ģimeni.
Salikt puzli ar 1000 kauliņiem.
Cept zefīriņus uz ugunskura.
Noorganizēt eksperimentu pēcpusdienu ar draugiem.
Daudz peldēties.
Apmeklēt zoodārzu.
Daudz sauļoties, neaizmirstot ieziesties ar
pretapdeguma krēmu.
Roberta Laurinoviča, 6.b klase

Skolotāja

Kurā dienā būs
2018.gada
1.septembris?

Kurā datumā
2018.gadā bija
pirmais CE 12tajām klasēm?
Kaut kad martā,
kad citiem bija
brīvlaiks
22.martā

Cik izejas ir
Brocēnu vidusskolas
galvenajai
ēkai?

Kas ir starp
skolas beigām
un vasaras
brīvlaiku?

Pirmais, ko Jūs
izdarīsiet savā
atvaļinājuma
laikā?

7

Ballīte, ka skola
ir beigusies

Iešu uz pludmali
sauļoties

3

Karsts laiks

5

Un
Jūnijs, jūlijs,
augusts

Izgulēšos, braukšu ar riteni, lasīšu
grāmatu

Īpaša miera
nakts

Bučošos

Ieva Gūža

Piektdienā

Elīna
Skadmane

Sestdienā

Guna Raita

Piektdienā

22.05

Dita
Dubulta

Sestdienā

13.martā

12

Maija
Golubeva

Svētdienā

13.marts, angļu
valoda

11
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Dzeršu aukstu
vīnu savā jaunajā
terasē
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