Degumnieku pamatskolas avīze

septembris-oktobris /2016. (12)

ZINĪBU DIENA
Labdien, lasītāj!

Pīlādžogu greznībā, izaudzētu ābolu un ķirbju lepnībā, rudens ziedu krāšņumā
nonācām skolas valstībā…
Mums katram šis bija jauna gada sākums, jaunu mērķu realizēšanas starts. Vissvarīgākā šī diena, noteikti, bija pirmklasniekiem (bildē no kreisās puses - Ance Loreta Dreimane, Paula Lukša, Samanta Patrīcija Baltā, Līga Pommere, Anna Broka, Nauris Jānis Stroģis), kuri šo dienu uzsāka kopā ar skolas mammu un audzinātāju Mudīti
Bodžu. Ne mazāk zīmīga un svarīga šī diena bija mūsu devītklasniekiem, kuri ir iegājuši finiša taisnē, lai pēc deviņiem nopietniem izglītošanās mēnešiem varētu svinēt
skolas absolvēšanas svētkus (bildē otrajā rindā no kreisās puses - Dagnis Dreimanis,
Toms Jaudzems, Ralfs Bormanis, Edgars Graviņš, Arvis Bonda, Linards Jansiņš un
viņu audzinātāja Zita Juste).
Degumnieku pamatskolas kolektīvs mazajiem un lielajiem skolēniem novēl
atrast īsto motivāciju mācīties, atrast vēlmi sapņot un piepildīt savus sapņus.
Izglītošanās mūs vienmēr padara tikai un vienīgi par interesantākiem cilvēkiem,
un to vēlam arī saviem bērniem, jo tas, kā viņi mācīsies, atsauksies arī uz viņu
nākotni. Un mēs visi esam par labāko nākotni saviem bērniem!

Īsumā …

Zinību diena
Karoga svētki Liepsalās
Izglītojoša nodarbība Madonas novadpētniecības muzejā (5.-8.kl.)
Vieglatlētikas sacensības Varakļānos (6.-9.kl.skol.)
Sākumskolas vieglatlētikas sacensības Kalsnavā
Olimpiskā diena Madonā
‘’Lubānas ezera noslēpumi 2016’’ (2./4.kl.)
ZM konkurss ‘’Mūsu mazais pārgājiens’’ (2./4.kl.)
Miķeļdiena
Skolotāju diena
Vislatvijas Putras programma (2.-4.kl.)
Skolas darbinieku un absolventu salidojums.
VAIRĀK PAR PASĀKUMIEM LASIET AVĪZES
NĀKAMAJĀS LAPPUSĒS.

Klāt rudens un pienācis laiks vākt krājumus ziemai! Rīgas Zooloģiskā
dārzā sāk rosīties Zoozīļuks 2016 un aicina skolēnus piedalīties ozolzīļu
vākšanas akcijā. Šogad galvenajā balvā – bezmaksas Mācību nodarbība
kādā no izvēlētajiem tematiem vai ekskursija pa Zoodārzu.
Šogad akcija „ Zoozīļuks 2016” notiks
no 19. septembra līdz 21. oktobrim.
Akcijas noteikumi: http://rigazoo.lv/
MĒS PIEDALĀSMIES!

Esmu jaunā skolas avīzes galvenā redaktore
Linda. Priecājos, ka tieši Tu pašlaik lasi mūsu
skolas vēstis.
Vējainais oktobris aizpūtis septembri. Arvien vairāk gribas palīst zem siltas segas ,izdzert siltu tēju un izlasīt kādu labu grāmatu…
Laika pietiks arī tam ,ticiet man.
Pa šo mēnesi esam čakli pastrādājuši.
Šķiet, tikko satikām skolas un klase biedrus.
Nesām gladiolas un asteres savām skolotājā,
bet jau esam paspējuši piedalīties daudzās
sacensībās. Esam krāsaini, radoši un bagātīgi
aizvadījuši Miķeļdienu.
Esam sasveikuši skolotājas ar dziesmām,
dzejoļiem, sirsnīgiem vārdiem un vēlajiem
rudens ziediem.
Oktobris - pagaidām vējains un lietains, bet
tas ir nieks, galvenais, lai pašam sirdī mājo
prieks.
Oktobrī putni jau ir aizlidojuši , bet mūsu
skolā kā gājputni, kas atgriežas mājās, salidoja skolas absolventi.
Radošu mums visiem jauno mācību gadu!

Linda Kalniņa

PĒC STUNDĀM SKOLĒNIEM IESPĒJA DARBOTIES:
Tautisko deju pulciņā 1.-4.kl.(sk.L.Novika)
Tautisko deju pulciņā 5.-9..kl.(sk.L.Novika)
Vizuālās mākslas pulciņā 1.-9.kl (sk.U.Salmane)
Dambretē 1.-9.kl. (sk.S.Solovjova)
Teātra pulciņā 5.-9.kl. (sk.Z.Juste)
Teātra pulciņā 1.-4.kl. (sk.Z.Juste)
Modernās mūzikas studijā 1.-9.kl. (sk.I.Strode)
Mazpulkos/ Līdzpārvaldē 4.-9.kl. (.sk.E.Zaube)
Koriģējošajā vingrošanā 1.-7.kl. (sk.E.Zaube)
Volejbolā 1.-9.kl.(sk.D.Rubene)
Avīzes pulciņā „Kabata” 1.-9.kl.(sk.IStrode)
Futbolā 1.-5.kl. (sk.U.Meiers)
Vokālajā ansamblī 1.-4.kl.(sk.I.Strode)
Vokālajā ansamblī 5.-9..kl.(sk.I.Strode)
Jaunsargos (sk.L.Meistere)
Skolēnu Mācību Uzņēmumā 4.-9.kl.

2.lapa

Fotostāsts ‘’ Skolas salidojums’’

Izglītība Degumniekos ir kopš 1883. gada. Skola nosaukta Meirānu barona dēla vārdā par Gotlība skolu. 1884./1885.m.g. skolā mācās 43 zēni un 27
meitenes, skolas pārzinis O.Plačs.1906.-1913.m.g. skolas pārzinis J.Cīrulis. Daudzkārt mainījušies skolas nosaukumi: 1944. gadā Leona Paegles pamatskola, 1945. gadā—Meirānu četrklasīgā pamatskola, 1950./1951.m.g. Meirānu septiņgadīgā skola (esam Varakļānu rajona teritorijā). 1956./1957.m.g.—
Degumnieku septiņgadīgā skola, 1962./1963.m.g.—Degumnieku astoņgadīgā skola, 1989./1990.m.g.—Degumnieku deviņgadīgā skola. 1985. gada novembrī ielikts pamatakmens jaunās skolas ēkai. No 1973. gada par Degumnieku astoņgadīgās skolas direktori sāk strādāt Ināra Logina. Pateicoties
I.Loginas vitalitātei, entuziasmam un uzņēmībai, Degumniekos tiek uzcelta jaunā skolas ēka. 1986./1987.m.g. mācības tiek uzsāktas jaunajā skolas ēkā.
No 1993. m. g. -Degumnieku pamatskola. Skolas ēkā darbojas divas pirmsskolas izglītības grupas, ko apmeklē vairāk kā trīsdesmit bērni. Šobrīd ceļu uz
skolu ik dienas mēro bērni no tuvākas un tālākas apkārtnes. Kopš 2011. gada skolas direktore ir Daiga Rubene.
Šogad jaunajai Degumnieku skolas ēkai 30. Aicinājām skolas absolventus un darbiniekus kavēties atmiņās, izdziedāt, izdejot, izrunāt bijušo.

Salidojuma ieskaņas mirklis Degumnieku pamatskolas aktu zālē ,
kopā ar pirmsskolas grupu ‘’Sauleszaķēni un deju skolotāju
Svētsvinīgs mirklis pie vēsturiskās Gotlībskolas, Cesvaines
pūtēju orķestra melodiju pavadībā (vadītājs Oļģerts Ozols).

Pasākuma atklāšana ar Skolas Karoga ienešanu pirmās skolēnu līdzpārvaldes izpildījumā (pie karoga no kreisās: Liene Čevere, Viesturs Arklons,
Egita Rautenberga (Brice)), skolas direktores Daigas Rubenes un
dir.vietnieces audzināšanas jomā Edītes Zaubes uzrunas.

Dzied pagasta vokālais ansamblis ‘’Harmonija’’
(vad. Ineta Strode)

Uzstājas skolas ansamblis(vad. I.Strode)
Ar mūsdienīgu izrādi ‘’Pagrabs’’ priecē skolas teātris
(vad. Zita Juste)
Gandrīz absolventu deju kolektīvs Arnitas Stulpiņas vadībā

Kopā ar absolventēm Egitu Rautenbergu un Ilonu Ķeveri pasmējāmies
par sadzīviskiem skolas dzīves
sīkumiem

Ar deju ‘’Kurzeme’’
priecēja bijušie absolventi
Hārdija Kristiāna Nagle un Jānis Šķēls
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Muzikāls sveiciens no 2010. gada absolventa
Guntara Pleša kopā ar draugu Lauri Noviku

Skanīgas, melodiskas un spēcīgas dziesmas izdziedāja
absolventes Gunita Putniņa, Ginta Gerševica un
Santa Sprūde

Balles dejas, ko kādreiz dejoja arī mūsu skolā,
šoreiz dejoja ciemiņi no Viesītes un Jēkabpils
Salidojuma viena no vadītājām—mūsu skolas absolvente un
Latvijā populārā aktrise
Inga Tropa

Krāšņās šovdejotājas, absolventes,
Rasmas Paltačes vadībā

Gotlība skolas vecākā absolvente
Velta Dragune, skolu beigusi
1932. gadā

Atraktīvās pauzītes organizators –
absolvents Ervīns Spridzāns

Katrs mēs esam sava veida prieks un arī sāpe, cerība, doma, mīlestība- esam daļa no
ģimenes, novada…
Mēs varam dot labo, gaišo, kas mīt katrā no mums un kopā tā aizdedzam gara gaismu, kas pārņem mājas pavardu un gaida mūs atgriežamies. Uz brīdi mēs pieklustam savā skrējienā un piekļaujam sevi siltām domā, labdarībai, tā aizdedzot liesmu , radām
gaišumu ,ko nodot tālāk tiem, kas nāks pēc mums…
Vēlreiz gribas pateikties visiem, kuri uzcēla Degumniekos jauno skolu , un ikvienam ,kurš ieguldījis darbu izglītības attīstībai Degumniekos vēl daudzus gadus pirms
mums!
PALDIES visiem, visiem, kuri ieguldīja darbu salidojuma sagatavošanā!
Lai salidojumā smeltās emocijas dod spēku ikdienas darbā!
MAN BIJA JĀREPO LAVIEŠU UN ANGĻU VALODĀ

Mūsu skolas 9.klases skolēns Ralfs Bormanis pagājušajā mācību gadā piedalījās starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē (3.vieta) un Vidzemes reģionālajā olimpiādē (3.vieta). Šie sasniegumi tika novērtēti un tādēļ, no 23. jūlija līdz 31. jūlijam Ralfs, kopā ar 19 citiem
novada skolu jauniešiem ,devās uz trīspusējo (Vācija, Latvija, Francija), nometni Francijas pilsētā Coulaines. Aicinu Ralfu atcerēties piedzīvoto!
Pastāsti par nometni.
Šis bija trešais gads, kad trīs sadraudzības pilsētas- Madona
(Latvija), Kulēna (Francija) un Vaija (Vācija) rīko kopīgu , Jauniešiem paredzētu, nometni. Šogad, tā notika Francijā un nometnes
tēma bija Mūzika.
Kad tur viesojies un cik ilgi?
Es nometnē pavadīju 9 dienas, no 23. līdz 31. jūlijam.
Vai iepazinies ar jauniem cilvēkiem? Vai uzturat kontaktus?
Jā. No sākuma bija jāiepazīstas ar latviešiem, jo nevienu no viņiem
nepazinu. Francijā uzreiz sadraudzējāmies arī ar ārzemniekiem.
Joprojām sarakstāmies Facebook.
Spilgtākās emocijas, atmiņas no ceļojuma.
Pirms ceļojuma es biju ļoti noraizējies par garo ceļa posmu (kopumā
nobraucām ~5000 km.), bet jautrajā, muzikālajā kompānijā, to nevarēja pamanīt. Uz Franciju mēs braucām ar Madonas novada autobusu, kurš bija pavisam jauns, ērts, ar visu aprīkots.
Franču tautas tradīcijas. Vai tikāt ar tām iepazīstināti?
Franči ir sena tauta ar ļoti mūsdienīgu kultūru. Nometnē frančiem
interesēja mūsu tradīcijas , tāpēc viņiem stāstījām, kas pie mums ir
savādāk, mācījām tautasdziesmas un tautas dejas.

Dzīvojāt viesģimenēs vai viesnīcās?
Ceļojuma laikā pārnakšņojām augsta līmeņa viesnīcās Polijā, bet pašā Francijā
mēs mitinājāmies lielās teltīs, Kulēnas jauniešu centra pagalmā.
Kādi ir franči? Vai viesmīlīgi?
Franči ir ļoti viesmīlīgi un izpalīdzīgi, kuriem patīk ilgi ballēties un baudīt
dzīvi. Ja gadās problēma viņi to cenšas atrisināt ar jokiem un smaidu. Dzīvespriecīgi, nedaudz vieglprātīgi un tai pašā laikā arī pārliecināti par sevi.
Franču valoda viena no skaistākajām pasaulē. Kādā valodā sazinājāties?
Vai iepatikās franču valoda?
Ar vāciešiem mēs sarunājāmies angļu valodā. Frančiem ar to bija problēmas,
bet ,par spīti tam, mēs atradām kopīgu valodu caur žestiem, mīmikām un mūziku. Man franču valoda liekas plūstoša, grezna un skanīga. Mēs visur vaicājām kā, dažādas lieta ir pa franciski, mācījāmies arī skaitīt.
Vai pagaršoji tās zemes tradicionālos ēdienus? Kādi tie ir?
Tieši pie ēdienreizēm mums bija grūti pierast, jo franči tās ietur ļoti lēnu. Viena ēdienreize sastāv no , aptuveni, četriem ēdieniem, kas tiek pasniegti ar lielu
laika starpību. Daudzi franči ir vai nu veģetārieši, vai arī viņi neēd cūkgaļu,
bet tika padomāts par visiem. Tika pasniegti gan internacionāli ēdieni, gan
franču sieri, gan saldumi.
Cik cilvēku delegācija no Latvijas brauca?
Brauciens tika dāvināts 20 skolēniem un 3 skolotājām.
Kas tev Francijā pietrūka no Latvijas?
Man pietrūka manas ģimenes.
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Brauciena laikā tikai ceļojāt vai arī mācījāties?
Katru dienu apmeklējām Kulēnas mūzikas skolu, kur grupās sacerējām
paši savas dziesmas, nometnes beigās mēs pasniedzām koncertu pilsētas
kultūras namā, kurā katrs dziedājām un spēlējām. Man bija arī jārepo
latviešu un angļu valodā.
Kādas ir skolas Francijā, salīdzinājumā ar Latvijas skolām?
Jauniešu centrs, kurā mēs apmetāmies bija vienstāvīga un iežogota ēka, ar
lielām, mājīgam telpām. Mūzikas skola bija vienkārša ēka, kurā ir klases
līdzīgas mūsējām.
Vai taisnība, ka Francijā daudz vīnogu lauku?
Ceļā redzēju tikai vienu, bezgalīgi garu, bet mums Franči stāstīja ka to ļoti
daudz ir Francijas dienvidos (Kulēna atrodas Francijas ZR). Daba tur ir
ļoti atšķirīga: gaiss ir ļoti sauss, pat ja līst, ir ļoti karsts, augi ir ar biezām
lapām un dzelkšņiem, skujkokiem čiekuri ir divu plaukstu lielumā, pie tā
bij diezgan grūti pierast.
Vai Francijas jaunieši ir tikpat pārņemti ar sociālo tīklu lietošanu kā
Latvijā?
Jā. Visi jau pirmajā dienā saaicinājām viens otru facebook un twitter.
Vai Francijā ir dialekti kā pie mums, piemēram , latgaļu dialekts?
Jā. Mēs skandējām tautasdziesmu “Auga, auga rūžeņa” un tad paskaidrojām, ka tā ir citā– latgaļu dialektā. Viņi pastāstīja, ka arī viņiem dažās
vietās valstī runā citādāk.
„Sauleszaķēni” ATKAL atgriezušies savā ikdienā.

Ir tāds teiciens: ”Kāda ir pirmdiena, tāda būs visa nedēļa”. Un es tagad
domāju, kā būtu labāk teikt mūsu situācijā-par laimi vai - ak, šausmas,
jo… septembris (tā ir mūsu LIELĀS nedēļas pirmdiena) pagāja ļoti interesantos, aktīvi atraktīvos ritmos un notikumos un es baidos, vai mums būs
spēka šo ritmu noturēt visu gadu!:)
1.septembris kā jau 1.septembris- tradicionāli skaists un pacilāts-jauni
ziedu klēpji, jaunas emocijas, jauni Sauleszaķēni pievienojas mūsu pulciņam kopā ar jaunu audzinātāju Gunitu Mežīti. Kā mazajiem Sauleszaķēniem, tā arī jaunajai audzinātājai vēlu ātrāk iekļauties mūsu pulkā un
iemācīties ķert saules zaķus arī drūmās un apmākušās dienās.
Zīmēšana, idejas, konkursi…. tas bija sākums mūsu aktīvajam kopā
būšanas gadam. Piedalījāmies divos radošajos konkursos, no kuriem
vienā (otrais bija ”Tēta dienas apsveikuma kartiņa”), par godu Olimpiskajai dienai, guvām arī atzinību kā labākais darbs pirmsskolas izglītības
grupas kategorijā konkursā „Mana sapņu bumba”. Paldies bērniem par
operatīvo rīcību!
Operatīvi ar „jā” vārdu un iespēju „piknikam
būt”, izcēlās arī mūsu vecāki, kuri palīdzēja,
lai mūsu pirmā mazā zinātniski pētnieciskā
ekskursija (sākot ar Liepsalām, aitu saimi un
beidzot ar eksotiskiem un ne tik eksotiskiem
putniem) izdotos tik lieliska, ka gribas braukt
kopā vēl un vēl…
Ja jau mēs esam radoši zīmēšanā un pētniecībā, tad radoši esam arī pavārmākslā.
Par godu „Miķeļiem” jeb, kā mēs to nosaucām—„Dārzeņu un augļu aizsardzības
diena” (neviens dārzenis/auglis nebija izlietots kompozīcijā un pēc tam izmests mēslaiDarbs konkursam
nē), tapa Sauleszaķēnu pavārmākslas šovs.
‘’Mana sapņu bumba’’ Labs darbs ir padarīts, ja esi pats
(Sauleszaķēns) gandarīts, bet… ja vari
priecēt arī kādu otru cilvēku (skolas ciemiņš), tad tas ir dubultprieks.
Šajā laikā mēs
pārvērtāmies par
māksliniekiem,
pavāriem, pētniekiem,
bet 30.septembrī
gājām lūkot kā mūsu
skolotāji pārtop atkal
par skolēniem. Viņiem tas izdevās!
Paldies jaunajiem
Pavārmākslas šovs
30.septembra skolotājiem, kuri neaizmirsa arī mūs iekļaut skolas pulkā.
Kas mums vēl ir padomā? Tik pat jautri, aktīvi, radoši un arī pamācoši
notikumi. Turpinām vākt zīles, jo piedalāmies Zīļuka akcijā par iespēju
doties uz Zooloģisko dārzu. Gatavosimies ikgadējam konkursam „Riti raiti
valodiņa”, lai varētu savu radošāko runātāju izvirzīt Barkavas rīkotajā
„Runātāju rītā” un……. Hmm,bet tas jau būs cits mēnesis, citas emocijas
un cita atkalredzēšanās.
Audzinātā Baiba Smeltere

Kāds bija ceļš atpakaļ uz mājām?
Mājās devāmies stundu vēlāk nekā bija plānots, jo nezinājām, ka frančiem
tik ļoti patīk uzņemt kopējus foto un lēnu atvadīties. Atpakaļceļā izbraucām
caur sapņu pilsētu- Parīzi, bet tajā pat laikā bijām piesardzīgi, dēļ terorisma
draudiem gan Parīzē, gan visā pasaulē. Ilgu laiku braucām blakus vāciešiem,
jo mūsu maršruti sakrita. Iebraucot Latvijā, visi nevarējām vien sagaidīt, kad
tiksim mājās pie savām ģimenēm.
Kam Tu vēlētos pateikties par šo lielisko iespēju?
Paldies skolotajām Aldai Ostrovskai un Daigai Rubenei, bez kurām es nebūtu šo sasniedzis.

Mācām latviešu deju

Nometnes dalībnieku kopbilde.
Ralfs pirmais no labās
Interviju sagatavoja Linda Kalniņa

Dambretes turnīri turpinās…
Šī gada 8.oktobrī Madonā norisinājās kārtējais bērnu un jauniešu čempionāts
dambretē. Šajā posmā savu meistarību parādīja Aksels un Alekss Kozuļi. Konkurence bija
liela, jo šogad abi ir jaunākie spēlētāji savā grupā. Taču neskatoties uz to, rezultāti ir labi Alekss ieguva 3.vietu, bet Aksels 11.vietu dalīja ar vēl četriem spēlētājiem.
Nākamajos posmos piedalīsies vēl vairāk Degumnieku pamatskolas skolēni.
Lai mums veicas!
Dambretes pulciņa vadītāja Sarmīte Solovjova

Skolotāju diena
30. septembrī mūsu skolā norisinājās Vislatvijas Skolotāju diena. Šī diena ir kā pateicība skolotājām, par mums veltīto mīlestību un rūpēm.
Kā jau katru gadu ,skolotāju lomā iejutās 9.klase. Mūsu amati:
Arvis Bonda- 1./3. kases
audzinātājs, matemātikas skolotājs.
Toms Jaudzems - 2./4.
klases audzinātājs, dabas zinību skolotājs.
Linards Jansiņš- 5./6.
klases audzinātājs, latviešu valodas skolotājs.
Edgars Graviņš7./8.klases audzinātājs,
angļu valodas skolotājs
Ralfs Bormanis– ģeogrāfijas skolotājs.
Dagnis Dreimanis– direktors, sporta skolotājs.
Šogad mēs pasniedzām stundas arī skolotajām, kuras bija saposušās skolnieču tērpos
un atkal varēja atcerēties to laiku, kad pašas vēl tikai sēdēja skolas solos. Pēc šīs dienas mēs
sapratām, cik atbildīgs ir šis darbs un cik lielu gatavošanos tas prasa.
Mēs sakām Jums , skolotāji, paldies, par pašaizliedzību, iecietību un mīlestību, ko Jūs
dāvināt saviem audzēkņiem! Lai Jūs sasilda un dod gandarījumu svētku dienā saklausītie
labie vārdi un saņemtie rudenīgi skaistie zied!

Miķeļdiena

29.septembrī mūsu skolā svinējām rudens saulgriežus— Miķeļus.
Dienas garumā katrai klasei vajadzēja izveidot kompozīciju no
visdažādākajām rudens veltēm.
Kad stundas bija beigušās skolēni un skolotāji sapulcējās vienkopus , lai kopā ar skolotāju Inetu minētu mīklas, dziedātu dziesmas, izzinātu ticējumus un laika pareģojumus, kas saistīti ar šo
dienu. Lai visu turpmāko gadu būtu veiksme, katrai klasei vajadzēja
izveidot Jumi no… cilvēkiem. Noteikums—piedalās visi! Darbiņš bija
jautrs, mēs ticējām, ka tas nostrādās.
Pēcāk, mierīgā atmosfērā veidojām klašu mandalas no dabā
atrodamām lietām un priekšmetiem.
Pēcpusdienas noslēgumā ilgi gaidītais Miķeļdienas gadatirgus ar
ļoti garšīgām un interesantām, galvenais— pašgatavotām lietām.
Dienu atspoguļoja Megija Elena Litke

Lūgums palīdzēt!

Bibliotēkas ziņas.

Ja Tavā vai Tava brāļa, māsas ,brālēna vai māsīcas, drauga vai draudzenes grāmatu plauktā vai rakstāmgalda atvilktnē ir apmaldījusies grāmata ar
Degumnieku pamatskolas svītrkodu( uz grāmatas iekšējā aizmugurējā vāka), tad, lūdzu, atnes to atpakaļ uz skolas bibliotēku. Neviens netiks bārts, pelts vai sodīts, tieši pretēji-pateikšu PALDIES, ka grāmata ir atgriezusies mājās pēc tik ilga prombūtnes laika.
Ar cieņu-PGP
/Pazudušo Grāmatu Plaukts/
Avīzi veidoja : Linda Kalniņa, Megija Elena Litke, Ralfs Bormanis, Jānis Toms Litke un skolotāja I.Strode, foto I.Strode un no skolotāju personīgā arhīva

