Katrīna mācās mūzikas skolā, un viņai par visu
svarīgāka ir vijoļspēle, stundās meitene reizēm
aizsapņojas – nedzird, ko vaicā skolotāja, un
neatbild uz jautājumiem. Katrīna ir kautrīga,
izvairās no kontaktiem ar klasesbiedriem, tāpēc
daudzas meitenes viņu apsmej. Katrīna gribētu
draudzēties ar Mariku, bet viņa izvairās, jo
uzskata Katrīnu par dīvainu, turklāt, ja viņa
draudzēsies ar Katrīnu, smiesies arī par viņu.

Leo un Kaspars gan starpbrīžos, gan stundās
aizrāvušies ar telefona spēlēm. Skolotājai Ilzei
tas nepatīk, un viņa abiem puišiem aizrāda.
Tagad Kaspars un Leo stundas laikā nespēlē, bet
pārrunā vakardienas ballīti. Skolotāja to dzird
un saka, ka nevar iedomāties meiteni, kurai šādi
puiši varētu patikt. Leo apvainojas un atbild – ja
kāda ir tik veca un neglīta kā skolotāja, tad labi
vien ir, ka no viņas turas pa gabalu. Skolotāja
noskaišas un abus puišus izsēdina.

Daniels ir sportists un mācības uzskata par
bezjēdzīgu laika izšķiešanu. Stundās viņš piedalās
tikai tāpēc, ka vecāki spiež un nemācīšanās dēļ
draud nelaist uz sporta skolu. Būdams nemierīgs,
Daniels mēģina stundu laikā izcelties un pievērst
sev uzmanību. Par upuri viņš izvēlējies jauno
skolotāju Ligitu, kas nesen sākusi strādāt un
mēģina veidot draudzīgas attiecības ar klasi.
Daniels to uztver kā “zaļo gaismu”, lai skolotāju
“dzītu stūrī”, izsakot aizskarošas piezīmes gan par
viņas valodu, gan izskatu.

Anna un Rihards mācās vienā klasē. Annas
mamma ir māksliniece, un Anna allaž nāk
uz skolu spilgtās, brīvi krītošās drēbēs.
Rihards Annu izsmej un apsaukā par lupatu
maisu. Anna apvainojas, paņem no
mammas guašas krāsas un sasmērē krēslu,
uz kura jāsēž Rihardam.

Lāsma pastāsta Laurai, ka viņai patīk Andris,
un lūdz nevienam to neatklāt, jo tas ir viņas
lielākais noslēpums. Taču Laura noslēpumu
izstāsta citām meitenēm, un tās par Lāsmu
pasmejas, jo Andris ir klases meiteņu
mīlulis. Lāsma ir ļoti nelaimīga, nikna un
draud Lauru piekaut.

Jana uz skolu atnāca mācību gada vidū, jo
viņas vecāki mainīja dzīvesvietu.
Iepriekšējā klasē viņa bija līdere, tāpēc,
ienākot jaunajā kolektīvā, nevar
samierināties ar otrā plāna lomu un jūtas
atstumta. Lai iekarotu pozīcijas, viņa
nolemj baumot un aprunāt citas meitenes.

Kirilam jau vairākus gadus ir draudzene Ella,
abi kopā iet uz kino, koncertiem un ballītēm.
Kirils spēlē ģitāru un sapņo kļūt par mūziķi.
Sākoties jaunajam mācību gadam, klasē
ierodas Mareks, kas iepriekš mācījies citā
skolā. Viņam, tāpat kā Kirilam, patīk mūzika,
puisis spēlē grupā. Mareks arī iesaistās mūziķu
grupā un arvien mazāk laika pavada kopā ar
Ellu. Ella jūtas aizvainota un izplata baumas, ka
Kirils lieto narkotikas.

Inita ir klases teicamniece un vienmēr cenšas laikā
izpildīt visus mājasdarbus, Mārai mācīties nepatīk, viņa
bieži iet uz ballītēm un kino. Reizēm Māra uz ballītēm
ņem līdzi arī Initu, jo Inita ir kautrīga un viena uz
klubiem neiet. Initai patīk Māras kompānija, un viņa
uzskata Māru par labāko draudzeni. Māra savukārt
regulāri noraksta no Initas visus mājasdarbu. Tuvojas
eksāmeni, Inita vēlas, lai Māra labāk sagatavotos
pārbaudījumiem, un aicina viņu mācīties. Lai motivētu
Māru, viņa paziņo, ka vairs neļaus norakstīt
mājasdarbus. Māra apvainojas un pasaka, ka ar Initu
vairs nedraudzēsies.

Valērija laikus gatavojas dzimšanas dienas
ballītei, uz kuru uzaicināta gandrīz visa
klase, tikai Lāsma ne. Kad Lāsma vaicā,
kāpēc nav ielūgta, viņai paskaidro, ka viņa
taču nevar atļauties nopirkt labu dāvanu,
tāpēc neiederas kompānijā.

Skolotājs Aigars visu vakaru ir pavadījis,
audzinot dēlu, kas atnācis mājās piedzēries.
Nākamajā rītā, ierodoties skolā, viņš ir dusmīgs
un noguris. Kad Kārlis paziņo, ka viņš nav
iemācījies uzdoto, skolotājs noskaišas, liek
viņam pamest klasi un kliedz, ka zēns dzīvē
neko nesasniegs.

