Slokas pamatskolai - 110
Apsveikumi skolai
1. klases skolēnu apsveikumi
Mana mīļā skola! Novēlu Tev daudz smaidu un draugu! Tu esi skaista! Es Tevi
mīlu! Violeta
Ļaujiet zināšanām dot spilgtu gaismu! Dominiks
Novēlu skolai ilgi pastāvēt un nezaudēt vēsturisko vērtību! Katrīna
Labā skola! Novēlu Tev būt vissuperīgākajai skolai! Rolands
Mīļā skola! Lai Tu būtu ļoti ilgi! Jānis
Mīļā skola! Novēlu Tev saulainas dienas! Uļjana
Dārgā Slokas pamatskola! Šajā mācību gadā novēlu īpašu izturību! Džesika
Apsveicu 110 gadu jubilejā! Novēlu ilgu mūžu un lai manā skolā mācās tikai
teicamnieki! Amirs
Es esmu vjetnamietis. Priecājos būt šeit. Apsveicu manu skolu! Lai tā laimes
pilna! Trung
Mana mīļākā skola! Es Tev novēlu pastāvēt vēl ļoti daudzus gadus! Artūrs
Mīļā skola! Es Tev novēlu akmens spēku un saules siltumu! Ņikita
Mīļā skola! Esi kā saule mūsu sirdīs, kas izstaro mūžīgu zināšanu gaismu!
Deivids
2. klases skolēnu apsveikumi
110 sirsnīgu sveicienu! Viktorija
110 skaistu gadu! Daudz laimes! Kristīna
110 labu domu es par Tevi domāju! Elīza
Gaišas dienas! Ratmirs
Lai mīlestība Tevi skauj! Sabirs
Es novēlu, lai Tu vienmēr būtu atvērta un ļoti skaista! Maksimilians
Lai Tev laba dzīve! Poļina
Saules mūžu nodzīvot! Phu

Lai pilnas telpas smiekliem! Lam
Lai vienmēr Tavas durvis ir vaļā! Olīvija
Lai vienmēr silti! Niks
Mana mīļā skola! Lai Tev vienmēr viss ir labi! Kristiāns
Lai vienmēr pilna skola! Agate
Sveicu skolu un skolas direktoru! Ričards
3.a klases skolēnu apsveikumi
Es novēlu skolai veiksmi! Elizabete
Novēlu, lai skolā mācītos gudri un paklausīgi bērni! Niks
Skola! Novēlu, lai Tev būtu labi skolotāji un zinoši bērni!
Novēlu skolai būt vislabākajai! Lai skolā būtu vislabākās skolotājas!
Mīļā skola! Novēlu, lai paliec tāda, kāda esi!
Novēlu, lai skola pastāvētu ilgus gadus!
3.b klases skolēnu apsveikumi
Mīļā skola! Novēlu Tev daudz gudru un labsirdīgu bērnu! Evelīna
Mīļā skola! Novēlu būt Tev stingrai un skaistai! Dainis
Mīļā skola! Novēlu, lai Tu būtu krāsaina un gudrību pilna! Samanta
Mīļā skola! Novēlu Tev pastāvēt vēl 200 gadu! Kristīne
Mīļā skola! Paliec tikpat skaista! Megija
Mīļā skola! Novēlu, lai Tu dzīvotu ilgi un laimīgi! Alise
4. klases skolēnu apsveikumi
Mīļā Slokas pamatskola! Es novēlu Tev vairāk jaunu bērnu un lai viņi labi
mācās! Deniss
Mīļā Slokas pamatskola! Apsveicu Tevi! Lai Tev būtu daudz skolēnu un lai Tu
daudzus gadus pastāvētu! Paldies par mācībām un zināšanām! Karina
Mīļā skola! Novēlu Tev, lai visi bērni nāk mācīties šeit! Marks
Slokas pamatskola! Novēlu, lai visi bērni ir laimīgi! Mārtiņš

Mīļā skola! Novēlu, lai Tu ilgi dzīvotu! Dominiks
Slokas pamatskola! Tikšanās prieks lai sirdi silda! Lai izdodas, kas iecerēts!
Skolotāja Zaiga
5. klases apsveikums
Daudz laimes, Slokas pamatskola! Ronalds
6.a klases skolēnu apsveikumi
Es novēlu, lai visi mācās un klausa skolotājus. Es gribu, lai skola turas. Ilvars
Apsveicu Tevi dzimšanas dienā! Lai Tev labi un gudri skolēni! Lai Tu dzīvotu
vēl 200 gadu! Anderss Adrians
Apsveicu dzimšanas dienā un novēlu, lai nemainās skolotājas! Adrians
Novēlu Tev attīstīties un lai nākamā paaudze nāk tieši uz Slokas pamatskolu!
Daniela
Cik krāšņa Tu esi, bet veca gan! Es ceru, ka Tu ilgi būsi. Es aiziešu no Tevis
gudra. Novēlu Tev laimi!
Turies tik ilgi, cik bērni Tevi tur!
Apsveicu mūsu labāko skolu dzimšanas dienā!
Apsveicu skolu dzimšanas dienā! Es visiem vēlu veselību!
Dārgā skola! Novēlu Tev daudz laimes un daudz labu skolēnu! Esi tikpat
skaista, kāda vienmēr esi bijusi!
6.b klases skolēnu apsveikumi
Slokas pamatskola! Daudz laimes 110.dzimšanas dienā! Novēlu Tev ilgu mūžu!
Lote
Apsveicu Tevi dzimšanas dienā! Esi tikpat skaista un ar tikpat labiem
skolotājiem! Andžela
Apsveicu 110.dzimšanas dienā! 110 - tas ir ļoti daudz. Bet Tu vēl joprojām
neizskaties veca. Ņikita
Daudz laimes, Slokas pamatskola! Lai Tevī mācās gudri un diženi cilvēki!
Helēna
Lai Tu ilgi dzīvotu un priecīgu 110.jubileju!

Novēlu skolai labus skolēnus un tīru zemi, dabu! Lai neviens neko nebojā!
Kaspars
7.a klases skolēnu apsveikumi
Skolai vēlu vienmēr būt mīlētai, jo tikai tas, ko mīl, var uzziedēt! Elizabete
Laura
Uz skolu eju es,
Un somu nesu es,
Un solā apsēžos,
Lai kļūtu gudrāks es!
Mīļi sveicieni 110.gadadienā! Bruno
Skola, iemāci mums dzīvi dzīvot! Estere Felicita
7.b klases skolēnu apsveikumi
Dar’ man, tēvis, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt’,
Šuj man svārkus, māmuliņa,
Skolā iet(i) man gribas!
(Auseklis. Slokas pamatskolas himna.)
Ilgus gadus Tev, mūsu skola! Tomass
Sveicieni Tev 110.jubilejā!
Skola skola
Tā man liela un sola
Ka atbrīvos no
Tukšuma galvā
Kad sēdies skolas solā
Estere
8.a klases apsveikums
Daudz laimes 110.dzimšanas dienā! Evelīna Rūta

8.b klases skolēnu apsveikumi
Apsveicu Jūrmalas visvecāko skolu 110.sezonā!
Apsveicu 110.dzimšanas dienā! Tu esi vislabākā un visskaistākā skola! Alise
Skola ir kā dzinējs, kas mums liek augt un tiekties uz gaišāku nākotni.
Apsveicu 110.dzimšanas dienā! Zahars
Ar lielu prieku apsveicu Tevi 110.dzimšanas dienā! Amanda
Paliec tikpat ražīga! Lai Tev laba nākotne! Roberts
9.a klases skolēnu apsveikumi
Novēlu Tev 110.dzimšanas dienā vēl ilgi pastāvēt un lai neviens neaizmirst
savu skolu! Elīza
Novēlu Tev daudz gudru skolēnu! Karīna
Daudz sveicienu dzimšanas dienā! Lai arī turpmākie gadi ir panākumu un
prieka pilni! Alberts
Mīļo skoliņ! Sveicieni 110 gadu jubilejā, mūsu skaistā un labā! Esi vēl ilgus
gadus! Lai viss labākais Tev! Amanda Š.
Mīļā skola! Novēlu Tev pozitīvu enerģiju, daudz smaidu un labu darbu! Monta
Skoliņ! Novēlu Tev vienmēr turēties uz stipriem pamatiem un palikt tik
īpašai, kāda Tu esi! Beatrise
Ļoti cienījamā skola! Vissirsnīgākie sveicieni Tev 110.svētku dienā! Prieks,
ka 9 gadus bijām kopā. Marta
Mīļā skola! Novēlu, lai Tevi mīlētu un koptu! Laimi Tev! Daniels
Lai Tev daudz jaunu skolēnu! Gabriels Leo
Jaukā skola! Novēlu Tev mācīt vēl tikpat daudz gadu un vēl vairāk! Agnese
9.b klases skolēnu apsveikumi
Lai vairāk bērnu mācās šajā skolā! Lai visiem ir komfortabli! Lai šī skola
pastāv mūžīgi! Andris
Mīļā mana skoliņ! Sveicu Tevi dzimšanas dienā! Tu vienmēr būsi vislabākā
skola un mācīsi daudzus skolēnus. Līva Andra

