„Labo vārdu vācelīte”
Labos vārdus Jums sūta 6.,7.un 9.a klases skolēni
 Ziemassvētki ir ģimeniski un klusi svētki, tāpēc novēlu
Jums vienmēr atrast laiku kopā būšanai ar mīļajiem
cilvēkiem, radiem un draugiem. Lai Jaunajā gadā
nepietrūkst rosmes un drosmes, kā arī veselība!

 Lai Ziemassvētkos neviens nepaliek bez mājām,
ģimenes siltuma, eglītes, piparkūku un mandarīnu
smaržas! Lai līksmi un skanīgi Ziemassvētki ģimenes
lokā!

 Lai Jūs Ziemassvētkos ne tikai sajustu saldo mandarīnu
smaržu, bet arī dziļi sirdī sajustu Ziemassvētku prieku!
Lai pieceļoties no rīta Ziemassvētkos, Jūs
logā
ieraudzītu ledus puķes un baltas sniegapārslas, kas
lidinās par prieku mums!

 Apsveicu Jūs 2017.gada Ziemassvētkos šeit Latvijā! Lai
Jums klusi, priecīgi un skaisti Ziemassvētki!

 Lai visiem būtu gaiši, mierpilni un mīlestības pilni
Ziemassvētki. Vēlu sagaidīt un sajust Ziemassvētku
brīnumu. Lai Jums un Jūsu tuviniekiem nākamais gads
ir bez raizēm, lai laba veselība!

 Lai Jums skaisti un ar saviem cilvēkiem pavadīti
Ziemassvētki! Lai Jūsos mīt prieks un saticība!

 Es Jums novēlu atrast Ziemassvētku brīnumu sev
sirsniņās!

 Mēs katrs kaut ko vēlamies. Ziemassvētku laiks ir tas,
ka katrs var piepildīt savu sapni.

 Lai katrās mājās būtu Ziemassvētku sajūta, lai Jūs
sagaidiet Ziemassvētku
brīnumu! Ziemassvētku
naktī, lai katrs lūkojas žvaigžņotajās debesīs un
atceras, ka katrā zvaigznē ir kāds mazs brīnumiņš.

 Lai skaisti un prieka pilni Ziemassvētki Jūsu mājās!
Dalieties savā laimē un priekā ar citiem!

 Ziemassvētku laiks,
Ikvienam sirdī mīļš!
Tas atnāk nemanot,
Bet aiziet, prieku atstājot.
Lai katrā dienā ir kāds prieka kamoliņš!
Lai sejā vienmēr smaida gabaliņš!

 Priecīgus Jums Ziemassvētkus,
Vēlu es Jums visiem.
Katru dienu priecāties
Par Ziemassvētku brīnumu.
Ziemassvētki atnāks,
Dāvaniņas atnesīs.

 Mūsdienās pasaulē daudz kur valda aukstums,
bezjūtība, ļaunums, cietsirdība. Novēlu Jums, lai
atnākot Ziemassvētkiem, Jūs sajustu visas šīs
pretējās īpašības- mīlestību, mieru,satacību,
draudzību un visvairāk – sirdssiltumu! Priecīgs
Ziemassvētkus!

 Lai ir gaišs
Šis svētku laiks!
Mandarīniem pārpilns.
Lai enģelītis nolaižas uz Jūsu mājas jumta!
Jūs mīļi sveic
Vecītis no Lapzemes

Vēlot Jums mīlestību
Un saticību ģimenē!

 Ziemassvētki nāk ar lieliem soļiem,
Bērnu kori dziesmas dzied,
Zvani sāk skanēt un sveces degt
Sildot sirsniņas maziem un liekiem.

 Ziemassvētku vecītis
Sveicienus sūta.
Lai Jums silti un brīnumiem pilni
Šie Ziemassvētki!
Lai Ziemassvētku vakars,
Saldens un siltmīļuma pilns!
Lai uz katra galda
Piparkūku sirds!
Lai ikkatras eglītes galā,
Zvaigznīte spoži mirdz!
Tad pie durvīm kāds klusi,
Dāvanu liks!

 Lai labums Jums,
Lai labums mums.
Lai Ziemassvētku rīts spožs
Un balts kā tīrs sniegs.

 Sniegs lielām pārslām krīt
Kā bērnu smaids spīd.
Tie labus vēlējumus gaida,
Un klusām dāvanas skaita.
 Priecīgus Ziemassvētkus!
Lai prieks Jums,
Lai prieks mums
Un labs noskaņojums visapkārt!
 Lai
Lai
Lai
Lai

Jums gaiši un silti Ziemassvētki.
visas jūsu vēlēšanās piepildās.
viss nepatīkamais pazustu.
jūsu galds būtu pilns.

Lai jūsu istabas būtu pilnas ar mīļiem cilvēkiem.
Lai par šiem Ziemassvētkiem būtu labas atmiņas!
 Ziemassvētki klāt
Svinēs visi: veci, jauni.
Dzejoļus tie skaitīt sāks
Garus, īsus, dažādus.
Novēlu daudz dāvanas
Interesantas, jaukas.
Un lai vēlēšanās piepildās
Visiem tiem, kas vēlas!

 Šis skaistais, svečotais laiks,
Miers uz zemes un mājās.
Kur piparkūkas smaržos,
Kur svecītes katrā logā.
Lai tur, kur laime un prieks,
Neizdziest svētku prieks!

 Lai
Lai
Lai
Lai

Jums visiem gaiši un mīļi Ziemassvētki!
katrā mājā sajūtama piparkūku smarža!
katramtiek pa dāvanai!
katram tiek pa prieciņam!

 Es vēlos pateikt paldies par šo gadu. Kaut tas pagāja
ātri, tas bija labs gads. Es novēlu, lai katram bērnam,
pusaudzim un pieaugušajam tiktu ilgi gaidītais
brīnums. Lai neviens neizjustu bēdas un vientulību, un
lai pavadītu Ziemassvētkus ar vistuvākajiem cilvēkiem.

 Novēlu Jums Ziemassvētkos uzplaukt kā skaistai
leduspuķei pie loga rūts. Jaunājā gadā novēlu atrast
savu brīnumu un piepildīt ilgi cerētos sapņus.
 Baltu sniegu, mandarīnu, pīrāgu un egles smaržu,
neiztikt arī bez piparkūku smaržu.Sākt jauno gadu ar
lielu uzņēmību.

 Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks ievij mūsos baltumu
un cerību, kas pamodina tās sajūtas, kuras liek
ieklausīties savos viss viss tuvākajos cilvēkos, jo tas
Ziemassvētkos ir vissvarīgākais- lai visi būtu kopā!

 Ziemassvētki
ir
brīnumu
un
piedošanas
Ziemassvētkos esiet kopā ar saviem mīļajiem!

laiks.

