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Soovide eri
Juhtkonna soov:
Iga laps on tähtis,
iga õpilane oluline.
Hoidkem üksteist!

IIIb - Me soovime koolile, et kõigil
oleks head hinded, et keegi ei rikuks
reegleid ja et kõik oleksid rõõmsad
jõulude ajal!

Ia - Oleme ikka päkapiku usku!
Rõõme on võimalik leida kui otsime
päkapikke. Ilusat jõuluaega kõigile.

IIIc – Soovime, et meie kool oleks
ilus, puhas ja korras. Väga pikka
vaheaega ja ägedaid kinke!

Ib - Soovime, et kool oleks vaikne ja IVa - Me soovime, et kõik oleksid
rahulikumad ja viisakamad ning
rahulik, akvaarium võiks olla ning
koolipere hoiaks rohkem üksteist ja
kõik oleksid õnnelikud.
et keegi kellelegi liiga ei teeks!
Hoidkem puhtust koolimajas!
Ic - Soovime, et koolis oleks 13
Rahulikku ja kaunist jõuluaega!
klassi ja meie õpetaja saaks hästi
ruttu terveks.
IVb - Koolivaimule rõõmsaid jõule,
koolirahu kogu aastaks!
IIa - Õpilastele palju õppimist ja
õpetajatele kannatlikku meelt.
IVc – Soovime, et klassis oleks
Koolile puhtust ja kõigile hoolivust.
vähem õpilasi ja rohkem õhku.
Soovime et õpetajad naerataksid ja
IIb – Meie jõulusoovid kooliperele:
1) Hoidke kõik meie ilusat koolimaja! teeksid vahel nalja ka!
2) Olgu kõigil piisavalt raha, et igale
Va - Jõuluaeg on ilus aeg, jõuluaeg
õpilasele saaks tulla jõuluvana!
on tegus aeg. Kaunist kellukeste
3) Saagu kõik meie kooli õpilased
helinat!
targaks!
IIc - Soovime uueks aastaks, et
koolis oleks palju sõbralikke lapsi ja
õpetajatele kontrolltööde
kontrollimiseks kontrollimismasinat.
IIIa - Soovime kooliperele
huvitavamaid tunde, sõbralikke
kaaslasi, häid mõtteid ja mõnusat
koolielu.

Vb - Päkapikk käib külmas talves,
käib ka sinu ukse taga, ära jõule
maha maga!
Vc - Pidulikus jõulusäras avanegu
igaühe hingevärav!
VIa – Olgem sõbrad ja mõelgem
üheskoos häid mõtteid! Hoiame
üksteist ja oma koolimaja!

VIb - Soovime kõigile südamlikke ja
kingirohkeid valgeid jõule!
VIc - Soovime koolile järgmiseks
aastaks jätkuvat sära laste silmisse,
õpetajatele, kannatlikku meelt ja
koostöövalmidust!
VIIa – Kallis koolipere! Ilusaid
lumiseid jõule teile kõigile!
VIIb- Kallis koolipere, siis kui tähed
süttivad, kõik te soovid täituvad.
Loodame, et jõuluingel lendab ka üle
meie ning puistab meile
jõulurõõmu.Hoolime üksteisest, eks!
VIIc – Rahulikke jõule ja rõõmsat
vaheaega!

IXc – Jõuludeks tahaks paksu lund,
karget ja head suusailma. Soovime,
et kõik hästi läbi saaksid!
IXd – Kõigile lumiseid jõule täis
piparkooke ja jõulumeeleolu!
Xa – Miinus märk sulu ees,
muudab märgi sulu sees!
Ka jõuluõhtul….
Xb - Jõuluajal unusta kõik vead,
peret, sõpru meeles pea. Rõõmus
olgu sinu meel, kaunil uue aasta teel!
Xc - Mäleta komplimente, mis sulle
tehakse, unusta solvangud. Kui see
sul õnnestub - õpeta mind ka!
XIa -

VIId – Soovime tervele kooliperele
valgeid jõule, ilusat ning edukat
aastavahetust, häid mõtteid, veel
paremaid hindeid, uusi tutvusi uuel
aastal, hubast ajaveetmist pereringis
ning jõulurahu!
VIIIa - Soovime uut aastat head ja
järgmiseks aastaks ka helget pead!
VIIIb - Huvitavamaid tunde, vähem
närvilisust ja kontrolltöid, põnevaid
loenguid ja sportlikke üritusi.
Õpetajate nägudele rohkem
naeratust.
VIIIc - Oot, oot, oot jõuluvana,
kuula meid ja pane hästi tähele, kui
tuled külla siis ainult meie koolile.
VIIId - Rõõmsaid jõule ja veelgi
paremat õppeedukust uueks aastaks.

XIb – Loost, mis pärit kaugest ajast,
on jälle harras kõigi meel.
Taas heldib süda kella kajast
ma mõtteis sõbra poole teel!
XIc - Saluti, cari amici! Signore e
Signori!
Le auguriami buona fortuna, salute,
successi!
Le Faccio i miei auguri per il
capodanno!
tante belle cose!
Cie Verdiamo dopo tre settimane!

IXa – Rahulikke ja valgeid jõule!

Tervist, kallid sõbrad! Daamid ja
härrad!

IXb – Pesapuu pojad, lennake
lumisesse vabadusse!

Soovime teile õnne, tervist, edu!
Head uut aastat! Kõike head!
Kohtume kolme nädala pärast!

XIIa - Lihtsate sõnade taga peitub
suur mõte: Rahulikke jõulupühi ja head
uut aastat!
XIIb - „Minu jõulumälestused
kogunevad ja tantsivad nagu
lumehelbed – Igaüks on ilus,
ainulaadne ja liiga kiiresti läinud!”
Soovime teile jõulumälestusi, mis
saadavad teid kogu elu kuuselõhnas,
kingipaberi krabinas ja külma
lumehelbe siidises paituses!
XIIc -

Hispaania keele õpilased - I Feliz
Navidad y Prõspero Ano Nuevo!
Õpilasesindus ja noorteparlament Valgeid jõule ja säravat aastavahetust!

