
ES SAKU 
PALDIES…8 . A  K L A S E



MĒS SAKĀM PALDIES..

• Skolotājiem un skolas administrācijai par pacietību, par zināšanām un par palīdzību vieglāk un 

labāk apgūt papildus zināšanas.

• Skolas darbiniekiem par atbalstu, tīrām telpām, garšīgām pusdienām, iekšējās un ārējās kārtības 

noteikumiem un par iespēju apskatīt citu pilsētu objektus.

• Klases biedriem un citiem šīs skolas skolēniem par skolas noteikumu ievērošanu, par labi 

pavadītu laiku skolas ikdienā.

• Radiem par atbalstu, rūpēšanos, audzināšanu un pacietību.

• Latvijai par brīnumainiem skatiem, platām upēm, zaļiem mežiem, dziļiem ezeriem un augstiem 

pauguriem.



MŪSU PIRMĀ SKOLOTĀJA

Mūsu pirmā skolotāja, Jūs esat 

visdārgākā! Mēs atceramies, kā

kopā apguvām alfabētu, 

iemācījāmies lasīt un rakstīt.  



PAMATSKOLAS SKOLOTĀJAI

Jūs mums iemācījāt galveno - dzīvot 

cēli, radīt, cienīgi veidot savus 

likteņus. Būt izturīgiem un cīnīties 

par laimi! Dienas paiet nemanāmi, 

mēs gaidām Jūs skolā!



PAŠREIZĒJAI KLASES AUDZINĀTĀJAI

Esam priecīgi, ka dzīve mūs ir 

saistījusi, un Jūs esat kopā ar 

mums. Lai Jums vienmēr ir 

lielisks noskaņojums! 



Dankie falenderim አመሰግናለሁ شكرا 

շնորհակալություն

təşəkkür edirəm eskerrik asko дзякуй ধন্যবাদ hvala благодаря 

gràcies salamat 谢谢 謝謝 grazie zahvaliti poděkovat

takke bedanken dankon tänan kiittää remercier tankje grazas მადლობა 

danken ευχαριστώ આભાર mèsi na gode mahalo להודות  धन्यवाद ua tsaug

köszönet þakka daalụ terima kasih go raibh maith agat

grazie 感謝 matur nuwun ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು рахмет សូមអរគុណ

감사 sipaskirin рахмат ຂອບໃຈ gratias ago paldies             ačiū merci

фала misaotra terima kasih നന്ദി grazzi whakawhetai धन्यवाद

баярлалаа က  ျေးဇ ျေးတငပ်ါတယ် धन्यवाद takke zikomo مننه  ممنون 

podziękować obrigado ਧੰਨਵਾਦ mulțumesc благодарить faafetai

tapadh leibh захвалити kea leboha ndatenda مهرباني  ස්තූතියි poďakovať hvala mahadsanid

gracias hatur nuhun asante tacka salamat ташаккур நன்றி ధన్య వాదాలు ขอบคณุ 

teşekkür спасибі شکریہ  rahmat cảm tạ diolch enkosi דַאנקען  o ṣeun

ngiyabonga thank you
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PALDIES PAR 
UZMAN ĪBU!

8 . A  K L A S E


