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„Boski wizerunek”
 W. Blake

Gdzie Dobroć, Litość, Pokój, Miłość- 
Tam płyną nasze modły: 
Żadnej znękanej ludzkiej duszy 
Te cnoty nie zawiodły. 

Bo Dobroć, Litość, Pokój, Miłość 
To Bóg, co włada w świecie 
I Dobroć, Litość, Pokój, Miłość 
To człowiek - Jego dziecię. 

Dobroć ma bowiem ludzkie serce, 
Litość - ludzkie wejrzenie, 
Miłość - człowieka postać boską, 
Pokój - jego odzienie. 

W każdej krainie każdy człowiek 
W udręce swej i znoju 
Przyzywa ludzki kształt Miłości, 
Litości i Pokoju. Foto: 
P.B. 2B

Miłuj kształt ludzki w poganinie 
I Żydzie, i Cyganie: 
Gdzie Dobroć, Miłość, Litość mieszka, 
Tam Bóg ma swe mieszkanie.
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OD REDAKCJI...
Mikołajki

Obchodziliśmy to wspaniałe święto dzień wcześniej, czyli 5 
grudnia. Organizowała go klasa 2C. Mieliśmy się wszyscy 
poprzebierać / ubrać na czerwono, zrobić mikołajkowe gazetki w 
klasach. Oczywiście wszyscy dostaliśmy słodycze od naszego 
Mikołaja – naszej kochanej Pani Dyrektor. Wygrała klasa 3B.

W sobotę 6 grudnia dla uczniów naszej szkoły zorganizowano 
wyjście do kina na francuski film pt. „Pan od muzyki”. Recenzja tutaj: 
http://www.filmweb.pl/Pan.Od.Muzyki 
Polecamy też soundtrack do filmu!

Święta
   Zbliżają się wielkimi krokami. Niedługo będziemy mieć wolne oraz 
świętować wraz z naszymi rodzinami. W związku z tym życzymy 
Wam:
  

 Nadziei, własnego skrawka nieba,
     Zadumy nad płomieniem świecy,
             Filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
                    Piękna poezji, muzyki,
                            Pogodnych świąt 
zimowych,
                    Odpoczynku, zwolnienia 
oddechu,
            Nabrania dystansu do tego, co 
wokół,
    Chwil roziskrzonych kolędą,
Śmiechem i wspomnieniami,
                           Oraz szczęśliwego Nowego Roku!!!
 
                                                                            Redakcja

Gazetka szkolna: „Trójkomania"
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

http://www.filmweb.pl/Pan.Od.Muzyki
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BOŻE NARODZENIE
      W tradycji chrześcijańskiej jest to święto upamiętniające narodziny 
Jezusa Chrystusa. 
Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania 
(dokładnie czterech niedziel), zwanego adwentem. W Kościołach, które nadal 
celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego* (tzw. Kościoły wschodnie, 
głównie Cerkiew Greckokatolicka* i Kościół prawosławny*), Boże Narodzenie 
przypada na 25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia 
kalendarza gregoriańskiego. 
      W niektórych Kościołach chrześcijańskich święta Bożego Narodzenia 
zaczynają się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa – 
Wigilii(wieczór 24 grudnia), zwanej w Polsce regionalnie Gwiazdką. W dniu 
tym tradycją w Polsce jest  post jakościowy (bezmięsny, w pewnych 
regionach kraju jest to post ścisły). Punktem kulminacyjnym dnia jest 
uroczysta kolacja, do której tradycja nakazywała zasiadać po pojawieniu się 
na niebie pierwszej gwiazdki, na pamiątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Króli 
do stajenki. 
      Polska literatura kulinarna podaje, że liczba gości w czasie wieczerzy 
wigilijnej powinna być parzysta (plus jeden talerza dla 
nieobecnych/zmarłych/niespodziewanych przybyszów/Dzieciątka). Natomiast 
nie ma zgodności co do liczby potraw: według niektórych źródeł powinna ona 
wynosić 12, zaś w innych podkreśla się, że winna być nieparzysta, generalnie 
13.

*http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
*kalendarz juliański-kalendarz słoneczny opracowany na zlecenie Juliusza Cezara

HISTORIA ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA

 Starszy pan z brodą, ubrany w czerwony kombinezon, przynoszący 
prezenty... Od dziecka znamy właśnie taki opis świętego Mikołaja, ale czy 
wiemy skąd wziął się ten zwyczaj?
    Mikołajki w Polsce obchodzone są tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie 
świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały 
rok były GRZECZNE, znajdują pod poduszką prezenty.            
   Jedna z legend1 głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, 
postanowił sprzedać swoje trzy córki. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą 
wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i 
trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w 
krajach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał zwyczaj 

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Miko%C5%82aj_%28kultura_masowa%29

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie


wystawiania przy nich bucików lub skarpet na prezenty. Tam, gdzie 
kominków nie używano, św. Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod 
poduszkę śpiącego dziecka.
    Legenda legendą, ale postać świętego Mikołaja jest autentyczna. 
   Urodził się około 270 roku w Patarze, jako jedyne dziecko zamożnej pary. 
Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na 
niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie 
dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie 
Demre) podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale 
także troskliwością. 
W tradycji bizantyjskiej jego odpowiednikiem jest Święty Bazyli, który 
obdarowuje prezentami dzieci w dniu 1 stycznia.
    W Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 6 grudnia.
                                                                                Sara



TRADYCJE ŚWIĄTECZNE
Święta Bożego Narodzenia są dla nas czymś wyjątkowym. 

Oczekujemy na nie, odliczamy dni, przygotowujemy się do nich i 
pragniemy, aby były rodzinne i piękne. Wprawiamy się w ten 
charakterystyczny świąteczny nastrój między innymi przez widniejące 
wszędzie zimowe ozdoby i media, w których teraz jest tak głośno na temat 
Bożego Narodzenia i Wigilii.

Nasza Redakcja pragnie Wam przedstawić kilka świątecznych 
zwyczajów i tradycji, które grupa „Cieszynianka” poznała dzięki lekcji 
muzealnej w Muzeum Ustrońskim. Najciekawszą częścią był film o 
ciasteczkach bożonarodzeniowych na Śląsku Cieszyńskim, obrazujący 
tradycję wypiekania drobnych ciasteczek.

1. Dzielenie się opłatkiem  - opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i 
przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku 
wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie skłóceni nie 
zasiadają do wspólnego stołu. Ma swoją symbolikę w wymiarze nie tylko 
duchowym: sama materia opłatka: "chleb", podkreśla również doczesny 
charakter życzeń. W podtekście tego życzenia jest nawiązanie do modlitwy 
„Ojcze Nasz”: oby nam go nie zabrakło (chleba naszego powszedniego...). 
Symbolika chleba ma jeszcze inny wymiar: należy być jak chleb dobrym i jak 
chleb podzielnym. Tradycja łamania się opłatkiem swoje korzenie ma w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie miała początkowo związku z Bożym 
Narodzeniem, była symbolem komunii duchowej członków wspólnoty. 2

2. 12 wigilijnych potraw  - jest to liczba upamiętniająca 12 uczniów Jezusa.
3. Puste miejsce przy stole wigilijnym  - symbolizuje ono miejsce dla nieznajomego 

przybysza. W ten wyjątkowy wieczór nikt nie powinien być sam, więc to miejsce 
przy stole przypomina nam że nasze serca wtedy powinny być szczególnie 
wyczulone na ludzką niedolę i w Wigilię powinniśmy przyjąć pod nasz dach ludzi 
samotnych i spędzić z nimi trochę czasu.

4. Kolędy  - kolejną nieodłączną częścią tych świąt jest śpiewanie  pobożnych pieśni, 
sławiących narodziny Chrystusa, odwiedzania się w domach, kupowania 
świątecznych podarunków. Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na 
Boże Narodzenie, ale także zwyczaj chodzenia po domach z życzeniami 
świąteczno - noworocznymi czy odwiedzanie przez kapłana parafian w ich 
domach. 

5. Sianko wigilijne  - kładziemy je pod białym obrusem na stole, przy którym 
będziemy spożywać wigilijną kolację. Symbolizuje oczywiście miejsce, w jakim 
przyszedł na świat Jezus – szopkę i siano, na którym leżał po urodzeniu.

6. Jasełka  - jest to coroczne widowisko ukazujące narodziny Jezusa. Wymyślone 
zostały przez Franciszka z Asyżu i grane są do dzisiaj, ciesząc się dużą 
popularnością.

7. Choinka  - niemal każda polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu i dekoruje 
choinkę. Jest to jedna z najmłodszych tradycji wigilijnych. Kiedyś drzewko to 
miało chronić dom i jego mieszkańców od złych mocy, teraz służy do ozdoby. 
Gwiazda na szczycie drzewka symbolizuje gwiazdę betlejemską, która 
prowadziła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. Świeczki lub lampki na gałązkach to 

2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Op%C5%82atek



jak ogień, który dawniej płonął w izbie przez cala noc wigilijną, aby 
przychodzące wtedy dusze przodków mogły się ogrzać. Choinki ubierano w 
piernikowe figurki ludzi i zwierząt. Tak ustrojona choinka stała w domu do 
Trzech Króli.

8. Prezenty  - jest to punkt wieczoru, na który z utęsknieniem czeka każdy. 
Podarunki wręczamy sobie, gdy na niebie ukazuje się pierwsza gwiazdka. 

9. Stajenka  - symbolizuje ona miejsce, gdzie urodził się Pan Jezus. Miejsce, gdzie 
brakowało wielu rzeczy dla dziecka, gdzie nie wszystko było idealne, ale w 
gruncie rzeczy najważniejsze było to, że Chrystus miał miłość swoich rodziców. 
Właśnie ta stajenka ma nam przypominać, że w naszym domu nie zawsze musi 
być wszystkiego pod dostatkiem, bo najważniejsze jest to, abyśmy się kochali. 

10.Pasterka  - jest to msza o północy na pamiątkę oczekiwania i modlitwy pasterzy, 
którzy pierwsi złożyli hołd narodzonemu Jezusowi. Niegdyś starano się dotrzeć 
do kościoła na pasterkę jak najszybciej, bo wierzono, że pierwsi mają 
zapewnione powodzenie w gospodarstwie i dobre plony. W tę noc w kościele 
młodzież robiła sobie żarty np. nalewano atramentu do kropielnicy z wodą 
święconą lub zszywano ubrania osób modlących się, w tę noc przymykano na to 
oko.

11.Przesądy Bożonarodzeniowe  -  W dzień Bożego Narodzenia ludzie mogli 
wychodzić z domów tylko do kościoła, resztę czasu spędzali z rodziną na 
odpoczynku. Zakazane było zamiatanie, ścielenie łóżek, gotowanie itp. 
Natomiast w Wigilię mówiono dzieciom, że mają być posłuszne i straszono je, że 
jeżeli będą ukarane w ten dzień to będą karane przez cały nadchodzący nowy 
rok. Dzieci nie mogły również przebywać wtedy w pokoju, gdzie była choinka, 
ponieważ mówiono im, że wypłoszą aniołka z prezentami. Wierzono też, że w 
noc wigilijną zwierzęta przemawiają ludzkim głosem, więc w tym dniu 
szczególnie dobrze je traktowano, aby nie miały się na co skarżyć. 

12.  Ciasteczka   – są rzeczą, która pojawia się na prawie każdym wigilijnym stole. Są one 
przeróżne. W sklepach mamy naprawdę szeroki wybór tych produktów, ale należy pamiętać, że  
wykonywanie ich samodzielnie lub w gronie rodzinnym da nam o wiele więcej zabawy i  
poczujemy jeszcze bardziej  ten świąteczny, szczęśliwy czas. 



CIESZYŃSKIE DROBNE 
CIASTECZKA 

Rogaliki orzechowe

Składniki: 
– 0,5kg mąki,
– 150 g włoskich orzechów mielonych 
– 150 g cukru pudru
– 250 g masła w temperaturze pokojowej
– laska wanilii.

Wszystkie składniki razem ugnieść w jedno ciasto i odłożyć na 30 minut do lodówki. Po 
schłodzeniu formować rogaliki i piec w temperaturze ok. 150 stopni Celsjusza, aż do 
przyrumienienia ciasteczek. Po wystygnięciu według uznania można posypać cukrem 
pudrem. 

"Kawusie”

Składniki:
– 30 g masła
– 1 szklanka cukru pudru
– 2 łyżeczki kakao
– 1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej
–  1 żółtko

Jajko należy najpierw sparzyć a potem oddzielić żółtko od białka. Cukier puder łączymy 
z  kakaem  i  kawą  a  następnie  dodajemy  masło  i  żółtko.  Ucieramy  dokładnie  do 
powstania jednolitej  masy.  Formujemy ziarenka kawy. Pozostawiamy w lodówce do 
stężenia.

„Imbirki”

Składniki:
– 3 jajka
– 300 gram cukru
– 300 gram mąki
– 20 gram imbiru w proszku
– 1 cukier waniliowy

Jajka  ucieramy z  cukrem na  białą  masę.  Dodajemy imbir  i  cukier  waniliowy  nadal 
mieszając.  Na  koniec  wsypujemy  mąkę  i  zagniatamy  ciasto.  Wałkujemy  na  1  cm 
grubości  i  wycinamy  małe  kółeczka  (na  przykład  kieliszkiem).  Zostawiamy  do 
wysuszenia na około 12 godzin. Można ciasto zrobić rano i zostawić do wysuszenia do 
wieczora. Po wyschnięciu pieczemy kilkanaście minut na złocisty kolor w temperaturze 
180 stopni. Ciasteczka potrzebują potem parę dni aby zmiękły.



Inne przepisy znajdziecie w książce K. Folwarczny „Cieszyńskie ciasteczka”.



Świąteczne piosenki
Mamy już końcówkę grudnia, za parę dni święta. Nie wiem, 

jak wy, ale ja uwielbiam  słuchać świątecznych piosenek, które 
większość z nas zna. 

Oto spis większości takich piosenek oraz czyj cover tego 
utworu jest dostępny w internecie.

 Mam nadzieję, że artykuł okaże się pomocny i też poczujecie 
tę „magię świąt”.
„Last Christmas” - Wham

• Ewelina Lisowska
• Laura Marano
• Ariana Grande
• Olly Murs
• Taylor Swift 

„All I Want For Christmas Is You” - Mariah Carey
• Fifth Harmony
• duet Justin Bieber
• Demi Lovato
• Ariana Grande
• Caroline Sunshine

„White Christmas” - Frank Sinatra
• Kelly Clarkson
• Connie Talbot
• Coldplay
• Michael Buble

„I'll Be Home For Christmas” - Bing Crosby
• Meghan Trainor
• Kelly Clarkson
• Whitney Houston
• Frank Sinatra
• Susan Boyle

„Deck The Halls” - Soulo Counto
• Debby Ryan
• Julie Andrews
• Aly & A.J

„Jingle Bells” / „Jingle Bells Rock”
• Glee
• Laura Marano
• Tiffany Alvora
• Mean Girls
• Aly & A.J

„Let It Snow” - Dean Martin
• Michael Buble
• Christina Peri
• Dove Cameron



• Aly & A.J

„Merry Christmas Everyone” - Shakin Stevens
„Home For The Holidays” 

• Sabrina Carpenter
• J. Cole
• Mariah Carey
• Celtic Woman

„Favourite Time Of Year” - The Florin Street
• Debby Ryan

„We Wish You A Mery Christmas” 
• Celtic Woman
• Enya
• Aly & A.J

„Santa Claus Is Coming To The Town”
• Mariah Carey
• Frank Sinatra
• Justin Bieber (Arthur Christmas Version)
• Michael Buble
• Mano Bionoli

„Christmas Wrapping” - The Witresses
• Bella Thorne

 Wydano także wiele nowych piosenek, które nie są aż tak znane, ale również świetne ;)

„The Christmas Song” - Michael Buble
„Shake Santa Shake” - Zendaya
„Snowflakes” - Olivia Holt
„I Love Christmas” - Ross Lynch & Laura 
Marano
„Lights All Over The World” - Coco Jones
„Christmas Is Coming” - R5
„It's Finally Christmas”- Sabrina Corpenter
„Santa Tell Me” - Ariana Grande
„I Need You For Christmas” - Inna
„Za Chwilę Przyjdą Święta” - Rafał Brzozowski
„Płatek (Świątecznie)” - LemON ft Sergej 
Ohrimchuk
„Shake Up Christmas” - Train
„Ludzkim Głosem” - Podulka
„Do They Know It's Christmas Time” - Band Aid 30 (zagraniczne gwiazdy m.in. Rita Ora, Ed 
Sheeran)
„Snow In California” - Ariana Grande
„Santa Baby” - Ariana Grande ft Liz Gillies
„Love Is Everything” - Ariana Grande
„Świąteczny Czas” - Sumptuastic
„Dzień Jeden W Roku” - Czerwone Gitary
„Dzwonki Zimowych Sań” - Basta
„Magiczny Czas” - Silesia Group

   U nas, w Polsce wychodzą też różne płyty z kolędami, które śpiewają polskie gwiazdy:
• Dar Serca
• Siemacha po kolędzie

                                                                                   
Muzykoholiczka



MUZYCZNE PODSUMOWANIE 
LISTOPADA

#3.11 ~ Ariana Grande ft Weekend – „Love Me Harder”
#4.11 ~ Honorata Skarbek - „Naga”
#4.11 ~ Mrozu - „Poza Logiką”
#5.11 ~ LemON - „Jutro”
#5.11 ~ Czarny Hifi „Nokturny & Demony”
#6.11 ~ Selena Gomez - „The Heart Wants What It Wants”
#6.11 ~ Lorde - „Yellow Flicker Beat”
#7.11 ~ Rita Ora - „Grateful”
#10.11 ~ Taylor Swift - „Blank Space”
#10.11 ~ Fergie ft YG - „L.A.LOVE (la la)”
#11.11 ~ DJ Fresh ft Ella Eyre - „Gravity”
#11.11 ~ Justin Bieber ft Cody Simpson - „Home To Mama”
#12.11 ~ Calvin Harris ft Ella Goulding - „Outside”
#12.11 ~ AC/DC - „Play Ball”
#14.11 ~ Azaelia Banks - „Chasing Time”
#17.11 ~ One Direction - „Four” - PŁYTA
#17.11 ~ Indila - „Love Story”
#17.11 ~ Donatan - Cleo - „Sztorm”
#19.11 ~ Meghan Trainor - „Lips Are Movin”
#19.11 ~ Dawid Kwiatkowski - „Pop & Roll” - PŁYTA
#19.11 ~ Mark Ronson ft Bruno Mars - „Uptown”
#21.11 ~ One Direction - „Night Changes”
#24.11 ~ Beyonce - „Grown Woman”, „Youce”
#24.11 ~ Selena Gomez - „For You” - PŁYTA
#24.11 ~ LemON - „Scarlett” - PŁYTA 
#24.11 ~ Olly Murs - „Never Been Better” - PŁYTA
#24.11 ~ Eminem ft Sia - „Guts Over Fear”
#24.11 ~ Paramore ft Joy Williams - „Hate To See Your Break”
#24.11 ~ T.I ft Young Thug - „I Need War”
#28.11 ~ Demonologia - „Gruba Berta”
                                                                          Muzykoholiczka



Recenzja 
„KOSOGŁOSA” 

   21 listopada była premiera filmu pt. „Igrzyska Śmierci Kosogłos 
Część I”. Jest to kontynuacja wydarzeń z drugiej części „Igrzysk 
Śmierci”, jednego z największych kinowych fenomenów ostatnich 
lat. 
   Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trafia do Dystryktu 13 po tym jak raz na 
zawsze położyła kres Głodowym Igrzyskom. Wbrew kłamliwej propagandzie, 
rebelianci przetrwali zemstę Kapitolu. Pod przewodnictwem Prezydent Coin 
(Julianne Moore), przygotowują się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, 
mimo początkowych wahań, zgadza się wziąć udział w walce. Czy odnajdzie się 
w roli przywódczyni? Czy stanie się Kosogłosem, symbolem nadziei i oporu 
przeciw tyranii Prezydenta Snowa?

Oglądałam wszystkie części „Igrzysk..”, więc postanowiłam wybrać się na 
tę do kina. Podobała mi się, nawet bardzo. Zwiastuny są bardzo tajemnicze, 
dużo w nich scen wojny, ale na filmie aż tak nie rzucało się to w oczy. Bardzo 
utalentowana obsada, zwłaszcza oklaski dla Josha Hutchersona, który dał popis 
swoich umiejętności. Muzyka również świetna, ja pokochałam zwłaszcza  „The 
Hundred Tree” śpiewaną przez Jennifer Lawrence. Film jest bardzo emocjonalny, 
bardzo wciąga. Oczywiście nie brak zabawnych oraz humorystycznych 
momentów. Gorąco polecam! 

  Jeśli uwielbiasz Igrzyska Śmierci lub genialną 
Jennifer Lawrence musisz to zobaczyć!!!

                                                                                  Paula



 Kącik poetycki

„ Święta”
Święta, święta tuż - tuż 
śnieg zaczyna prószyć, a Mikołaj odwiedza ludzkie domy.
Dzieci ucieszone, twarze rozbawione. 
Choinka wystrojona,
prezenty już czekają,
do stołu wigilijnego ludzie zasiadają. 
Święta to czas spokoju,
dni bez nerwów, stresów,
życzę Wam dużo prezentów pod choinką,miłego Mikołaja, 
Wesołych Świąt!

Pszczółka J 

„  Szczęście”  
Szczęście dla każdego

oznacza co innego,
Dla jednych spełnione marzenia,

dla innych wspólne chwile, 
lecz wszystkim jest potrzebne.

Szczęście jest jak filar,
jest dla nas podstawą,

rzeczą w życiu najważniejszą...
Absolwentka Kamila S.



OPOWIADANIE
Był to jej pierwszy dzień w nowej szkole. Nie znała w niej nikogo. 

Bardzo bała się, że nikt jej nie zaakceptuje. Na lekcjach siadała w wolnej 
ławce, z dala od całej klasy. Na przerwach siedziała sama, nie rozmawiając 
z nikim. 

Pewnego dnia Ala nie wytrzymała i postanowiła do niej zagadać.
-Hej!-powiedziała Ala.
-Hej.- odpowiedziała nieśmiało Kinga.
-Co tam?- zapytała Ala.
-Dobrze...-odpowiedziała.
-Czemu ty zawsze siadasz sama? Nigdy nic nie mówisz? 
- No widzisz... Tak to jest, wy wszyscy się znacie, macie jakieś tam swoje 
tematy do rozmów... A ja? Ja was w ogóle nie znam...

 Ala postanowiła opowiedzieć ,,Nowej" o całej klasie. Na następnej 
lekcji dziewczyny siadły razem. Kolejną przerwę spędziły razem. I tak z 
dnia na dzień było coraz lepiej. 

Po tygodniu Kinga była już w miarę zintegrowana z klasą. Teraz 
przyjaźni się z Alą. Są nierozłączne.

Autorka: Tajemnica;)

 



„DZWONKI SAŃ”
1.Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat  
pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.
Biegnij koniu wrony przez uśpiony las,
my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak:

Ref. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań
co za radość, gdy saniami można jechać w dal 
gdy pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań 
a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.

2.Biegniesz biała drogo nie wiadomo jak,
nie ma tu nikogo kto by znaczył ślad.
Tylko nasze sanie, tylko szybki koń
tylko gwiazdy roześmiane i piosenki ton. 

„WHITE CHRISTMAS"
I'm dreaming of a White Christmas

Just like the ones I used to know
Where the treetops glisten

And children listen
To hear sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a White Christmas
With every Christmas card I write

"May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white"

(I'm dreaming of a White Christmas
Just like the ones I used to know

Where the treetops glisten
And children listen

To hear sleigh bells in the snow)

(I'm dreaming of a White Christmas
With every Christmas card I write

"May your days be merry and bright")



KOLOROWANKA  


