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Zahrajte a zaspievajte si aspoň tri vianočné koledy. Pomenuj nástroje 
ktoré ste pri hraní použili.

Narodil sa Kristus Pán

Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa,
z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa.

Z života čistého, z rodu kráľovského
nám Pán narodil sa.

Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa,
na svet nám je poslaný, radujme sa.
Z života čistého, z rodu kráľovského

Kristus Pán narodil sa.

Nesiem vám noviny

Nesiem vám noviny, počúvajte!
Z betlehemskej doliny, pozor dajte!

Čujte ich pilne, sú neomylné, pozor dajte!
Syna nám zrodila čistá Panna,
Do jasieľ vložila Krista Pána,

k sebe vinula, aj zavinula Krista Pána.
Ku nemu anjeli letia z neba,

Pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.

Jingle bells
Dashing through the snow
In a one horse open sleigh

O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright

What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Rolničky, rolničky

Hurá, už je sneh, rozlieha sa smiech.
Deti kričia, zvonček znie, biele mámenie.

Sneh je vôkol nás, svetu dáva jas.
Rozlieha sa zvonenie, zima je tu zas.

Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas?
Ježiško maličký a či Mikuláš?

Roľničky, roľničky, prinášajú sneh,
piesne našej mamičky, Vianoce a smiech.

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v Tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Tichá noc, svätá noc!


