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                ŚWIĄTECZNY CZAS ZATRZYMANY 
                         W NASZYCH PRACACH
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                  NA CZYM POLEGA MAGIA ŚWIĄT 
                           BOŻEGO NARODZENIA?

Magia Świąt „To My” i wyjątkowy czas, który ma dodać naszemu życiu radość serca i moc zrozumienia. 
Dla mnie Magia Świąt to Rodzina.

Adrian Kachelski

Magia Świąt Bożego Narodzenia polega na podarunku Miłości, Wybaczeniu, zatrzymaniu się na chwilę 
i podarowaniu sobie i innym czasu. Magia Świąt to wyjątkowy czas, który ma dodać refleksji naszemu życiu,
skupić się na tym co wyjątkowe i prawdziwe. Magia Świąt to także spotkania rodzinne, kolędy, choinka, pyszne
jedzenie, prezenty i życzenia.

Maja Zygmańska
Magia Świąt jest to czas, w którym spotykamy się całą rodziną, by uczcić to, że kiedyś na świat przyszedł Jezus
Chrystus. Ten szczególny czas sprawia, że ludzie się godzą, dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia oraz
śpiewają kolędy. Wyczekujemy także pierwszej gwiazdki wigilijnej, gdyż ona spełnia życzenia.

Kamila Stanisławska i Oliwia Ezop

Magia Świąt Bożego Narodzenia polega na tym, że wszędzie wokół czuć atmosferę świąteczną, to czas gdy
cała rodzina spotyka się przy stole wigilijnym, gdy w całym domu czuć zapach pierników i choinki i gdy za
oknem pada śnieg i jest siarczysty mróz.

Adam Górniak

Magia Świąt Bożego Narodzenia kryje się w prostych, zwyczajnych rzeczach – to przedświąteczne zakupy,
dekorowanie naszych domów, wspólne ubieranie choinki, a potem spotkanie z rodziną, dzielenie się opłatkiem,
wesołe kolędowanie i sprawianie sobie przyjemności upominkami.

Kamila Niedzielska
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    MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA AUTORSTWA   
                               IRMINY KOŁCON

.

.

.

.



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 31 12/2022 | Strona 6  
www.juniormedia.plPlotka OdŚrodka

 

.

.

.

.


