
BOŽIČNE PESMI

JINGLE BELLS



JINGLE BELLS
(https://www.youtube.com/watch?v=FdTqmzWIuZI)

• Pesem Jingle Bells je septembra 1857 napisal James Pierpont za ameriški 

zahvalni dan, vendar je bila napisana tako, da je šla takoj "v uho". Še isto 

jesen so ji spremenili besedilo in jo zaigrali za božične praznike. 

• Jingle Bells je tako postala himna božičnih praznikov.

• Bila je prva pesem, ki se je slišala celo v vesolju

https://www.youtube.com/watch?v=FdTqmzWIuZI


Vesoljska potegavščina

• 16.decembra 1965 sta astronavta na vesoljski ladji Gemini 6 Walter M. Schirra ml. in Thomas P. Stafford Nasi nekaj 

ušpičila.

• Uspešno sta zaključila nalogo – prvo vesoljsko srečanje dveh plovil, skupaj z Geminijem 7. Zaradi tega sta bila Schirra

in Stafford razumljivo dobro razpoložena, ko sta se začela pripravljati na vrnitev nazaj na Zemljo.

• Toda pred začetkom njune vrnitve je Nasa od Schirre in Stafforda prejela obvestilo, da sta opazila neznani leteči 

predmet. Schirra je v svojih spominih zapisal, da je Stafford vzpostavil stik z bazo na Zemlji in povedal: „Imamo 

predmet, videti je kot satelit, ki potuje s severa proti jugu, možno da v polarni orbiti … Videti je, da bi lahko kmalu 

vstopil v atmosfero … Samo malo, da pogledam to stvar. Vidim komandni modul in osem manjših modulov 

pred njim. Pilot v komandnem modulu ima rdečo obleko.“

• Še preden so na Zemlji uspeli 'prebaviti' njuno videnje NLP-ja, pa so prek povezave zaslišali znano božično pesem 

Jingle Bells. Schirra in Stafford sta posebej za ta trenutek na plovilo pretihotapila orglice in zvončke.

• Čeprav kontrolorji niso bili najbolj navdušeni, so doumeli potegavščino z „NLP Božičkom“. Zvončke in orglice je Tom 

Stafford leta 1967 daroval muzeju Smithsonian. Instrumenta sta se vpisala v zgodovino kot prvi glasbili, ki sta bili 

uporabljeni v vesolju.



Spremljava ob Jingle Bells

• Na povezavi najdeš spremljavo, ki sem jo posnela, da lahko zaplešeš od 

pesmi Jingle Bells. Si upaš? 

• https://youtu.be/sd5iGgXaj2A

https://youtu.be/sd5iGgXaj2A

