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Przepis na ciastka

26 MAJA—DZIEŃ MAMY

Kochana mamusiu powiem Ci
w sekrecie,
że jesteś najlepszą mamą na świecie!
Wszystkim mamom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia :)
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Cinderella
Dnia 17 maja, w naszej szkole wystawiono
bajkę
w języku angielskim
pt. „Kopciuszek”. Reżyserem była p. Kinga Teter, a aktorami uczniowie
klasy VI A i B .
Once upon a time, there was a beautiful girl named Cinderella. She lived with
her wicked stepmother and two stepsisters. They treated Cinderella very
badly. One day, they were invited for a grand ball in the king’s palace. But
Cinderella’s stepmother would not let her go. They then went to the ball,
leaving Cinderella alone at home.
Cinderella felt very sad and began to cry. Suddenly, a fairy godmother appeared and said, “Don’t cry, Cinderella! I will send you to the ball!” But Cinderella
was sad. She said, “I don’t have a gown to wear for the ball!” The fairy godmother waved her magic wand and changed Cinderella’s old clothes into a beautiful new gown! The fairy godmother then
touched Cinderella’s feet with the magic wand. And lo! She had beautiful glass slippers! “How will I
go to the grand ball?” asked Cinderella. The fairy godmother found six mice playing near a pumpkin, in the kitchen. She touched them with her magic wand and the mice became four shiny black
horses and two coachmen and the pumpkin turned into a golden coach. Before leaving. the fairy
godmother said, “Cinderella, this magic will only last until midnight! You must reach home by
then!”
When Cinderella entered the palace, everybody was struck by her beauty. Nobody, not even Cinderella’s stepmother or stepsisters, knew who she really was in her pretty clothes and shoes. The
handsome prince also saw her and fell in love with Cinderella. He went to her and asked, “Do you
want to dance?” And Cinderella said, “Yes!” The prince danced with her all night and nobody recognized the beautiful dancer. Cinderella was so happy dancing with the prince that she almost forgot what the fairy godmother had said. At the last moment, Cinderella remembered her fairy
godmother’s words and she rushed to go home. “Oh! I must go!” she cried and ran out of the palace. One of her glass slippers came off but Cinderella did not turn back for it.
The prince had fallen in love with Cinderella and wanted to find out who the beautiful girl was, but
he did not even know her name. He found the glass slipper that had come off Cinderella’s foot as
she ran home. The prince said, “I will find her. The lady whose foot fits this slipper will be the one I
marry!” The next day, the prince and his servants took the glass slipper and went to all the houses
in the kingdom. They wanted to find the lady whose feet would fit in the slipper. All the women in
the kingdom tried the slipper but it would not fit any of them. Cinderella’s stepsisters also tried on
the little glass slipper. They tried to squeeze their feet and push hard into the slipper, but the servant was afraid the slipper would break. Cinderella’s stepmother would not let her try the slipper
on, but the prince saw her and said, “Let her also try on the slipper!” The slipper fit her perfectly.
The prince recognized her from the ball. He married Cinderella and together they lived happily ever
after.

DZIEŃ ZIEMI
Światowy Dzieo Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronid
przed popełnianiem kolejnych błędów.
W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeo ekologicznych organizuje
manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.
Działacze apelują do polityków o podjęcie pilnych działao,
a politycy wydają apele do społeczności międzynarodowej, by działad wspólnie i
bez opóźnieo. Pomysłodawcą Dnia Ziemi był amerykaoski senator
Gaylord Nelson.
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KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
W dniu 12 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Kowalinie odbył się Gminny Konkurs
Piosenki Angielskiej.
W konkursie udział wzięli uczniowie z Gminy Kraśnik.
Naszą szkołę reprezentowali : Szczepan Adamczyk z klasy IA, Julia Barankiewicz z
klasy IIB, Karolina Kośd z klasy IIIB, Martyna Buczkowska, Oliwia Gierulska oraz Emilia
Rycerz z klasy VA.
W kategorii klas 1-3 :
I miejsce zajął Szczepan Adamczyk za utwór„The Show” Lenka
II miejsce zajęła Julia Barankiewicz za utwór„She’s got a grey body” z kursu New English Adventure 2”
III miejsce zajęła Karolina Kośd za utwór „Cool me down” Margaret
Wyróżnienie otrzymały Jeniffer Szymona oraz Nikola Nowak ze Szkoły Podstawowej w Kowalinie za utwór „Cool me
down” Margaret
W kategorii klas 4-6 :
I miejsce zajął Ernest Hajdas ze szkoły Podstawowej w Kowalinie, za utwór „Hallelujah” L. Cohen
II miejsce zajęła Emilia Rycerz za utwór „Apologize” One Republic
III miejsce zajęła Oliwia Gierulska za utwór „7 years” Lukas Graham
Wyróżnienie otrzymała Martyna Buczkowska za utwór „Oh Darling” The Beatles
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wójta Gminy Kraśnik.
P. Ewa Więckowska

Co jest grane ???

COŚ NA ZĄB ….

Kino Metalowiec

Dzielny Kogut Maniek
2D dubbing
od 27 maja do 1 czerwca godz. 17:00
dodatkowo:
1 czerwca o godz 10:00

Paweł Strawczyński kl.IVa

