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64-420, Kwilcz

Numer 1 02/17

Siatkarze GKS Rzemieślnik
Kwilcz

Opowiadanie pt.
,, Kujonka" !

Kornelia w twojej
szafie!

Atakujący (Kamil Małecki)

Pamiętajcie o
dziewczynach !

Co myślicie o
czytaniu ? Z

jakiegoś powodu
dzisiaj niewiele
osób czyta, a to
bardzo źle. Poza
kształtowaniem

wyobraźni,
świetną zabawą i
emocjami książka
przynosi nam też 
wiedzę. Zamiast
grać w gry, albo

nudzić się można
po nią sięgnąć

i zazwyczaj od
razu jest lepiej.

Dlatego będziemy
Wam polecać

książki ciekawe,
pouczające i takie,

które poprostu
chce się czytać.

Nie zawsze wiemy
jaki film obejrzeć,
gdy na 100% nie

dotkniemy książki,
dlatego chcemy

Wam polecić
ciekawy film.

Sekcja siatkarska
przy klubie
sportowym GKS
Rzemieślnik Kwilcz
istnieje ok. 5 lat.
Zaczęło się od
spostrzeżenia
Łukasza
Klapczyńskiego,
który zauważył, że
coraz mniej
młodych osób,
trenuje siatkówkę. I
wtedy rozpoczęła
się historia

pełna wzlotów i
upadków. Obecnie
trenują trzy grupy:
najmłodsza ( 7-11
lat ), średnia ( 11-13
lat ) i najstarsza (
13-15 lat ). Poza
uczniami naszej
szkoły w klubie
trenują też
wychowankowie
klubów sportowych
z Wronek,
Rokietnicy i
Zbąszynku.

Obecnie poza
trenerem
Klapczyńskim
młodzież trenuje
także Magdalena
Żurkowska. 

DIY  ze Skakanką
czyli własnoręczny
prezent dla twojej
kobiety!

Motywatory i cytaty

Strefa śmiechu

Kornelia Ziętkiewicz

Kornelia
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Siatkarze GKS Rzemieślnik Kwilcz
Baraż młodzików oraz turniej
eliminacyjany dziewcząt

Nasi uczniowie
grają w siatkę

Kolejne
eliminacje 12.03

Chłopcy grają
prawie co sobotę

W zeszłym roku
dziewczyny
zajęły 14
miejsce w
Polsce.
Powtórzą swój
świetny wynik ?

26.02
dziewczyny
zaprezentowały
się podczas
pierwszych
eliminacji. Nasi
uczniowie grali

w dwóch
 trójkach i jednej
czwórce
złożonej z
naszych
dziewczyn (
Julia Kawka

i Ania Pacholak
) oraz
zawodniczek z
UKS
Szamotulanin.
Kasia Biniaś,
Karolina

Przekop, Kinga
Jucha i Kornelia
Ziętkiewicz
zajęły pierwsze
miejsce, a
Emilia Nowak,
Olga Olejnik

i Martyna
Wojciechowska
- miejsce 5

Kinder+Sport
2016

Wielki sukces

Obydwie nasze trójki

Czekamy na kolejny turniej

Chłopakom w
zeszłym roku
trafiła się
wyjątkowo
ciężka grupa.
Tym razem
grają młodzika i
osiągają coraz
lepsze wyniki. 
Postępy

wszystkich
zawodników
można śledzić
na profilu
facebookowym
Sekcja
Siatkarska GKS
Rzemieślnik
Kwilcz.

18.02 odbył się
baraż, który
pozwolił naszym
młodzikom
zakwalifikować
się do półfinału
mistrzostw
wielkopolski.
Chłopcy wygrali
z zespołem z
Ostrowite oraz z

drużyną z
Poznania. Z
całego serca
gratulujemy i
życzymy
dalszych
sukcesów!

M.Ż.

M.Ż.

M.Ż.

M.Ż.
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Kornelia w Twojej szafie

Modne i ekologiczne naszywki

StarStuck

Bądź sobą
zawsze 

Zebraliśmy dla
Was cytaty,
motywatory,
które sprawią,
że będziecie
pozytywni. 
Pamiętajcie o
uśmiechu i
dajcie sobie
szansę na bycie
pozytywnym. 

Jednak moda to
nie wszystko !!!

 Amerykański
musical o
sławie,
przyjaźni oraz
byciu szczerym
wobec siebie,
nawet jeśli
wydaje nam się,
że cały świat na
nas patrzy. Zdjęcia

W ciągu
ostatnich
miesięcy
bardzo modne
są naszywki.
Najlepiej
wyglądają

one na dżinsie,
jednak na
innych
materiałach też
świetnie się
prezentują.
 Każdy może

wybrać własne
wzory, kolory i 
przyszyć
według
własnego
pomysłu i
własnych
potrzeb. 

Oprócz funkcji
ozdobnej,
naszywki są też
świetnym
sposobem na
„odnowienie“
swoich
zniszczonych,
podartych
ubrań.

Pamiętajcie, że
moda nie jest
żadnym
wyznacznikiem,
tylko
propozycją,
która wskazuje,
jakie rzeczy w
danym czasie
najczęściej są
noszone przez

młodzież.
Można się nią
inspirować, ale
nie powinno się
stosować do jej
wskazówek
całkowicie. Nie
zapominajcie o
oryginalności i
byciu sobą.

Bądź pozytywny

Pami

Myśl pozytywnie

z filmu

Koko

ętaj

Koko
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DIY ze Skakanką

W związku z nadchodzącym Dniem Kobiet (8 marca)
przygotowaliśmy dla was krótki instruktaż zrobienia
kwiatków z pomponów. 
Przygotuj:
Kłębek wełny, muliny lub włóczki, patyczek, nożyczki,
klej na gorąco
 

1. Owiń węłnę
wokół palców
ok sto razy. 

2.Ostrożnie
ściągnij
powstały
kłębek i połóż
na kawałek
wełny. 

3.Obwiąż
włóczkę
krótszym
kawałkiem tak,
aby powstała
kokarda. 

4.Przetnij
końcówki. 

5.Poklej
patyczek
klejem i przyłóż
do niego
pompon.   
Pomponowy
kwiat gotowy
!!! Możecie
zrobić więcej
takich
kwiatków i
podarować

bukiet jakiejś
kobiecie 

Instrukcja obrazkowa Kornelia/Ania
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Pamiętnik kujonki

-Aniela śliczne okularki !-
krzyknęła w kierunku
dziewczyny Majka.
Oczywiście był to sarkazm.
Lecz Anielka nie zważyła
na to i poszła dalej kierując
się w stronę jej ulubionego
miejsca czyli biblioteki.
Ignorancja Anieli nie
usatysfakcjonowała Majki i
jej paczki więc postanowiły
dogonić dziewczynę.
-Ej kujonka zaczekaj ! -
krzyknęła przywódczyni
bandy Maja. Aniela nie
chętnie odwróciła się
wstronę swoich
gnębicielek. 
- Słucham was ? -
wymusiła uśmiech.
 - Chciałyśmy ci
powiedzieć... - zaczęła
Zuzka - ...że bardzo cię
lubimy kujonko -
dokończyła Majka i wylała
kubek wody na twarz
biednej Anielki.

A to takie małe wprowadzenie do
opowieści o biednej Anieli.
Koleżanki z klasy znęcają się
nad nią już od przedszkola, a
dziewczynka zawsze boi się
naskarżyć. Jeśli chcecie poznać
dalsze losy głównej bohaterki to
zapraszamy do czytania
następnych egzemplarzy „
Naczelnika ”

Strefa śmiechu
Dlaczego blondynka grabiąc liście złamała nogę ? Bo
spadła z drzewa.

Nocą Tata Ady pokazuje jej gwiazdy i mówi
- To jest Wielka Niedźwiedzica - Ada przytakuje głową
a po chwili pyta:
- Więc to po to wystrzeliwują te wszystkie satelity,
żeby jej dowoziły jedzenie ?

Pewnego razu Słońce pyta Księżyca
- Dlaczego jesteś taki blady ?
- Ty też byłobyś takie blade, gdybyś całe życie
pracowało na nocnej zmianie.

Dwóch chłopaków wnosi fortepian na 20 piętro. Jeden
mówi:
- Mam dobrą i złą wiadomość.
-Zacznij od dobrej
-Jesteśmy na 19 piętrze.
-A zła ? 
- Pomyliłem bloki.

Nietypowe święta
3 marca Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 
5 marca - Dzień teściowej
6 marca - Światowy Dzień Tenisa
9 marca - Światowy Dzień Nerek
11 marca - Dzień Sołtysa
12 marca - Dzień matematyki
14 marca - Dzień Liczby Pi
15 marca - Dzień Piekarzy i Cukierników
17 marca - Światowy dzień morza
18 marca - Europejski Dzień Mózgu
19 marca - Dzień Wędkarza
20 marca - Międzynarodowy Dzień
Szczęścia
21 marca - Dzień Wagarowicza
22 marca - Światowy Dzień Wody
23 marca - Dzień windy
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Jeżeli pięć kotów zjada pięć myszek w pięć
minut, to ile trzeba kotów do zjedzenia stu
myszy w sto minut? 

Nowa powieść
Zoelli 

„Girl Online
solo”

Na wystawie
psów spotkali
się właściciele
wraz ze swoimi
pupilami.
Wiedząc, że
łącznie mieli 62
głowy i 206 nóg,
ilu było
właścicieli a ile
psów?

Życie Penny
wróciło do
normy. Na
początku
nowego roku
szkolnego jest
gotowa stawić
światu czoła w
pojedynkę.
Noah skrócił
swoje światowe
tournée, zapadł
się pod ziemię i
nikt nie ma
pojęcia, co się

z nim dzieje.
Megan
zaprasza Penny
do swojej
akademii
artystycznej,
więc nadarza
się okazja do
zawarcia
nowych
przyjaźni.
Dobrym
sposobem na
tęsknotę jest
pomaganie

wszystkim
wokół. 

Elliot potrzebuje
swojej
najlepszej
przyjaciółki
bardziej niż
kiedykolwiek, a
nowo poznana
Posey zmaga
się z tremą i
szuka pomocnej
dłoni. Callum,
czarujący Szkot
z akademii
Megan, próbuje
rozproszyć

smutki Penny.
Ale czy uda się
jej zapomnieć o
Noah, skoro
wciąż
prześladują ją
wspomnienia ?

Książki wydało
wydawnictwo
Insignis

Wydawnictwo

aj

WOMEN'S
DAY

flowers- kwiaty
date- randka
gift- prezent
girl-dziewczyna
ring-pierścionek
poem - wiersz
roses- róże
daisy-stokrotka
orchid-storczyk
tulip- tulipan
violet- fiołek

Insignis

int
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