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,,Wiedza
jest dla młodych rozsądkiem,
dla wiekowych pociechą , dla biednych
bogactwem, dla bogatych ozdobą’’
Diogenes

Idą święta…

Od redakcji:

Najserdeczniejsze życzenia

Witamy Wszystkich

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia !

Czytelników w nowym roku
szkolnym w imieniu nowej redakcji

Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,

Mydlanej Bańki.

Pod żywą choinką dużo prezentów ,

Bieżący rok, podobnie

A w waszych pięknych duszach

jak poprzednie, będzie

Wiele sentymentów!
Na Nowy Rok nadziei,

obfitował w wiele wydarzeń:
projekty, konkursy przedmiotowe,

żeby był jeszcze lepszy niż ten,

zawody sportowe.

co właśnie mija!

Poczytajcie sami !

Redakcja
K.W.

,,Bóg się rodzi’’
Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.(…)

Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą.
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo...
Franciszek Karpiński
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Uroczystości i
Wydarzenia










23 października bawiliśmy się na dyskotece. Atrakcja
wieczoru były wróżby i konkursy, którym
towarzyszyły humor, śmiech, zabawa.
27 października uczniowie naszej szkoły uświetnili
patriotycznym występem spotkanie sprawozdawcze
Koła Gminnego Z związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów
Politycznych. Żołnierskie wiersze i pieśni wykonane
przy akompaniamencie pianina i trąbek wzruszyły
wszystkich uczestników spotkanie.
11 listopada tradycyjnie już od lat w Kościele
Parafialnym pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Górze
św. Jana patriotycznym występem uczciliśmy 97
rocznice Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
17-18 listopada uczestniczyliśmy w wyprawie na
Lubomir do Obserwatorium Astronomicznego, to
nagroda dla naszej koleżanki Eweliny Piotrowicz za
zebranie największej liczby like-ów w konkursie
„Nocne czytanie w Małopolsce”. Pięćdziesięcioro
uczniów z naszej szkoły przeżyło wiele wrażeń w
nocnej wyprawie do obserwatorium. Nie mniej
atrakcji dostarczyło opiekunom podczas noclegu w
zajeździe w Wiśniowej.
7 grudnia Mikołaj wraz ze swoja świtą obdarował
uczniów i nauczycieli prezentami. Panowała radosna
atmosfera. Najmłodsi wszczynali wiele wrzawy i
hałasu.
A.L.

W kręgu projektów…
 W naszej szkole realizowanych jest wiele
projektów. Klasy I-III gimnazjum uczestniczą
w projekcie „Sztuka kształtowania przyszłości
Europy”, Erasmus+. Dzięki niemu mamy
szansę wyjechać za granicę. Już w listopadzie
na Słowację pojechała pierwsza grupa.
Następna odwiedzi Niemcy w marcu, a w
czerwcu to my będziemy gościć naszych
kolegów.
 Następnie projekt to „Książki naszych
marzeń”. Uczestniczy w nim cała szkoła. We
wrześniu, podobnie jak w innych miejscach
Polski wzięliśmy udział w „Narodowym
czytaniu „Lalki” B.Prusa. W październiku
byliśmy Publicznej Bibliotece w
Dobczycach. Podczas Szkolnej Baśniowej
Nocy w naszej szkole. Teatr „W Stodole” z
Myślenic. Mogliśmy posłuchać, czym
zajmuje się inspicjent i jak wygląda
przygotowanie aktora do roli. Była to
niezwykła atrakcja.
 Niezwykle atrakcyjnie przebiega projekt „Od
Juniora do Seniora- razem dla wsi”.
 Poza wymienionymi, nasza szkoła realizuje
jeszcze takie projekty jak: „Świat bez głodu”,
„Młodzi głosują”, „Samorządy mają głos”,
„Odblaskowa szkoła”, „Trzymaj formę”
K.W.

,,W zdrowym ciele
zdrowy duch’’- sport w
naszej szkole
W dniu 28.09.2015r. odbyły się gminne zawody
piłki nożnej halowej dziewcząt i chłopców z
podstawówki. W kategorii dziewcząt pierwsze
miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły. To
wielki sukces dla naszej szkoły. Dnia 06.10.2015r.
dziewczęta reprezentowały naszą gminę w
zawodach powiatowych w Wiśniowej. Dziewczyny
dały z siebie wszystko, lecz zdobyły tylko trzecie
miejsce w eliminacjach. Kolejne zawody miały
miejsce w Gruszowie w tenisie stołowym chłopców
i dziewcząt. Dziewczęta osiągnęły drugie miejsce, a
chłopcy trzecie. Także w październiku odbyły się
zawody w tenisie stołowym w Gruszowie, gdzie
dziewczyny zajęły trzecie miejsce ,a chłopaki
drugie. Dnia 07.10.2015r. rozegrano zawody piłki
nożnej halowej. Dziewczyny zajęły pierwsze
miejsce, a chłopcy drugie miejsce.10 listopada
odbyły się zawody w siatkówkę gimnazjum. Nasza
drużyna uklasyfikowała się na drugim miejscu.
P.C. W.W.

Ze sportu krajowego
Warto wiedzieć:
-Polska znalazła się w grupie na Euro 2016 z: Ukrainą, Północną Irlandią, Niemcami.
-Szczypiornistki Polskie zajęły IV miejsce.

