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Nadchodzą ferie. Czas, w którym można
odpocząć i pobyć z przyjaciółmi.

Odłóżmy na ten czas
smartfony i laptopy!

Internet

*Spotykaj Się Z
Przyjaciółmi ( Koniecznie.! )
*Robić Zdjęcia ;D (
Wszędzie , Wszystkiemu ,
Wszystkim ) Mała
Sesyjka.!
*Chodzić Do Kina I Pisz
Recenzje Filmów ( Pobawić
Sie W Krytyka )
*Nauczyć Się Gotować (
Budyń , Kisiel ,
 Zupka Chińska ;P )
*Obejrzeć Horrory

( A Później Bać Się Spać .!
)
*Malować ( Wszędzie ,
Wszystko , Wszystkich ) <-
--Nawet Jeśli Nie Umiesz.!
*Napisz Coś .! (
Opowiadanie .?
Scenariusz.? To Pestka.! )

Opracował: Franciszek
Foks

Wspólne spędzanie czasu
jest lepszym rozwiązaniem,
niż ciągłe spoglądanie na
ekran komputera. W ferie
koniecznie spotkaj się z
przyjaciółmi, wyjdź do
kina... W tym numerze
przeczytasz recenzję
najnowszego filmu. Być
może stanie się on dla
Ciebie inspiracją? 

Źródło
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Recenzja filmu "Gwiezdne wojny. Ostatni Jedi" autorstwa Bartłomieja Czecha

Po powrocie z kina
miałem mieszane
uczucia. Z jednej
strony bardzo dobry
filmy, ale jednak było
kilka rzeczy, które
bym zmienił. Według
mnie było zbyt wiele
humorystycznych
scen zamiast
dodania filmowi
trochę więcej mroku.
Całe pierwsze kilka
scen mogło być
chociaż w 50% mniej
humorystyczne.
  Następnie według
mnie przedwczesna
śmierć Snoke’a,
który przez całe dwie
części był
przygotowywany na
potężnego wodza,
będącego w stanie
zniszczyć

całą galaktykę. I co
widzi widz na
ekranie. No właśnie
kłopot w tym, że nic
ciekawego w
najgorszy możliwy
sposób naczelny
wódz zostaje zabity.
  A teraz
przechodzimy nie
tyle do wady filmu co
do kłopotu reżyserów
następnej części. Po
Ostatnim Jedi
reżyser jest w złym
położeniu. Flota
Ruchu Oporu (tych
dobrych - dla
niewiedzących)
prawie kompletnie
rozbita. Większość
dowódców
Najwyższego
Porządku
uśmiercona. I

teraz JJ Abrams
będzie miał kłopot z
złożeniem tego
wszystkiego w
spójną i logiczną
całość.
  Jednak nie byłbym
sobą gdybym tylko
masakrował moje
ulubione uniwersum.
Ogólnie film mi się
podobał, choć nie był
idealny. Ciekawy był
wątek buntu pilota
Ruchu Oporu Poe’a
oraz jeden z
ważniejszych
wątków czyli
ewakuacja bazy
Ruchu Oporu i
ucieczka na planetę
Crait. Moja
subiektywna ocena
to 9/10. Film polecam
wszystkim

fanom science fiction
i fantasy.

Zródło Internet
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Z życia szkoły... - Jasiu, powiedz jakieś
zdanie w trybie
oznajmiającym.- Koń
ciągnie furę.- A teraz w
trybie rozkazującym.-
Wio!

W przeddzień
Walentynek przychodzi
Jasio do szkoły i mówi:
- Poproszę kartkę z
napisem:
" Tylko dla Ciebie ", 20
sztuk.

Eliminacje do szkolnego "Mam talent"!

sukcesy Naszych!Echa sportu

www.mamtalent.pl

Z okazji Pierwszego
Dnia Wiosny
ogłaszamy konkurs
pod hasłem „Mam
talent”!
- Pięknie śpiewasz?
- Recytujesz wiersze?
- Chcesz się pochwalić
własnym układem
choreograficznym lub
gimnastycznym?
- A może masz talent
plastyczny lub inny,
który nie został
wymieniony?
Jeżeli na któreś z
powyższych pytań
odpowiedziałeś/
odpowiedziałaś TAK,
ZGŁOŚ SIĘ!

Eliminacje do konkursu
odbędą się od 12 do 16
marca na świetlicy
szkolnej.
O szczegóły pytaj p.
Karolinę Kolasę-Rusek
i p. Lucynę Wajdzik
Zapraszamy!

W dniu 02.02. 2018 r. w
Rajsku odbył się
gminny Turniej Piłki
Siatkowej dzieci i
młodzieży szkolnej.
Uczniowie z kl. VI i
V wywalczyli II
miejsce, lepsi od nich
byli tylko koledzy z
Brzezinki. Szkołę
Podstawową w Porębie
Wielkiej reprezentowali:
Oliwier Chałupka,
Olgierd Kulig, Patryk
Kruczała, Kamil
Dziubek,  Mateusz
Marzec, Adrian Foks,
Michał Kepa,

Kacper Bratek i
Wojciech Snażyk.
W tym roku uczniowie
klasy siódmej na
zawodach sportowych
muszą rywalizować nie
tylko ze swoimi
rówieśnikami, ale
również z kolegami
klas II i III gimnazjum
więc poprzeczka
ustawiona jest dla nich
wysoko. Walczyli z
wielkim zacięciem i
poświęceniem co
przełożyło się na
wyniki, zajęli III
miejsce. 

W rozgrywkach wzięli
udział: Igor Bieniecki,
Dawid Szczerbowski,
Jakub Filip, Wojciech
Nowak, Jakub
Borowczyk, Kacper
Gagracz, Bartłomiej
Czech i Marcel
Wądrzyk.
 Serdecznie
gratulujemy naszym
chłopakom i  życzymy
dalszych sukcesów.
Autor: Urszula Mitoraj

U M

Nauczyciel pyta
ucznia:
- Jasiu w jaki sposób
można uzyskać światło
dzięki wykorzystaniu
wody?
- Trzeba umyć okno,
panie profesorze.

Źródło
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Sporty zimowe (Opracowali: K. Bratek i E. Mydlarz)

1 .OLIMPIADA 
PJONGCZANG
(POLACY)
Kamil Wiktor Stoch (ur.
25 maja 1987 w
Zakopanem) – polski
skoczek narciarski,
dwukrotny mistrz
olimpijski z 2014,
indywidualny mistrz
świata z 2013,
drużynowy mistrz
świata z 2017,
dwukrotny drużynowy
brązowy medalista
mistrzostw świata
(2013 i 2015),
indywidualny
wicemistrz świata w
lotach narciarskich
2018, drużynowy
brązowy medalista
mistrzostw świata w
lotach narciarskich
2018, dwukrotny
drużynowy wicemistrz
świata juniorów (2004 i

2005), zdobywca
Pucharu Świata w
sezonie 2013/201
SANECZKARSTWO
W zawodach weźmie
udział 110 zawodników
(maksymalnie 37
mężczyzn, 27 kobiet i
17 dwójek).
Kwalifikacja opiera się
na klasyfikacji pięciu
pierwszych zawodach
Pucharu Świata
2017/2018. Narodowy
komitet olimpijski
może wystawić
maksymalnie 10
reprezentantów (3
mężczyzn i kobiet
oraz 2 dwójki).
Pozostałe 8 miejsc
zostało przekazanych
narodowym komitetom
olimpijskim, które
miały możliwość
stworzenia sztafety
przez wprowadzenie
tych zawodników[

NARCIARSTWO
Narciarstwo – forma
aktywności fizycznej
oraz dyscyplina
sportowa polegająca
na przemieszczaniu
się lub wykonywaniu
akrobacji za pomocą
sprzętu narciarskiego
– nart, a także kijków.
Narty mocowane są
do butów narciarza za
pomocą specjalnych
wiązań. Do połowy XIX
wieku narty były
wykorzystywane
głównie do celów
transportowych,
natomiast w
późniejszym okresie
upowszechniło się
wykorzystywanie nart
w celach
rekreacyjnych i
sportowych.

SNOWBOARD
Snowboarding –
sport zimowy
polegający na jeździe
lub wykonywaniu
manewrów na desce
snowboardowej. Za
początek
snowboardingu
można uznać rok
1965, kiedy Sherman
Poppen wymyślił
"snurfera", choć
zjeżdżanie po
zaśnieżonym stoku
na jednej desce było
praktykowane już
wcześniej.
Dyscyplina
wprowadzona
została do programu
Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w 1998
roku (konkurencje
ŁYRZWIARSTWO
FIGUROWE

Łyżwiarstwo
figurowe – zimowa
dyscyplina sportu,
polegająca na jeździe
na łyżwach oraz
wykonywaniu
dodatkowych
elementów: skoków,
piruetów, kroków,
spiral oraz
podnoszeń. Często
łączy się je w
sekwencje i
kombinacje. Jest to
sport podobny do
gimnastyki
artystycznej, więc
wymaga również
zdolności
tanecznych,
poczucia rytmu,
dobrej giętkości ciała
oraz koordynacji
ruchów. Dlatego
łyżwiarze trenują

też balet i
gimnastykę. Zawody
rozgrywane są
indywidualnie, w
parach bądź w
zespołach (tzw.
formacjach).
Łyżwiarstwo
figurowe jest jedną z
dyscyplin zimowych
igrzysk olimpijskich.
Jest ono jednym z
najpopularniejszych
sportów zimowych.
HOKEJ
Hokej na lodzie jest
najbardziej popularny
w krajach północnej
półkuli, co wynika z
uwarunkowań
klimatycznych. Na
terenach gdzie
sezonowo (w czasie
zimy) można pokryć
dane miejsce lodem,

tj. w Kanadzie, USA,
Rosji, Czechach,
Słowacji,
Niemczech,
Szwajcarii oraz w
krajach nordyckich
(Szwecja, Finlandia).
Wraz z pojawieniem
się lodowisk w
zamkniętych halach
sport ten można
rozgrywać przez
cały rok. Hokej na
lodzie jest jednym z
czterech
najpopularniejszych
sportów
zawodowych w
Ameryce Północnej.
Na terenie Kanady
oraz Stanów
Zjednoczonych
rozgrywana jest
najważniejsza na
świecie klubowa

liga świata NHL. Jest
to oficjalny zimowy
sport narodowy
Kanady, gdzie gra ta
cieszy się ogromną
popularnością
SKOKI
NARCIARSKIE
koki narciarskie –
dyscyplina sportowa
rozgrywana na
skoczniach
narciarskich od
połowy XIX wieku.
Skoki narciarskie
wraz z biegami
narciarskimi oraz
kombinacją
norweską
(połączenie biegów i
skoków) należą do
rodziny sportów
narciarstwa
klasycznego.
Dyscyplina ta cieszy

się popularnością
głównie w Europie,
szczególnie w
krajach nordyckich
(w Norwegii i
Finlandii) i Europy
Środkowej (w Austrii,
Czechach,
Niemczech, Polsce,
Słowenii i
Szwajcarii), a poza
Europą dyscyplina ta
jest popularna
głównie w Japonii.
Celem jest
wykonanie jak
najdłuższego skoku
po rozpędzeniu się i
odbiciu od progu
skoczni. Na
największych
skoczniach, tzw.
mamucich, możliwe
są skoki
przekraczające

250 metrów
(konkurencję tę
nazywa się wtedy
lotami narciarskimi).
Ocenia się odległość
uzyskaną przez
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