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Witajcie w nowym roku
kalendarzowym 2022. Wracamy
pełni nadziei, że czas pandemii

mamy już za sobą. 

W  tym numerze
przeczytacie m.in. o:

      życzeniach   
 walentynkowych 

Uwaga! Więk-
szość z nas już

rozpoczęła
odliczanie do

wiosny. Póki co
pogoda nie

rozpieszcza,
zwłaszcza

mieszkańców

Nauko

    s.7- 8

Jak widzicie, mamy 
szeroki   wachlarz

tematyczny
naszych artykułów

oraz nadzieję na to,
że w naszej

gazetce każdy
znajdzie coś dla

siebie.

Małe ogłoszenie   
    redakcyjne:
  od  marca na
górnym korytarzu   
     szkolnym
odtworzona będzie 
  STREFA CISZY
(czytajcie plakaty).

Uprzejmie prosimy 
o uszanowanie tego

miejsca.

- aktualnościach     
                          s.2
- tajnikach
efektywnej nauki
                          s.4
- Oskarach        s.5

- Zimowych
Igrzyskach
Olimpijskich       s.6

- estetyce zeszytów
szkolnych         s.6

-pysznym cieście z
Nutelli              s.9

Polanki, więc  trudno zachować
pozytywne usposobienie. Z

pewnością jednak  już w
najbliższych dniach  zaczniemy
obserwować pierwsze oznaki

najpiękniejszej pory roku. Bazie
już są. Ile dni do kalendarzowej

wiosny 2022?

Wiosnę
przywitamy, w
drugiej połowie

marca, dokładnie w
poniedziałek 21.

A jakie będzie
LATO 2022?

Mówi się,
że  będzie upalne,
z temperaturą 40
stopni w lipcu!  

OGŁOSZENIE
Nasza szkoła współpracuje z Fundacją
Świętego Mikołaja w ramach programu

Stypendia św. Mikołaja - mamy
 możliwość zbierania pieniędzy na

stypendia poprzez mechanizm 1% od
podatku. Aby przekazać 1% podatku na

stypendia dla uczniów naszej szkoły
wystarczy:  

w deklaracji PIT KRS Fundacji
Świętego Mikołaja: KRS 0000126602
w informacjach uzupełniających w

deklaracji uzupełnić pole cel
szczegółowy: Szkoła Podstawowa im.

Janusza Korczaka  w Polance.
Pieniądze z podatku w 100% będą

przeznaczone na stypendia dla zdolnych
uczniów z naszej szkoły.

Ach to ty
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Co w szkole piszczy...
 Za nami czas wycieczek zimowych...
W naszej szkole grudzień upłynął pod znakiem wycieczek w ramach projektu Poznaj Polskę
współfinansowanego  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 80%, przez Gminę Myślenice 10%, przez
uczestnika  jedynie 10% całości kwoty. 10 grudnia 2021 r. z tej szansy skorzystali  uczniowie klas I - III naszej
szkoły wraz z wychowawcami, którzy pojechali  na wycieczkę do Krakowa na Wawel.
Z kolei starsi uczniowie klas 5-8 w ramach tego samego projektu mieli możliwość podziwiać dziedzictwo
kulturowe Wrocławia. Hydropolis, Oceanarium,  wrocławskie ZOO czy Panorama Racławicka to były kluczowe
miejsca, który nasi uczniowie mogli poznać.
Oczywiście, wśród zimowych wycieczek dominowało zimowisko "Nogi dwie i narty dwie" w Ząbie. W dniach od
17 stycznia 2022 do dnia 22 stycznia 2022 uczniowie naszej szkoły wraz uczniami innych szkół spędzali miło
czas podczas ferii w miejscowości Ząb, najwyżej położonej miejscowości w Polsce, rodzinnej miejscowości
naszego wybitnego skoczka Kamila Stocha. Od szlifów na nartach, przez kąpiele w Aquaparku w Zakopanem,
aż  po odwiedziny w Kręgielni, Papugarni, Krzeptówkach, Krupówkach nasi uczniowie aktywnie spędzali swoje
ferie. 

Przed nami czas wycieczek letnich...
W dniach 15 - 25 sierpnia nasza szkoła planuje zorganizować wyjazd kolonijny dla naszych uczniów z Polanki
w połączeniu z uczniami innych szkół do miejscowości nadmorskiej Poddąbie (gmina
Ustka). Planowany termin wyjazdu 15 - 25 sierpień 2022.
Oczywiście plany wycieczkowe każdej z naszych klas będą tworzone na bieżąco wraz z przyjściem wiosny,
lecz o nich będziemy donosić w następnych numerach. 

Do naszej szkoły zawitało LABORATORIUM PRZYSŁOŚCI

W grudniu 2021 roku dyrektor szkoły mgr Adam Pawlikowski odebrał z rąk Pana Burmistrza Miasta i Gminy
Myślenice Jarosława Szlachetki symboliczny czek na 60000 złotych w ramach rządowego projektu Laboratoria
Przyszłości. Za te pieniądze zakupiono do naszej szkoły m.in.  nowoczesną drukarkę 3D oraz pomoce
dydaktyczne do nauczania robotyki. Mamy nadzieję, że te starania wynagrodzimy Panu Dyrektorowi 
zwiększonym naszym zainteresowaniem techniką i inżynierią oraz robotyką i automatyką.
Laboratoria Przyszłości to rządowy program wsparcia dla szkół, którego celem  jest budowanie wśród
uczniów wszystkich szkół podstawowych kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka,
technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Aktywne, jak zwykle, nasze uczniowskie organizacje- wolontariat i Samorząd Uczniowski
Za nami szereg akcji charytatywnych, jak np. Mikołaj w szpitalu, zbiórka świąteczna dla seniorów, czy
rywalizacje międzyklasowe jak np. Konkurs "Świąteczne Klasy". Aktualnie mobilizuje nas zbiórka
najpotrzebniejszych artykułów dla Ukrainy objętej wojną. Mamy nadzieję, że nasz mały wkład w tym wielkim
przedsięwzięciu będzie zauważalny. 

Maluchy, nasze zuchy
Gratulujemy naszym małym kolegom z klas I-IV ich wielkiej aktywności. Przytoczmy tu chociażby ich  II miejsce
klasy trzeciej w konkursie listopadowym  Piosenki Patriotycznej w Głogoczowie,  lekcję muzealną  w murach
Muzeum Niepodległości w Myślenicach, warsztaty ekologiczne, czy spotkania klasy II z jesienią. Tych działań
było wiele w młodszych klasach. Dziękujemy wszystkim opiekunkom za wyzwalanie tej aktywności w naszych
młodszych kolegach. 
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Laboratoria
Wrocław

Zimowisko

Kraków

Wizyta

Rodzinne potyczki Muzeum

Przyszłości
Wrocław

Ząb

Kraków

Mikołaja

z Pitagorasem Niepodległości
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   Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

Osobiście przepracowałam wiele technik nauki, 
począwszy od notatek, map myśli, po technikę
pomarańczy (może być to zabawne, lecz taka

rzeczywiście istnieje). Postaram się wam dziś ułatwić
naukę,  podsuwając kilka propozycji. Od razu

zaznaczam, że każda jest inna i niektóre z nich mogą
na was nie działać. 

Więc odpowiedzmy sobie na kluczowe dla nas 
pytanie, jak się uczyć?

KROK 1. Planowanie nauki!
Jeśli dotychczas uczyłeś się spontanicznie, w

weekendy albo po powrocie z zajęć, to planowanie
nauki może być dla Ciebie sporą rewolucją!

1. Policz, ile średnio uczysz się jednej strony notatek,
jednego tematu z danego przedmiotu.

2. Na tej podstawie wylicz, ile godzin zajmuje Ci
nauka.

3. Zaplanuj dokładne daty i godziny nauki różnych
przedmiotów w kalendarzu.

4. Zostaw 1-2 dni na powtórki.
Bez planowania nie ma efektywnej nauki, więc niech

to będzie Twój "pierwszy krok" ku lepszemu jutru!

KROK 2. Nowy czas nauki!
Jeśli uczysz się ciągiem, do nocy, a Twoją przerwą

jest wejście na Facebooka, to serio - robisz to źle. Ale
bez nerwów! Naprawimy to! 

Wiesz, że mózg najlepiej zapamiętuje pierwsze i
ostatnie 15 min. nauki? Robiąc przerwę co 25-30

minut, zwiększasz procent zapamiętywania wiedzy!

Zobacz, jak powinno to wyglądać:

KROK 3. Nowy sposób nauki- nie tylko
notowania! 

Mapy myśli
Przerażają Cie? Odrzucają? A może uważasz je za
stratę czasu? Tworzenie map myśli jest sposobem

nauki. Musisz przetworzyć wiedzę, którą zapisałaś/eś
liniowo w zeszycie, na skróconą i treściową informację

zapisaną na mapie.
To nie jest tylko robienie notatek, to jest nauka!

                                                                Patrycja Sz.

Echo ferii zimowych

Witajcie w pierwszym numerze gazetki szkolnej po
feriach. W tym artykule pragnę wam przedstawić

wyniki ankiety, w której wzięło udział dwadzieścioro
uczniów. A sondaż dotyczył waszych opinii i ocen

zdalnego nauczania, które, mam nadzieję, już do nas
„nie wróci”. A więc zaczynamy.

Pytanie pierwsze: Jak ci minęły ferie?
Wyniki: 18 osób orzekło, że "fantastycznie" lub "może

być" . Jedynie 2 osoby uznały swe ferie jako
"nieciekawe".

Pytanie drugie: Jaka była twoja reakcja na
informację, że po feriach będzie kontynuowane zdalne

nauczanie?
Wyniki: Podobnie, jak w poprzednim pytaniu, 9 osób

zareagowało" fantastycznie" , 8 osób uznało, że
„może być”, 2 osoby nie ucieszyły się z tego faktu. Z

waszych wypowiedzi wynika, że witaliście zdalną
naukę po feriach w dobrych nastrojach.

Pytanie trzecie: Jak oceniasz swoją pracę na
lekcjach zdalnych?

Wyniki: Najwięcej osób (12) zagłosowało za oceną 4 i
5, 4 osoby oceniły swą pracę na 6, a jedynie 2 uznały

szczerze, że ich praca była „dostateczna”.
Pytanie czwarte: Czy cieszysz się, że wracamy do

szkoły 21.02.2022?
Wyniki: Zaskakujące może pozostawać to, że aż 8
osób rzeczywiście ucieszyło się z powrotu do szkoły
stacjonarnej. 12 osób zagłosowało "nie" .

                                                         Piotr K. 
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   W tym r. gala
odbywa się 94 raz

Polacy zdobyli
dotąd 12 oskarów

Cześć! Chcę wam ogłosić, że znamy listę do
Oscarów 2022. Mam nadzieję, że wszyscy

wiedzą, co to są Oscary, a jeśli nie, to w skrócie
wam opiszę. 

  
najbar-
   dziej 
   presti-
    żową   
 nagrodą 
 filmową 

         na  
    ŚWIECIE

Statuetka
ma ok. 35

cm
wysokości,
przedstawia

rycerza
stojącego

na rolce
filmu. Jest
pokryta 24
karatowym

złotem.
Oskary

co roku są
prawdziwą
ucztą dla

fanów kina.
Jest to

najbardziej
wyczekiwa-

ne
wydarzenie

w branży
filmowej.

Gala rozdania
nagród

zaplanowana
jest na 27
marca. 

Na liście filmów
nominowanych 
  do Oscara       
 pojawiły się     
 dwa polskie     
       filmy

   ,,Sukienka”   
    Tadeusza     
      Łysiaka

   "Żeby nie   
 było śladów" 
       Jana P.     
 Matuszyńskie 
          go.

Diuna

OSCAR jest 

to  
W tym roku w
kategorii
najlepszy film
będą walczyć 
ze sobą: 

"Belfast", 

"CODA", 

"Drive My Car",

 "Nie patrz w
górę",

 "Diuna",

 "King
Richard",

 "Licorice
Pizza", 

"Zaułek
koszmarów", 

"Psie pazury",

 "West Side
Story".

autor:Kaja G.

Diuna
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Jak estetycznie prowadzić zeszyty?
Witajcie uczniowie! 

Pokażemy wam pięć porad na piękne prowadzenie zeszytu :D 
1 Notatki muszą być pisane starannie, dokładnie oraz najlepiej jednym kolorem długopisu. 

2 Podkreślajcie  najważniejsze informacje kolorowymi zakreślaczami
3 Najważniejsze strony, które mogą nam się przydać do sprawdzianu czy kartkówki, powinny być zaznaczone

kolorowymi indeksami.
4 Warto numerować sobie lekcje oraz podawać obok daty.

5 Przepiękne strony tytułowe ,które  powinny zawierać nazwę przedmiotu i może tabelkę na BZ i NP, co              
                      ułatwi nad nimi kontrolę.                               Wiktoria H., Dorota B. 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022

Tym, którzy się nie zorientowali, że w lutym odbyły się Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w Chinach, przekazuję krótkie podsumowanie występów Polaków.
To były XXIV Igrzyska Zimowe i  pierwsze podczas pandemii. Odbywały się w

dniach 4 – 20 lutego 2022 roku.
Olimpijska Reprezentacja Polski liczyła 57 zawodników. Reprezentację

stanowiło 30 kobiet i 27 mężczyzn w następujących dyscyplinach: biathlon,
biegi narciarskie, kombinacja norweska, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo

szybkie, narciarstwo alpejskie, saneczkarstwo, short track, skoki narciarskie,
snowboard.

Na igrzyskach w Pekinie  Biało-Czerwoni sięgnęli tylko po jeden medal. W
konkursie skoków narciarskich  brąz wywalczył Dawid Kubacki. W klasyfikacji

medalowej zajęli 27. miejsce razem z dwoma innymi reprezentacjami. To
gorszy wynik niż cztery lata temu. Wówczas dwa krążki - złoty i brązowy -

pozwoliły nam wywalczyć 20. lokatę. Królami Pekinu okazali się Norwegowie,
którzy wrócili do kraju z 37 medalami. Sięgając po złoto aż szesnastokrotnie,
pobili oni olimpijski rekord. Druga w zestawieniu była reprezentacja Niemiec.

Na trzecim miejscu znalazła się ekipa Chin.
                                                                                                                                                   
                                                                                                                           Hubert K.

https://pl.wikipedia.org/wiki/4_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2022
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ŻYCZENIA WALENTYNKOWE

Na waszą prośbę publikujemy życzenia walentynkowe, które czasem trudno ... przekazać osobiście.

-Życzę Ci, aby uśmiech zawsze gościł na twojej twarzy i byś w życiu miała same szczęśliwe chwile.
 Dla Julia Murzyn

-Dla moich kochanych dziewczyn z klasy- jesteście wspaniałe, każda na inny sposób i to jest cudowne. Droga
Zosiu dziękuję za twoje dobre słowo i nasze ploteczki. Patkagratka12 tobie dziękuję za to że jesteś świetną
przyjaciółką i można z tobą pogadać o wszystkim. Kajdża dziękuję za kabanosiki :-) Zjadaczko kotków, dziękuję
za wspólnie spędzony czas i za pomoc, którą służysz you're the best. PS: nie jedz już kotków, bo piszą w
gazecie, że nie wolno i zapraszaj mnie na herbatkę, Mariolko dzięki za nasze spacerki w wakacje, jedzenie
chipsów z bitą śmietaną na twoim balkonie. I pora na naszą panią prezes GANGU ŚWIEŻAKÓW (Nadjuuu)
dziękuję za poprawę humoru i twoje super żarty, tutoriale makijażowe i poczucie stylu. Kochane dziewczyny,
jesteście wspaniałe, wiedzcie o tym- dla dziewczyn z klasy siódmej.

-Drogi Adamie Ćwierzu, mój ukochany, nie potrafię myśleć o niczym innym niż o tobie, po prostu I LOVE YOU-
Dla Adasia z 7 klasy

-Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności życzę dużo ,dużo , dużo pieniędzy . Dla
koleżanki Mai Łętochy.

-Te życzenia Ci przesyła Walentynka pewna miła. W dniu tak pięknym i wspaniałym, życzę Tobie sercem całym
dużo szczęścia, namiętności, niekończącej się miłości.  Dla Amelki Wołek

-Drogi przyjacielu, w dniu świętego Walentego życzę Ci: - aby w Twoim życiu zawsze świeciło słońce, - miłości,
która ukołysze skołatane nerwy, - zegara, który będzie odejmował lat hehe - i szczęścia tyle, co cały
wszechświat. Dla Dawida Wilk

-Droga Natalio, żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby
potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, z kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukaj w
sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Żyj najpiękniej, jak umiesz... Dla Natalii Suder

-Dzień  Świętego Walentego to dzień dobry dla każdego! W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i
kochają! Dużo miłości z okazji Walentynek życzy… ;D Dla Zuzanny Sosin

-CZARY MARY HOKUS POKUS Abra Kadabra Sim Sala Bim Wesołych Walentynek życzę Ci. Dla Igora Opydo
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-Kochana Szlachetko sukcesów w życiu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia
marzeń, mocy słodyczy, w dniu Walentego życzy. Twoja przyjaciółka, tylko jaka, dowiesz w swoim czasie.

-Kochana Nadiusiu, sukcesów w życiu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia
marzeń, mocy słodyczy, w dniu św.Walentego życzy twoja przyjaciółka, tylko jaka...dowiesz się w swoim
czasie.

-Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i uroku, a Ty stale bądź radosna i promienna jak dzień wiosny. Dla
Natalii Nalepy

-Niech ten wiersz Ci przypomni, że jest ktoś, kto o Tobie nie zapomni. Dla Klaudii Koperek
-Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń, mocy słodyczy.
Dla Maćka Kochan

-Szanowna Kaju, sukcesów w życiu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń,
mocy słodyczy, w dniu Walentego życzy twoja przyjaciółka ..tylko jaka, dowiesz się w swoim czasie. 

-Wszystkiego dobrego w dniu Świętego Walentego, dużo radości, dużo czułości, a przede wszystkim morza
miłości. :DD Dla Weroniki Jaromin

-Te życzenia Ci przesyła przyjaciółka pewna miła W dniu tak pięknym i wspaniałym. Życzę Tobie sercem całym
dużo szczęścia, namiętności, :0 Niekończącej się miłości Dla Mai Burdy

-Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Dla Anastazji Łętochy

-Kochana Nikolu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń, mocy słodyczy, w
dniu Walentego życzy Twoja przyjaciółka ..tylko jaka, dowiesz się w swoim czasie. 

- Droga Magdo, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń, mocy słodyczy, w
dniu Walentego życzy Twoja przyjaciółka ..tylko jaka, dowiesz się w swoim czasie.

-Kochaniutka Zosiu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń, mocy słodyczy,
w dniu Walentego życzy Twoja przyjaciółka ..tylko jaka, dowiesz się w swoim czasie. 

-Droga Patrycjo, sukcesów w życiu, szczęścia w miłości. Dużo uścisków, samych radości. Spełnienia marzeń,
mocy słodyczy, w dniu Walentego życzy Twoja przyjaciółka ..tylko jaka, dowiesz w swoim czasie.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                         zebrała  Patrycja D.
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Egzamin

Egzaminy

Ciasto czekoladowe z Nutelli  
TYLKO Z 2 SKŁADNIKÓW

3 jaka, 230 g Nutelli, opcjonalnie dodatki
tortownica – 18cm i papier do pieczenia

Jajka wbić do miski i ubijać do czasu aż podwoją
swoją objętość (ok. 5 minut). Nutellę odmierzyć do

miseczki i podgrzać (np. przez ok. 1 minutę w
mikrofalówce), by miała bardziej płynną konsystencję.

Wymieszać, a następnie lekko ciepłą dodawać
stopniowo do ubitych wcześniej jajek – całość

mieszać już delikatnie rózgą kuchenną. Masę przelać
do foremki, wyłożonej papierem do pieczenia, i piec
ok. 17-20 minut w temp. 180 stopni. Można posypać

cukrem pudrem lub udekorować malinami.
Smacznego! 

                       Stopka redakcyjna

Redaktor naczelna: Patrycja Szlachetka
Dziennikarze: Dorota Burda, Patrycja Drąg, Kaja
Gorączko, Wiktoria Hudaszek, Zuzanna Sosin, 
Hubert Kęs, Piotr Kudrzycki, Kamil Szlachetka,
Opiekun: mgr Katarzyna Hołuj

Na koniec GŁOS  Z ÓSMEJ  KLASY...
Witam wszystkich czytelników :)

Dzisiaj zamiast kącika zwierzęcego porozmawiamy
sobie o stresie związanym z egzaminem 8-klasisty. A

konkretniej o tym, jak sobie z nim radzić.  My
ósmoklasiści mamy za sobą już 3 próbne egzaminy,
lecz ten najważniejszy jeszcze przed nami. Jak więc

radzimy sobie ze stresem?

Najlepszym sposobem na to jest zwyczajne
zrelaksowanie się, rysowanie, słuchanie muzyki,
oglądanie filmów lub seriali. Ważną role odgrywa

patrzenie na to pozytywnie. Pozytywne patrzenie  na
coś, co powoduje nasz stres, zmniejsza go. 

Wypisanie wszystkiego, co cię stresuje w egzaminie,
na kartce, żeby to z siebie "wyrzucić".

 To kilka sposobów na radzenie sobie z stresem
związanym  z egzaminem.

 I to by było na tyle , mam nadzieję ,że egzamin z tymi
poradami nie będzie dla nas aż tak stresujący. 

Pozdrawiam was serdecznie
Ps. Trzymajcie kciuki za nasze powodzenie na majowym egzaminie.                      

  Zuzanna S. 

ósmoklasisty

Egzaminy
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	Co w szkole piszczy...
	Przed nami czas wycieczek letnich...
	W dniach 15 - 25 sierpnia nasza szkoła planuje zorganizować wyjazd kolonijny dla naszych uczniów z Polanki w połączeniu z uczniami innych szkół do miejscowości nadmorskiej Poddąbie (gmina Ustka). Planowany termin wyjazdu 15 - 25 sierpień 2022.
	,,Sukienka”        Tadeusza            Łysiaka      "Żeby nie     było śladów"         Jana P.       Matuszyńskie            go.
	najbar-
	dziej
	presti-
	żową     nagrodą   filmową
	Statuetka ma ok. 35 cm wysokości, przedstawia rycerza stojącego
	co roku są prawdziwą ucztą dla fanów kina. Jest to najbardziej wyczekiwa-ne wydarzenie w branży filmowej.
	na rolce filmu. Jest pokryta 24 karatowym złotem. Oskary


	Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022
	Tym, którzy się nie zorientowali, że w lutym odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Chinach, przekazuję krótkie podsumowanie występów Polaków. To były XXIV Igrzyska Zimowe i  pierwsze podczas pandemii. Odbywały się w dniach 4 – 20 lutego 2022 roku. Olimpijska Reprezentacja Polski liczyła 57 zawodników. Reprezentację stanowiło 30 kobiet i 27 mężczyzn w następujących dyscyplinach: biathlon, biegi narciarskie, kombinacja norweska, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo alpejskie, saneczkarstwo, short track, skoki narciarskie, snowboard. Na igrzyskach w Pekinie  Biało-Czerwoni sięgnęli tylko po jeden medal. W konkursie skoków narciarskich  brąz wywalczył Dawid Kubacki. W klasyfikacji medalowej zajęli 27. miejsce razem z dwoma innymi reprezentacjami. To gorszy wynik niż cztery lata temu. Wówczas dwa krążki - złoty i brązowy - pozwoliły nam wywalczyć 20. lokatę. Królami Pekinu okazali się Norwegowie, którzy wrócili do kraju z 37 medalami. Sięgając po złoto aż szesnastokrotnie, pobili oni olimpijski rekord. Druga w zestawieniu była reprezentacja Niemiec. Na trzecim miejscu znalazła się ekipa Chin.                                                                                                                                                                                                                                                                                Hubert K.
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