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NOWY ROK, NOWE WYZWANIA!
Któż z nas pod koniec roku nie robi podsumowań i planów
na ten nadchodzący. Również Kasia i Kuba rozmawiają o zeszłorocznych postanowieniach i zastanawiają się nad nowymi.
Kasia w dalszym ciągu będzie oszczędzać na wymarzony rower,
a jej nowy cel to… bardziej zaangażować się w prowadzenie
szkolnego bloga. Marzy jej się nagroda w konkursie SKO.
A to jeszcze nie wszystkie nowości, jakie czekają rodzeństwo
w drugim semestrze. Detektyw Oszczędek proponuje wystawienie
przedstawienia razem z uczniami ze szkoły, z którą współpracują
w ramach SKO. Przed dziećmi z obu szkół m.in. wspólne warsztaty
teatralne, przygotowanie dekoracji i kostiumów (str. 10).
Ważne są też ruch i zabawa. Z uprawianiem sportu na zewnątrz
jest ostatnio trochę trudniej. Zrobiło się zimno i częściej pada.
Ale Kasia i mama przekonują, że nawet w taką pogodę warto
wyjść do parku i pobiegać (str. 16). Z finansowego abecadła
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dowiecie się, czym są konta internetowe i dlaczego są lepsze
nawet od sejfu (str. 12).
Ciekawe informacje i wiedzę z zimowego wydania uzupełnią
gry i łamigłówki, ale też fascynujący świat rozszerzonej
rzeczywistości. Dzięki temu zobaczycie, jak ożywają i mówią
postacie z drukowanej wersji magazynu „Brawo Bank”.
A z Kasią możecie zrobić sobie zdjęcie. Wystarczy wejść
do sklepu Google Play lub App Store, znaleźć aplikację
Brawo Bank AR, pobrać ją i zainstalować
na swoim urządzeniu. Potem trzeba tylko
ją uruchomić i skierować na strony
magazynu „Brawo Bank”.
Sami zobaczcie, jakie to
niezwykłe!
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JAK WYTAŃCZYŁEM
SWÓJ SUKCES
CZY LUBIŁ PAN SZKOŁĘ? KTÓRE
PRZEDMIOTY PANA INTERESOWAŁY?
Bardzo lubiłem szkołę, choć dużą
część roku spędzałem na zawodach
żeglarskich i występowaniu w projektach tanecznych i teatralnych, często
za granicą. Moimi ulubionymi przedmiotami były WF, matematyka
i język polski, głównie ze względu
na nauczycieli.

Foto okładka: Shutterstock.com; foto: Anna Pińkowska

KIEDY ZAFASCYNOWAŁ SIĘ PAN
TAŃCEM?
Kiedy miałem kilkanaście lat i oglądałem teledyski, chciałem być po tamtej
stronie ekranu. Później zobaczyłem
spektakle taneczne i wiedziałem, że
będę pracował w teatrze tańca. Uwielbiam ten rodzaj emocji wędrujących
od artysty do widza, który wytwarza
się dzięki poruszaniu się ciała w przestrzeni, oraz to, że w każdym spektaklu
jest się inną postacią.
DLACZEGO WYBRAŁ PAN STREET
DANCE?
Z powodu muzyki, jakiej wtedy słuchałem. Bo to było wówczas modne i każdy w ten sposób chciał się
poruszać. Zakochałem się w teledysku
„It’s Like That” zespołu Run-DMC.
Wtedy moją sceną bardzo często była
ulica. Potem dopiero przyszedł czas na
taniec współczesny i teatr.

CO DAŁY PANU WYSTĘPY I ZWYCIĘSTWO W PIERWSZEJ EDYCJI „YCD”?
Przede wszystkim ogromne doświadczenie i motywację do realizowania
swoich kolejnych przedsięwzięć.
Warsztaty w BDC (Broadway Dance
Center) w Nowym Jorku to skarbnica
wiedzy i kolejne znajomości ze znakomitymi tancerzami i choreografami.
Rozpoznawalność pomaga w popularyzowaniu tego, co robię na co dzień.
Recenzenci i widzowie przychodzą
na moje spektakle i chcą zobaczyć,
jak radzę sobie jako laureat „YCD”.
KTÓRYCH POLSKICH I ŚWIATOWYCH
TANCERZY I CHOREOGRAFÓW
CENI PAN NAJBARDZIEJ?
Jest znakomity zespół Ultima Vez
i choreograf Wim Vandekeybus. Reprezentują ten rodzaj wyobraźni, która
jest mi bardzo bliska. Ich technika
tańca i rozwiązania choreograficzne
są zjawiskowe. Nikt nie pozostaje
obojętny, oglądając ich spektakle.
OBECNIE PRACUJE PAN GŁÓWNIE
JAKO CHOREOGRAF. JAKIE SPEKTAKLE PANA INTERESUJĄ?
Zazwyczaj są to tematy z dobrej
literatury. Tam jest skarbnica wiedzy.
Ale czerpię również z tego, czego jako
człowiek doświadczam. Lubię współczesność, ale również spektakle dla
dzieci i fantastykę. Tworzyłem układy

MACIEJ
„GLEBA”
FLOREK
Zwycięzca 1. edycji programu
„You Can Dance – Po prostu
tańcz!”, choreograf wielu projektów tanecznych i teatralnych
w Europie, Ameryce i Afryce.

taneczne do spektakli „Czarnoksiężnik
z krainy Oz”, „Księga dżungli” czy „Kot
w butach”.
CZY W SZKOLE NALEŻAŁ PAN
DO SKO? JEŚLI TAK, TO NA CO
PAN OSZCZĘDZAŁ?
Tak, pamiętam, że oszczędzałem w SKO.
Nie pamiętam, co prawda, na co wydałem pierwsze zaoszczędzone pieniądze.
Znając siebie – na gry komputerowe.
CO PORADZIŁBY PAN DZIEWCZYNOM I CHŁOPAKOM, KTÓRZY LUBIĄ
TANIEC? JAK POWINNI ROZWIJAĆ
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI?
W tańcu na zawodowym poziomie
wszystko przychodzi tylko dzięki
zaangażowaniu na 100% i ciężkiej
pracy. Nie ma innej drogi. Największą
trudnością jest nie stracić motywacji.
Dla mnie realizacja kolejnych spektakli, teledysków czy filmów to kolejny
zastrzyk energii do kolejnych wyzwań.
Każdy z was musi w sobie odnaleźć tę
siłę, bo nie zawsze jest łatwo.
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POSTANOWIENIA KASI
I MASKOTKA
Jest późne popołudnie. W pokoju panuje przyjemny półmrok. Rodzeństwo
jest nadzwyczaj spokojne. Ta cisza nie może jednak trwać wiecznie…
Przerywa ją podekscytowany Kuba: – Udało się, Kasiu, wreszcie się udało!
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Ilustracje: Krzysztof Kałucki

Kasia oderwała wzrok od magazynu „Brawo Bank” i spojrzała z ciekawością na brata.
– Co takiego?
– Udało mi się dotrzymać prawie wszystkich postanowień
z zeszłego roku!
– To niesamowite! Jak to zrobiłeś?
– Sam nie wiem… Chyba… chyba byłem systematyczny!
Kasia roześmiała się.
– To wspaniale! A co było na twojej liście?
– Chciałem mieć lepsze oceny w szkole i teraz mam
wyższą średnią. Chciałem bardziej pomagać w domu…
– I pomagałeś? – zaśmiała się Kasia.
– Oj tak. Bardzo się starałem! – odpowiedział Kuba.
– Chciałem też zaoszczędzić na aparat fotograficzny i proszę – mam go. Ale to nie wszystko, razem zaoszczędziliśmy na spływ kajakowy i na kieszonkowe na obóz…
– To prawda, Kuba. Udało się. Pewnie łatwiej nam było,
bo wspieraliśmy się w tym oszczędzaniu. Ja chciałam
uzbierać na rower, ale on sporo kosztuje, więc jeszcze
w tym roku będę odkładać. Muszę zobaczyć w serwisie
PKO Junior, ile już mam w skarbonce.
– Przypomnę ci o tej skarbonce zawsze, jak będziesz
chciała kupić ciastka lub lody – zaśmiał się brat i dodał
poważnie: – Na pewno dasz radę. Myślę, że to był
całkiem fajny rok!
– Też tak myślę. A zastanawiałeś się już nad postanowieniami na ten rok?
– Jeszcze nie… A ty?
– Hm, mam różne pomysły… Chcesz posłuchać?
– Pewnie!
KOLEJNY KROK
Kasia usiadła wygodnie w fotelu i zaczęła opowiadać.
– W tym roku mam więcej postanowień. Zamierzam regularnie ćwiczyć, biegać razem z mamą, ale też startować w różnych zawodach. Ustaliłyśmy, że jak będziemy wytrwałe, to
może uda nam się założyć sąsiedzki klub biegacza.
– Super! Też chcę do niego należeć. Lubię biegać. Ale nie
teraz, bo jest za zimno…
– Jak będzie brzydka pogoda, będziemy chodzić na zajęcia
sportowe lub ćwiczyć w domu. Aby mieć formę, trzeba
trenować regularnie! Będę też zdrowiej się odżywiać, jeść
mniej słodyczy i pizzy…
– Ty?! – zdziwił się Kuba.

– W ramach SKO mieliśmy przecież zajęcia o zasadach
prawidłowego odżywiania i dostaliśmy książeczkę
„Apetyt na zdrowie”. Mama ciągle powtarza, żeby jeść
więcej owoców… gdy się je zdrowsze rzeczy, jest się
w lepszej formie.
– Naprawdę wkręciłaś się w to bieganie! – zauważył Kuba.
– Ja na razie nie mam postanowień… – ciągnął, chcąc
zmienić temat.
– Dobrze, już dobrze… – śmiała się Kasia. – A pamiętasz,
jakie miałam postanowienie w ubiegłym roku?
– Chciałaś mieć szóstkę z angielskiego.
– Tak. I udało się! A pamiętasz, dlaczego mi na tym zależało?
– Mówiłaś, że chcesz zostać dziennikarką i jeździć po
świecie, a znając dobrze język, łatwiej się porozumieć.
– Właśnie. Teraz czas na kolejny krok.
– Nic nie rozumiem, jaki krok?
– Zaraz ci pokażę.
MASKOTKA
Kuba spojrzał na ekran komputera Kasi. Siostra wpisała
adres w przeglądarce internetowej i po chwili wyświetliła
się dobrze znana rodzeństwu strona internetowa
Szkolneblogi.pl, po czym zalogowała się na blogu ich szkoły.
– To nasz szkolny blog SKO – zauważył Kuba. – Dlaczego
mi go pokazujesz?
– Mam fajny pomysł, ale będę potrzebowała pomocy
– odpowiedziała Kasia z uśmiechem. – Skoro chcę być
dziennikarką, muszę więcej pisać, prawda?
– To jasne, ale co z tego? – odpowiedział pytaniem brat.
– Pomyślałam, że zacznę od pisania tekstów na nasz
szkolny blog. Mogłabym porozmawiać z naszą panią
od polskiego, która publikuje wszystkie wpisy, i zaoferować swoją pomoc w tworzeniu tekstów. Już wiem, jak
mogłabym się podpisywać: maSKOtka.
– Superpomysł! – zapalił się Kuba. – Ale jak ja mogę
w tym pomóc?
– Chciałabym zorganizować w szkole redakcję, poprosić
inne dzieci, żeby również pisały na bloga.
– Ale o czym? – zapytał zaskoczony chłopiec.
– Jak to, przecież w naszym SKO organizujemy wiele różnych akcji, jak choćby ostatni turniej wiedzy na temat
ruchu drogowego, pokaz mody ekologicznej czy ekokiermasz, na którym sprzedawaliśmy zdrowe przekąski
i zrobione własnoręcznie przedmioty. Jest o czym pisać
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I moglibyśmy wrzucać jeszcze więcej zdjęć.
– Super! Będę robił zdjęcia swoim aparatem – zapalił się Kuba.
WSPÓLNE PLANY
– Wiedziałam, że to ci się spodoba.
– Pewnie! A jak wpadłaś na taki pomysł?
– Właściwie to podsunęła mi go Hania. Pamiętasz, to córka
mamy koleżanki. Jesienią byliśmy z nimi na wycieczce
rowerowej.
– Tak, to wtedy widziałem największego jeża na świecie…
– zaśmiał się chłopiec.
– Niedawno spotkałam Hanię w sklepie i chwaliła się, że jej
szkoła wygrała nagrodę w konkursie „SKO Blog Miesiąca”.
– Łał! I co?
– Trochę jej zazdrościłam, ale przecież my też mamy szanse
na wygraną.
– Pewnie! Rok temu zdobyliśmy laptop, z którego korzysta-
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my podczas lekcji finansów i oszczędzania. W tym roku
zawalczymy o kolejny komputer.
– Jeśli będziemy publikowali interesujące wpisy oraz regularnie odwiedzali Szkolne Blogi, to na pewno się uda.
– Pewnie!
– Moglibyśmy napisać np. o lekcji przedsiębiorczości, którą
poprowadziła dla nas pani z banku, czy o kiermaszu świątecznym albo dorocznym spotkaniu SKO-wiczów ze szkół
w naszej okolicy. I potrzebne będą zdjęcia.
– Jasne! To musisz o tym porozmawiać z naszą nauczycielką – opiekunką SKO. A może opowiesz o tym na najbliższej
lekcji z Detektywem Oszczędkiem?
– Też tak pomyślałam. To co, pomożesz mi przygotować
plan?
– Pewnie, zapiszemy na kartce wszystkie pomysły i opowiemy o tym w szkole. Fajnie! To będzie także moje postanowienie – zdecydował Kuba.
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SZKOLNA REDAKCJA GOTOWA
Duża przerwa to ulubiony czas wielu uczniów. Można zjeść drugie śniadanie,
pospacerować, pobiegać, a przede wszystkim porozmawiać z koleżankami
i kolegami. Tego dnia, na długiej przerwie, miało odbyć się pierwsze
spotkanie redakcji szkolnego bloga.

Ilustracje: Krzysztof Kałucki

Gdy tylko rozległ się dzwonek na przerwę,
Kasia szybko wybiegła z klasy. Spieszyła
się do świetlicy, gdzie miało odbyć się
pierwsze spotkanie osób chcących pisać
teksty na szkolnego bloga. Patrząc na
liczbę dzieci zebranych w świetlicy, zainteresowanych nie brakowało. Wszyscy
usiedli przy stole.
SZKOLNI DZIENNIKARZE
– Kasiu, dlaczego chcesz zająć się
naszym szkolnym blogiem? – zapytała
od razu Martyna.
– Pomyślałam, że utworzenie redakcji
z prawdziwego zdarzenia w naszej
szkole to fajna sprawa. Moglibyśmy
być szkolnymi dziennikarzami.
– Fajnie! Ja mógłbym napisać o tym, że
organizujemy Dzień Sportu i co będzie
można z tej okazji robić w szkole – zaproponował Marcin.
– Ale czy blog SKO nie powinien być
przede wszystkim o oszczędzaniu? – zapytała Martyna.
– Tak, ale nasze SKO to nie tylko oszczędzanie. To także nauka przedsiębiorczości,
ekologii, niemarnowania żywności itp.
Poza tym na blogu piszemy o wielu rzeczach związanych ze szkołą. Im więcej
tematów będziemy opisywać, tym blog
będzie ciekawszy – odpowiedziała Kasia.
– Sama mogę pisać o oszczędzaniu, ale

wydaje mi się, że byłoby fajnie, gdyby
ktoś, kto lubi przyrodę, pisał o ekologii,
a ktoś inny o wydarzeniach kulturalnych
– wyjaśniła Kasia.
– Ja mogę napisać o najbliższych warsztatach, kiedy się odbywają i co trzeba
na nie przynieść itp. Wiele z nich odbywa
się w ramach SKO – zaproponował Janek.
Koledzy i koleżanki Kasi wyglądali
na coraz bardziej zainteresowanych.
NAJLEPSZY SZKOLNY BLOG
Im dłużej o tym rozmawiali, tym więcej
pojawiało się pytań.
– Mówiłaś też o konkursie na blog miesiąca. A na czym on polega? – zapytała
Alicja.
– W konkursie „SKO Blog Miesiąca” biorą
udział szkoły, które prowadzą blogi na
platformie Szkolne Blogi – wyjaśniła
Kasia. – Na blogu trzeba przede wszystkim pisać o szkolnych akcjach związanych z SKO. Czyli np. o oszczędzaniu
i przedsiębiorczości w ramach SKO.
– Fajnie! – powiedział Tomek.
– Najlepszy blog wybierany jest każdego miesiąca, od września do czerwca,
przez cały rok szkolny. Aby w nim
uczestniczyć, trzeba pisać o szkolnych
wydarzeniach SKO i zamieszczać na
blogu co najmniej pięć wpisów o przedsiębiorczości i SKO – powiedziała Kasia.

KONKURSOWE PYTANIE
– A co można wygrać? – spytał Filip.
Wszyscy się roześmiali.
– Ty zaraz myślisz o nagrodzie! – wytknęła
mu Martyna.
– No co? Nagroda jest przecież ważna,
skoro to konkurs – wybrnął Filip.
– Co miesiąc trzy szkoły wygrywają laptopy, a pięć zdobywa zestawy upominków SKO – odpowiedziała Kasia.
– To super! A ja mógłbym przyłączyć się
do zespołu redakcji? – zapytał Tomek.
– Chciałbym razem z Kubą robić zdjęcia
z różnych wydarzeń.
– A ja mogę pisać o tych wydarzeniach
– zgłosiła się Martyna. – Teksty ze zdjęciami są przecież ciekawsze.
– A pamiętacie o takim konkursie „Pytanie
na Szkolnych Blogach”?
– Tak, chodziło o to, aby uczeń jak najszybciej udzielił prawidłowej odpowiedzi
na pytanie zadane na Blogu SKO
– powiedział Kuba.
– Ja kiedyś wygrałem koszulkę i plecak
– pochwalił się Filip.
– Pamiętam, to jest fajny konkurs – powiedziała Martyna.
– Ale to jeszcze nie wszystko. Dzięki
aktywnemu blogowaniu możemy zdobywać punkty w dorocznym konkursie
dla szkół – dodała Kasia.
– Redakcjo! Do dzieła! – krzyknął Kuba.
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GRY I ŁAMIGŁÓWKI

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

POŁĄCZ LINIAMI RZECZY, KTÓRE DO SIEBIE PASUJĄ.

2

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ.
2

3

1. MOŻE BYĆ ODCHUDZAJĄCA LUB ZDROWA.
2. ALI BABA TRZYMAŁ W NIM SWÓJ SKARB.

4

3. PIERWSZY I NAJWAŻNIEJSZY POSIŁEK DNIA.
4. MOŻE BYĆ PSZENNY LUB RAZOWY.
5. POSIADA JE KLIENT BANKU.

6

7

6. KONTO PKO JUNIOR TO KONTO...
7. GIMNASTYKA INACZEJ.

8. CHCĄ W NIĄ GRAĆ JAN EKSPERT I KUBA.

8

9. MOŻE BYĆ A, B, C, D, E LUB K.

10. WODA W BUTELCE.

11. Z
 NAJDZIESZ GO W CZEKOLADZIE,
ORZECHACH I KASZY GRYCZANEJ.

8 | BRAWO BANK

11

5

10

9

1

BRAWO | ZIMA

3

W KAŻDYM RZĘDZIE WŚRÓD LITER UKRYTE SĄ SŁOWA.
ZNAJDŹ JE.

PCYTRYNAJK SAŁATADANG SORZECHYGH
JKLCYNKKLO
PBIEGÓWKIC
GHDSAŁATKA HOKEJMONKY KSTMIGDAŁY
HSKARBIECS
DFGSEJFTYOP
POPROWADŹ KUBĘ DO PREZENTÓW.

Foto: Shutterstock.com, Ilustracje: Krzysztof Kałucki
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WYSTAWIAMY PRZEDSTAWIENIE!
Detektyw Oszczędek stoi za biurkiem, a obok niego tajemnicza pani. Choć lekcja
już się zaczęła, z niektórych kątów klasy dobiegają jeszcze stłumione głosy.
To dzieci szepcą między sobą, próbując zgadnąć, kim jest nieznajoma. Może
to nowa nauczycielka, a może to pani z banku, która opowie o swojej pracy…
Wszyscy zastanawiają się, jaką niespodziankę na dziś przygotował Detektyw.
– Dzień dobry! – zaczął wreszcie
Oszczędek, a w sali zapanowała cisza
jak makiem zasiał.
– Słyszę, że zastanawialiście się nad
tym, co dla was na dzisiaj przygotowałem.
Dzieci uśmiechnęły się i wymieniły
spojrzenia.
– Zanim wam powiem, co wymyśliłem, chciałbym się dowiedzieć, czy
jest wśród was ktoś, kto chciałby
zostać aktorem?
Kilkoro uczniów podniosło ręce.
– A reżyserem? Wiecie, na czym
polega praca reżysera? – pytał dalej
Detektyw.
– Reżyser to ktoś, kto mówi aktorom,
jak mają grać – odpowiedział Kuba.
– A w filmach to on stoi za kamerą.
– Masz rację – powiedział Detektyw
Oszczędek. – Reżyser to osoba, która
zarządza pracą na planie filmowym,
ktoś, kto ma pomysł i wiedzę, jak film
najlepiej zrealizować. Zresztą w teatrze też jest reżyser. Tam odpowiada
za to, co i jak przedstawiane jest
na scenie. A kto z was był kiedyś
w teatrze?
Kilkanaście dłoni wystrzeliło w górę.
– Jak wam się podobało?
– Bardzo! Byłem z babcią na „Królowej

Śniegu” w prawdziwym teatrze – powiedział Adaś.
– A ja na „Dzieciach z Bullerbyn”, ja
na „Brombie w sieci”, a ja… – zaczęły
wykrzykiwać dzieci.
– Super! – powiedział Detektyw
Oszczędek. – A może chcielibyście
zrobić własne przedstawienie?
Co wy na to?
W klasie przez kilka sekund trwała
absolutna cisza, by po chwili zamienić
się w totalną wrzawę.
– Ale superpomysł! Chcemy! Bomba!
Wystawiamy przedstawienie! – zaczęły krzyczeć dzieci z radością.
DETEKTYW ZDRADZA WIĘCEJ
Detektyw Oszczędek dał dzieciom
chwilę na ochłonięcie. Przyglądał im
się w tym czasie z uśmiechem. Gdy
pierwsze emocje opadły, powiedział:
– Przedstawiam wam panią Helenę...
To pani dyrektor szkoły specjalnej,
z którą współpracujemy w ramach
SKO. Pamiętacie, na wiosnę wspólnie
organizowaliśmy kiermasz.
– Witam was bardzo serdecznie – powiedziała pani Helena.
– Dzień-do-bry! – rozległo się gromkie
powitanie.
– Chcielibyśmy zaproponować wam
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coś wyjątkowego. – powiedziała pani
Helena. – Wystawienie przedstawienia
teatralnego razem z dziećmi z mojej
szkoły. Wspólnie moglibyśmy urządzić w szkole warsztaty teatralne,
organizować próby, przygotować
scenografię i kostiumy… – uśmiech
nie schodził z jej twarzy. – A później
wystawić spektakl, na który zaprosimy nie tylko nauczycieli i rodziców,
ale również mieszkańców naszej miejscowości. Moglibyśmy przygotować
specjalne bilety, a zysk ze sprzedaży

przeznaczyć na wspólne ognisko.
Chcecie?
– Chcemy! Super! Ja chcę robić
kostiumy! A ja chcę grać króla!
– usłyszał w odpowiedzi.
KLASOWA BURZA MÓZGÓW
– Cieszę się, że spodobał się wam ten
pomysł, ale ostrzegam, czeka nas
przy tym dużo, bardzo dużo pracy.
Trzeba będzie poświęcić na przygotowania wiele godzin. Myślicie, że warto? – zapytał Detektyw Oszczędek.

– Taaaaaak! – odpowiedziały chórem
dzieci.
– Kiedy zaczynamy? – zapytał
podekscytowany Kuba, oczami
wyobraźni widząc się już w roli
reżysera.
– A jakie przedstawienie będziemy
wystawiać? – zaczęły dopytywać
dzieci.
– Może „Winnetou”? – zastanawiał się
Detektyw Oszczędek. – Na Szkolnych
Blogach znajdziecie wiele inspiracji,
np. szkoła w Kożyczkowie zrobiła
przedstawienie dla przedszkolaków
„Legenda o kamieniu diabelskim”,
szkoła w Kościerzynie – „Świnki trzy”,
a szkoła w Bytowie przygotowała
spektakl kukiełkowy „Na straganie”.
– Myślę, że powinniśmy przygotować
różne propozycje i wspólnie przedyskutować je z dziećmi z drugiej szkoły.
To będzie przecież nasze wspólne
przedstawienie. Ustalimy terminy
warsztatów i na nich będziemy o tym
rozmawiać. Możemy się tak umówić?
– Tak!
– To macie teraz pierwsze teatralne
zadanie: zastanówcie się, co moglibyśmy wystawić wspólnie na scenie.
A teraz razem z panią Heleną trochę
opowiemy wam o tym, jak działa
teatr. Posłuchacie?
Dzieci usiadły wygodnie i z uwagą
słuchały Detektywa i sympatycznej
pani Heleny, która bardzo ciekawie
opowiadała o przygotowaniach do
spektaklu, próbach, pięknych dekoracjach, o tym, że trzeba uczyć się tekstu
na pamięć i frajdzie, jaką dają brawa
publiczności. Dzieci wpadły również
na pomysł, żeby swoje przygotowania
do wielkiej premiery opisywać na Szkolnych Blogach, dzięki czemu o tym wydarzeniu dowie się jeszcze więcej osób.
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INTERNETOWE KONTO
LEPSZE NIŻ SEJF!
Każdy wie, że sejf to miejsce, gdzie trzyma się
wyjątkowo cenne rzeczy – nasze skarby. Jest
jednak coś jeszcze lepszego niż sejf – to konto
internetowe! Dlaczego?
W pewnym
uproszczeniu konto internetowe to
nasz osobisty sejf,
w którym gromadzimy pieniądze, za które
w dowolnym momencie możemy sobie kupić to,
czego potrzebujemy. Nie trzymamy go w domu, ale w banku. Zawsze możemy mieć do niego dostęp, nawet na odległość – dzięki
komputerom, tabletom i smartfonom z dostępem do internetu. A co
najważniejsze, mając konto internetowe PKO Konto Dziecka czy SKO
Konto dla Ucznia, możemy w każdej chwili zobaczyć, ile mamy pieniędzy, a także oszczędzać na ważne dla nas rzeczy, zakładając
wirtualne skarbonki. Żeby było
łatwiej, możemy nadawać im nazwy, jakie tylko chcemy, np. nazwą
rzeczy, na którą odkładamy pieniądze – rower, komputer, narty…
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PIENIĄDZE POD KONTROLĄ
Korzystanie z dziecięcego konta
internetowego w PKO Banku Polskim
jest bardzo proste. Aby się do niego
dostać, wystarczy połączyć się
z internetem, wejść na stronę serwisu SKO lub PKO Junior i wpisać login
oraz hasło – nasz sekretny klucz do
sejfu. A po chwili już mamy dostęp
do swoich skarbów, czyli pieniędzy.
Na koncie internetowym, w odróżnieniu od sejfu, nie tylko je przechowujemy, ale też pomnażamy. Tu nasze oszczędności są oprocentowane
– 2,5% w skali roku do kwoty 2500 zł
– i co tydzień odsetki dopisywane są
do naszego rachunku.
Możemy też decydować o tym,
na co je przeznaczymy, kiedy i jaką
kwotę. Czy przelejemy część pieniędzy do skarbonki, w której odkładamy pieniądze na wybrany cel, np.
na aparat fotograficzny lub wycieczkę, czy też – korzystając z PKO Konta
Dziecka – zainicjujemy przelew
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w sklepie internetowym za nową
grę lub książkę.
Jest jeszcze jedna różnica między
sejfem a kontem internetowym.
W przeciwieństwie do ukrytego
w tajemniczym miejscu sejfu konto
internetowe zawsze mamy pod ręką.
Nosimy je niemal wszędzie ze sobą
– czy to w smartfonach i tabletach,
czy w komputerach.
Jednak nie zawsze tak było. Jeszcze
kilkanaście lat temu, mając rachunek w banku, aby wykonać jakąkolwiek na nim operację, nawet
sprawdzić, ile pieniędzy dotychczas
zaoszczędziliśmy, konieczne było
udanie się do oddziału banku.
To wszystko zajmowało sporo czasu. Kiedy zaczęło się to zmieniać?
TROCHĘ HISTORII
Całkiem niedawno, bo w 1984 roku
w Finlandii. Właśnie tam po raz
pierwszy wprowadzono usługę, która przypominała dzisiejsze konto
internetowe. Dzięki niej można było
skontaktować się z bankiem za pomocą komputera. Nazywano
ją home bankingiem (domową bankowością).
W 1995 roku w USA wprowadzono obsługę konta bankowego przez internet. Taką możliwość dał swoim klientom
Security First Network Bank.
Niedługo później ta sama usługa
pojawiła się w Europie – najpierw
w bankach fińskich i szwedzkich.
A w Polsce? Pierwsze konta internetowe można było zakładać w 1998
roku. Od 1999 roku konta internetowe są w ofercie PKO Banku Polskiego.
Teraz z większości usług bankowych
można korzystać za pośrednictwem

internetu. Z bankowości internetowej w Polsce korzysta już ponad
13 mln osób.

PKO KONTO DZIECKA TO:

KONTO W KIESZENI
Niedługo po tym, jak powstały
pierwsze konta internetowe, pojawiła
się bankowość mobilna, czyli m-banking. Dzięki niej możemy sprawdzić
stan konta bankowego, zrobić przelew za pomocą smartfona czy
tabletu – np. korzystając ze swojego
PKO Konta Dziecka. Rozkwit tej formy
bankowości nastąpił wkrótce po tym,
jak pojawiły się pierwsze smartfony.
To wtedy usługi m-bankingu zaczęły
się dynamicznie rozwijać we wszystkich europejskich bankach. W Polsce

• wygodny serwis internetowy
PKO Junior,
• nowoczesna aplikacja mobilna
PKO Junior,
• karta PKO Junior,
• 0 zł za otwarcie i prowadzenie
konta,
• 0 zł za przelewy krajowe przez
internet,
• 0 zł za doładowania telefonów
przez internet,
• oprocentowanie środków – 2,5%
w skali roku do 2500 zł oraz
0,5% w skali roku od nadwyżki
ponad 2500 zł.

Każdy rodzic, który posiada
rachunek w PKO Banku Polskim,
może założyć je dziecku do 13.
roku życia.

z bankowości mobilnej korzysta już
ponad 1 mln użytkowników. Dzięki
niej dziś można np. mieć dostęp
do kont bankowych, zakładać lokaty
(czyli duże skarbonki), robić przelewy, wypłacać telefonem pieniądze
z bankomatu, zarządzać swoimi
finansami, oszczędzać i wiele więcej,
a wszystko to bezpiecznie i łatwo.
Sami widzicie, że konto internetowe
– do którego mamy dostęp za pomocą komputera czy smartfona
– jest dużo lepsze niż sejf.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj
do zakładki Bankowiki na stronie
Bankomania.pkobp.pl. Sprawdź,
co wiesz o bankowości!
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OD ZŁOTÓWKI DO GOTÓWKI
1

WPISZ W PUSTE MIEJSCA LICZBY, TAK BY ZGADZAŁY SIĘ
DZIAŁANIA.

45 +
-

=

-

35 +
2

= 54
+
= 6
=
=

KTÓRE ZDANIA SĄ PRAWDZIWE, A KTÓRE FAŁSZYWE?
FAŁSZ

KONTA INTERNETOWE MOŻNA ZAKŁADAĆ OD STU LAT.
WYSTARCZY JEŚĆ DUŻO WARZYW, A BĘDZIEMY ZDROWI.
ZIMĄ MOŻNA UPRAWIAĆ WIELE SPORTÓW.
NAZWA „BANK” POCHODZI OD WŁOSKIEGO SŁÓWKA „BANCO”.
DOBRA DIETA TO TAKA, W KTÓREJ UWZGLĘDNIAMY PRODUKTY
SPOŻYWCZE ZAWIERAJĄCE WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE.
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PRAWDA
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3

KASIA I KUBA MAJĄ ZROBIĆ NIEWIELKIE ZAKUPY
SPOŻYWCZE. MAMA POPROSIŁA ICH, ŻEBY KUPILI JAK
NAJWIĘCEJ WARZYW I OWOCÓW Z WITAMINĄ C. JAKIE OWOCE
I WARZYWA MOŻE KUPIĆ RODZEŃSTWO, JEŚLI MAMA DAŁA IM 30 ZŁ?

3 ZŁ

6 ZŁ

3 ZŁ

4

5 ZŁ

5 ZŁ

5 ZŁ

4 ZŁ

7 ZŁ

KASIA I KUBA ODKŁADAJĄ PIENIĄDZE W PKO JUNIOR.
POSTANOWILI PODSUMOWAĆ SWOJE OSZCZĘDNOŚCI.
KTO MA WIĘCEJ PIENIĘDZY?

Foto: Shutterstock.com, Ilustracje: Krzysztof Kałucki

WSTAW ODPOWIEDNIE ZNAKI: =, <, >.
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I ZIMĄ ĆWICZYMY CAŁĄ RODZINĄ
Drzwi wejściowe otwierają się i stają w nich lekko zdyszane Kasia i mama.
Obie ubrane w specjalne sportowe stroje. – Jak się biegało? – spytał tata
na powitanie, nie wychodząc z pokoju. Razem z Kubą siedzieli na kanapie
i oglądali mecz hokeja na lodzie.
Mama już z przedpokoju zerknęła do salonu, a widząc zapatrzonych w telewizję panów, uśmiechnęła się do siebie. Kasia
ściągała sportowe buty.
– Wspaniale! – odpowiedziały zgodnie.
– Super jest tak wyjść na zewnątrz i rozruszać się. Od razu
ma się więcej energii – powiedziała mama.
RÓŻNE MOTYWACJE
Jan Ekspert spojrzał w kierunku okna.
– Nie wygląda to zbyt kusząco… Na zewnątrz jest szaro
i zimno – zauważył.
– E tam, wystarczy tylko ciepło się ubrać i zaraz zapomina
się o tym, że jest zimno – powiedziała zadowolona Kasia.
– Kasia ma rację. Gdy już wyjdzie się na zewnątrz i po krótkiej
rozgrzewce zacznie biec, chłód zupełnie nie przeszkadza.
Wystarczy mieć motywację – wytłumaczyła mama.
– A jaką macie motywację? – zapytał Kuba.
– Chcemy mieć kondycję, ładną figurę i być zdrowe – odpowiedziała Kasia.
– Tak, ćwiczenia na świeżym powietrzu doskonale hartują,
dzięki czemu organizm jest bardziej odporny na przeziębienie,
o które zimą nietrudno. W zdrowym ciele zdrowy duch! – dodała z uśmiechem mama.
– Nasze panie jak zwykle mają rację – powiedział tata do Kuby.
– Ale wiecie co? Myślę, że najbardziej zmotywował was
udział w PKO Biegu Charytatywnym. Ze swoimi drużynami
wybiegałyście sporo okrążeń, dzięki czemu mogłyście pomóc
innym. Mam rację? – zapytał tata.
– Ale ja też biegłem w PKO Biegu Charytatywnym Młodych,
razem z Kasią – zaniepokoił się Kuba.
– Oczywiście, Kubusiu, i doskonale się spisałeś! Także dzięki
tobie, wszyscy razem – dorośli i dzieci na stadionach
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12 miast w Polsce pokonali ponad 32 tys. okrążeń,
a Fundacja PKO Banku Polskiego mogła przekazać blisko
633 tys. zł na posiłki dla potrzebujących dzieci – przypomniała mama.
– Dokładnie. Twoja drużyna, Kuba, osiągnęła wspaniały
wynik. Byłem z was bardzo dumny – dodał tata. – Ale teraz
mówiliśmy o motywacji.
– Dla mnie największą motywacją do biegania była przygoda
i dobra zabawa – powiedział poważnie Kuba. – Bardzo się
cieszyłem ze startu w eliminacjach do PKO Biegu Sport Generacja. A najbardziej – jak dostaliśmy się do finału i wybiegaliśmy sprzęt sportowy dla naszej szkoły – dodał zadowolony.
– To był wasz wielki sukces! Ale widzisz, że motywacje do
uprawiania sportu mogą być bardzo różne – powiedziała
mama.
– Teraz to ja już czuję się zmotywowany. Wstąpił we mnie
sportowy duch. I wiecie co, mam pomysł. Urządzimy sobie
sportową sobotę – spędzimy dzień wszyscy razem i do tego
aktywnie! Co wy na to? – zaproponował tata.
– Fajnie! – wykrzyknęły dzieci.
PRZEDPOŁUDNIE W PARKU
Od paru dni było zimno i dżdżysto, ale sobotni poranek
powitał rodzinę słońcem i lekkim mrozem. Przed południem
cała rodzina ubrana w sportowe stroje wybrała się do pobliskiego parku. Mama nadawała ton całej wyprawie.
– Zacznijmy od rozgrzewki – powiedziała. – Musimy dobrze się
porozciągać i pobudzić mięśnie do pracy. Zaraz przekonacie
się, że wcale nie jest zimno!
Wszyscy nieśpiesznie truchtali w miejscu, a mama pokazywała różne ćwiczenia – na parkowym trawniku robili przysiady,
skłony, podskoki…
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– Faktycznie, od razu mi cieplej! – powiedział uśmiechnięty tata.
– A na co teraz macie ochotę? Zrobimy wspólnie kilka krótkich okrążeń po parku czy gramy w berka? – zapytała mama,
ciesząc się, że razem fajnie spędzają czas.
– Może to i to? – spytał Kuba.
– Nie wiem, czy starczy wam energii na jedno i drugie – zaśmiała się mama – ale spróbujmy.
Już po chwili cała czwórka najpierw dzielnie truchtała alejkami parkowymi, a następnie goniła się w berka.
Po kilku okrążeniach Jan Ekspert był nieco zmęczony, ale bardzo zadowolony, a Kuba tryskał energią. Kasia zrobiła pamiątkowe selfie i razem z mamą cieszyły się z rodzinnego
biegania. Kiedy po kolejnych minutach zmęczenie rysowało
się na twarzach, mama zarządziła kilka ćwiczeń na koniec,
po czym cała rodzina żwawo wróciła do domu.
POPOŁUDNIE NA LODZIE
Po pysznym obiedzie domownicy wspominali przedpołudniowy trening i planowali kolejne wspólne zajęcia sportowe.
Nagle tata powiedział:
– Teraz, moi drodzy, czekają nas inne wrażenia – idziemy
na lodowisko!
– Ale gdzie są moje łyżwy? – zapytała Kasia.
– Wasze łyżwy są gotowe do spakowania, a my z mamą
wypożyczymy sprzęt na miejscu. Tylko pamiętajcie o rękawiczkach – przypomniał tata.

– Ojej, dawno nie byłam na łyżwach – zaniepokoiła się
mama. – Ciekawe, czy będę umiała jeździć?
– Na pewno. Kiedyś często chodziliśmy na lodowisko i świetnie ci szło – zapewnił ją tata i pierwszy ruszył do wyjścia.
Na lodowisku wszystkich powitały kolorowe światła i muzyka. Szybko założyli łyżwy i weszli na taflę.
– Oto jesteśmy w naszym królestwie – wykrzyknęło uradowane rodzeństwo. Podczas gdy mama trochę nieśmiało poruszała się po lodowisku, cała trójka już zrobiła okrążenie.
– Jest wspaniale! Śmiało – zachęcał tata. – Najważniejsze to
odnaleźć punkt ciężkości i utrzymać się na łyżwach – tłumaczył mamie.
Tata co chwilę podjeżdżał to do Kasi, to do Kuby, to do mamy i wymyślał kolejne zabawy. Jeździli parami albo osobno,
czasem się ganiali lub robili węża, trzymając się za ręce,
i co chwila wybuchali śmiechem.
– A wiecie, co jest najważniejsze na lodowisku?
– Lód – śmiała się Kasia.
– Łyżwy – powiedział Kuba.
– Rękawiczki, szczególnie kiedy zaliczy się wywrotkę
– odpowiedziała mama i wszyscy znów pękali ze śmiechu.
Bawili się świetnie i nawet nie zauważyli, kiedy zrobiło
się późno.
Jak dobrze, że Kasia i mama wyciągnęły chłopaków z domu.
Widać, że niewiele było trzeba, żeby rozbudzić rodzinnego
ducha sportowego.
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JAK SMAKUJĄ WITAMINY?
Od paru minut z kuchni dochodzą wesołe głosy, słychać stukanie i trzaskanie
szafkami. Kasia i Kuba krzątają się w ferworze kulinarnych przygotowań.
KASIA: Czy mamy już wszystko, czego potrzebujemy? Przeczytam listę, a ty sprawdź,
czy wszystko jest. Sałata i pomidory? Papryka i szczypiorek? Seler naciowy i rzodkiewki?
Oliwa? Chleb razowy? Tuńczyk w puszce?
KUBA: Wszystko mamy, Kasiu!
KASIA: Super! Możemy zabierać się
za naszą sałatkę! Zacznijmy od umycia
warzyw… A masz czyste ręce?
KUBA: Prawie – powiedział Kuba, biegnąc
do łazienki. Po chwili wrócił z pytaniem
na ustach: – Co teraz?
KASIA: Musimy wszystko pokroić
i wymieszać. Mógłbyś porwać sałatę
na kawałki? Ja pokroję pomidory.
KUBA: Dobrze. Ale to wszystko apetycznie
wygląda!
KASIA: Prawda? A co najważniejsze, jest
zdrowe. Pamiętasz, jakie witaminy mają
warzywa, które wrzucimy do sałatki?
KUBA: Hmm, chyba tak… Sałata ma witaminę A, prawda?
KASIA: Tak, ale zawiera też witaminę K.
Pamiętasz, jak działają te witaminy?
KUBA: Witamina A pomaga na wzrok i dzięki niej szybciej rośniemy, a witamina K…
zaraz sobie przypomnę… Już wiem: K jak
krew! Ta witamina sprawia, że krew szybko
krzepnie, gdy się skaleczymy!
KASIA: Nieźle to skojarzyłeś! Taka metoda
pomaga zapamiętywać różne rzeczy.
KUBA: Właśnie, zwłaszcza to, jakie
witaminy mają owoce czy warzywa.
Na przykład pomidory mają dużo potasu,

cytryna natomiast zawiera witaminę C,
a magnez jest w migdałach.
KASIA: Fajne.
KUBA: Pani w szkole nam tak podpowiedziała. Ale mówiła też, że to tylko takie
pierwsze skojarzenia, a resztę trzeba doczytać, bo każde z warzyw i owoców ma wiele
różnych witamin i minerałów.
KASIA: Zgadza się. A masz swoje ulubione
witaminy?
KUBA: Witaminę C. Jest nie tylko w cytrynie, ale także w papryce i rzodkiewkach.
Jest bardzo ważna, zwłaszcza zimą, gdy
łatwiej się przeziębić – wzmacnia odporność. Muszę jeść jej jak najwięcej, bo nie
cierpię być chory!
KASIA: Spokojnie, myślę, że jeśli będziemy
jeść dużo warzyw i owoców, to nie grozi
nam nawet katar. Ale sama witamina C nie
wystarczy – potrzebne są także inne witaminy i składniki mineralne.
KUBA: Na odporność wpływa też magnez,
czyli… czekolada! To bardzo dobrze zapamiętałem.
KASIA: Racja, ale magnez jest także w ziarnach zbóż, bananach i orzechach… Zimą
potrzebujemy więcej żelaza i witaminy D.
KUBA: To ta, którą daje nam słońce?
KASIA: Tak, powstaje w naszej skórze
pod wpływem słońca, dlatego tak dobrze
czujemy się wiosną i latem. Zimą musimy
inaczej jej dostarczać. Na przykład jedząc
ryby, jajka albo pijąc mleko czy kefir...
Poza tym witamina D wpływa na lepszy
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nastrój. Tak samo jak żelazo, które jest
w brokułach czy nasionach dyni… Posypiemy nimi sałatkę.
KUBA: Będziemy tryskać humorem.
KASIA: OK, pokroiłam pomidory, selera,
szczypiorek, kilka rzodkiewek i paprykę. Teraz
to wszystko wymieszamy w misce… Jeszcze
trzeba otworzyć puszkę z tuńczykiem i dodać
go na wierzch… Włożysz chleb do tostera,
Kubusiu?
KUBA: Pewnie! Ale pięknie wygląda nasza
sałatka! Jestem ciekawy, jak smakują te
witaminy! A ty?
KASIA: Ha, ha, ja też!
KUBA: Już od patrzenia poczułem się jakby
zdrowszy i weselszy.
KASIA: Żeby być zdrowym, trzeba jeść zdrowe rzeczy regularnie. To tak, jak z oszczędzaniem: ważna jest systematyczność. Jeść
należy o stałych porach, posiłki powinny
być niewielkie i każdy inny. Ważne też,
aby zawierały różne witaminy i składniki
mineralne.
KUBA: Myślisz, że nasza sałatka będzie
smakować rodzicom?
KASIA: Mam nadzieję!
KUBA: A wystarczy jej dla wszystkich?
Jestem głodny jak wilk!
KASIA: Myślę, że nawet zostanie trochę
na jutro – będziemy mogli wziąć ją do szkoły
na drugie śniadanie. Jeszcze parę kropel
oliwy, sól i pieprz, a na koniec posypię jeszcze sałatkę opieczonym chlebem... Możesz
wołać rodziców – kolacja gotowa!
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OSZCZĘDZAM NA...

– Ale fajnie, że tak dużo dzieci oszczędza! – powiedziała zachwycona Kasia,
patrząc na ilość prac nadesłanych na konkurs „Oszczędzam na...”.
– Coraz więcej – uśmiechnął się Detektyw Oszczędek i dodał: Jeśli tylko
mamy jasny cel, oszczędzanie staje się przyjemnością.
– Dzieci już wiedzą, że dzięki oszczędza-

nia sobie celów i cierpliwości – dodał

pomysłowe, choć ciągle sporo łasuchów

niu można spełniać marzenia – po-

Oszczędek, przeglądając prace.

oszczędza na słodycze. Wszystkie prace

wiedział Kuba. – I że dzięki marzeniom,

Dzieci, które wzięły udział w konkursie,

będą świetnie wyglądały na T-shirtach.

można nauczyć się oszczędzania!

mają mnóstwo wspaniałych planów

Trójka jurorów miała twardy orzech

– wykrzyknęła Kasia. – A także stawia-

i celów, a do tego były naprawdę

do zgryzienia, by wyłonić zwycięzców.
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