
OdSKOcznia
Szkolna gazetka finansowa

Szkolne Kasy Oszczędności PKO Banku Polskiego (SKO) to
najstarszy, największy i jednocześnie najnowocześniejszy

w Polsce program edukacji finansowej dla dzieci. 
W styczniu 1935 r. Szkolne Kasy Oszczędności zostały
oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności -
największej instytucji oszczędnościowej II RP, której

kontynuatorem jest PKO Bank Polski. W latach 2010-2012
program przeszedł gruntowną rewitalizację, dzięki czemu

stał się jeszcze bardziej praktycznym i atrakcyjnym –
zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Obecnie

SKO to nie tylko oszczędzanie, ale także podstawy
bankowości, ekonomii, przedsiębiorczości, ekologii oraz

cyberbezpieczeństwa.
Program SKO PKO Banku Polskiego pomaga dzieciom
rozwinąć większą świadomość wartości pieniądza i roli

oszczędzania oraz osiągnąć satysfakcję z realizacji
zamierzonych celów. 

 

kwartalnik, grudzień 2021 r.

WITAMY W ŚWIECIE SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI

W tym numerze:
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Z A P R A S Z A M Y

KONTO SKO
 

W ramach programu SKO będziesz mógł korzystać z konta SKO,
które jest: 

unikalne- daje możliwości korzystania z pierwszego
przygotowanego z myślą o dzieciach, nowoczesnego serwisu,

który wspiera edukację finansową najmłodszych; 
bezpłatne- założenie i prowadzenie konta nie wiąże się żadnymi

dodatkowymi  kosztami;
bezpieczne- daje możliwość wypłaty jedynie rodzicom lub

opiekunom prawnym oczywiście za Twoją zgodą :) i potrzebą. 
 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO SKO?
 

Nasza szkoła podstawowa uczestniczy w programie 
SKO PKO Banku Polskiego.

Wystarczy, że Twoi rodzice wypełnią oświadczenie, podpiszą je, 
i przekażecie je do p. Anny Luty lub p. Luizy Bąkowskiej.   

 
 

WITAMY W ŚWIECIE SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI

Opracował: Sebastian T. z klasy 6b  
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Wywiad z nauczycielem panem Waldemarem
Miaśkiewiczem, polonistą 

 w Szkole Podstawowej nr 246
 
 

1. Czy lubi Pan Święta Bożego Narodzenia?
N: Bardzo, bardzo lubię Święta Bożego Narodzenia.

2.      Jakie potrawy Pan lub Pana żona przyrządza na Święta?
N: O tradycje dba rodzina mojej żony. Pilnują, żeby było 12 potraw. Są to między innymi:

- kutia
- ryby przyrządzone na 5 różnych sposobów

- zupa grzybowa
- zupa z owoców

- pierogi z grzybami
- pierogi ruskie

3. Czy oszczędza Pan na prezentach świątecznych?
N: Nie, ale w moim domu dorośli nie dają sobie prezentów. Wymarzone prezenty 

kupujemy tylko dzieciom.
4. Gdzie spędzi Pan tegoroczne Święta?

N: Tegoroczne Święta spędzę z rodziną w Warszawie.
5. Czy pomaga Pan w domu w porządkach przedświątecznych?

N: Tak pomagam.
6. Czy napisał Pan list do Świętego Mikołaja?

N: Nie, już nie piszę listów do Świętego Mikołaja, 
ale wiem, że moje prywatne dzieci już wysłały.

 
Dziękujemy za wywiad i życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

 Opracowały: Ala B. i Michasia Ch. z klasy 6b

 - 3 - 



Jak zadbać o zdrowie?
  W okresie jesienno-zimowym bardzo ważne jest, żeby

zadbać o nasze zdrowie. W jesienne wieczory każdy lubi
posiedzieć przy zapalonej lampce i poczytać książkę lub

pooglądać telewizję. Wtedy robi się milutko i cieplutko, lecz
warto pomyśleć również o naszym zdrowiu. W zimę

dostarczamy mało witaminy D3, którą dają nam promienie
słoneczne. Witamina D3 jest niezwykle ważna dla naszego

zdrowia, więc polecamy ją przyjmować według zaleceń
lekarza. W zimę jest również zimno, więc łatwo się

przeziębić. Żeby uniknąć przeziębienia polecamy brać
witaminę C. Jest bardzo ważna dla układu

odpornościowego. Ważne są także pierwiastki np. magnez,
potas i cynk. Na pewno warto zadbać o to, żebyśmy się

wysypiali. W trakcie snu ciało się regeneruje, więc należy
spać co najmniej 8-9 godzin dziennie. W zimę trzeba
również pamiętać o ruchu, który jest bardzo ważny.

Trenujemy wtedy ciało oraz się dotleniamy i wzmacniamy
mięśnie. 

Dobre rady od SKO
Ubierajcie się ciepło, dbajcie o kondycję oraz przyjmujcie 

 witaminy i pierwiastki zgodnie z zaleceniem na
opakowaniu lub po konsultacji z lekarzem.

 
 
 
 

Opracowała: Ania T. 
z klasy 6b  
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Świąteczna moda

Opracowała: Anna Luty
 

Czy święta Bożego Narodzenia mają swoje kolory?
Oczywiście, że tak! Na wigilię czy uroczystą kolację 

w najbliższym gronie można założyć coś czerwonego,
zielonego, bordowego, srebrnego lub złotego! Te barwy

kojarzą się z grudniowym świętowaniem, być może dlatego
że przywodzą na myśl… ustrojoną choinkę.

Na święta Bożego Narodzenia, nawet jeżeli spędzamy je 
w domu, ubieramy się elegancko! Zakładamy na tę okazję
najlepszą sukienkę, eleganckie spodnie lub spódnicę. Nie

boimy się błysku − złotych lub srebrnych cekinów,
brokatowego tiulu  czy odważnej czerwieni.

Nie zapominamy też, że obowiązują pewne zasady, jeżeli
chodzi o strój do uroczystego posiłku. Żeby nie rozpraszać
współbiesiadników, zwracamy uwagę, żeby dekolt nie był
zbyt głęboki, a spódnica czy sukienka za krótka. Do stołu

zawsze zakładamy bluzkę czy koszulę z rękawem
zasłaniającym ramiona.

Na święta Bożego Narodzenia można też włożyć elementy
garderoby ze świątecznymi symbolami, np. sweter z

Mikołajem, reniferem, bałwankiem  czy choinką z pewnością
dostaną w takiej okoliczności modową taryfę ulgową.

Absolutnie niedopuszczalne są stylizacje biurowe, sportowe,
dresy czy jeansy. 

Nawet jeżeli spędzamy święta w domu, nie zapominamy 
o butach. Zasiadając do wigilijnej kolacji zakładamy

eleganckie czółenka, mokasyny z licowej skóry lub lakierki.
To dopełni Wasze świąteczne stylizacje.
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Alicja O. z klasy 1a

Witek Sz. z klasy 3b

https://quiosque.pl/sukienki/sukienki-koktajlowe.html
https://quiosque.pl/bluzki/bluzki-koszulowe.html


Składniki
·1kg mąki, szczypta soli
·15 dag drożdży
·25-35 dag masła lub margaryny
·25-30 dag cukru
·2 całe jaja, 4 żółtka
·cukier wanilinowy, przyprawa cytrynowa
Masa makowa
·50-70 dag maku
·25-35 dag cukru
·2 łyżki miodu
·4 białka 
·2 łyżki masła, cukier wanilinowy, rodzynki, orzechy

 
Wykonanie

Mak opłukać i wsypać do naczynia z ciepłą wodą. Odsączyć na sicie 
i zemleć w maszynce 2-3 razy. Dodać trochę cukru. Białka ubić 

z cukrem na sztywną pianę  i wymieszać z masą makową.
 

Przygotowanie ciasta
Drożdże rozetrzeć z cukrem 

i z małą ilością ciepłego mleka. Wszystkie składniki razem wymieszać.
Piec w piekarniku 

45-50 min w temperaturze 
180 stopni Celsjusza.

 
 
 
 
 

Przepis na makowiec babci Hani 

Opracowała: Ania T. 
z klasy 6b  
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Jak zaoszczędzić na
prezentach?

Opracowała: 
Anna Luty
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Świąteczne wydatki spędzają sen z powiek wielu osobom.
Oprócz zakupów spożywczych, dekoracyjnych czy choinki

ogromną dziurę w portfelu może spowodować zakup
prezentów. Ale... czy nie można zaoszczędzić i część

podarków przygotować własnoręcznie? Oczywiście, że tak! 
I to za niewielkie pieniądze :)

Oto kilka pomysłów na przygotowanie własnoręcznego
prezentu, który na pewno wywoła uśmiech, a przy okazji
będzie tym wyjątkowym prezentem, jedynym w swoim

rodzaju! 

Własnoręcznie
przygotowany dżem

z pomarańczy.

Świąteczne DIY
 

Własnoręcznie
przygotowane

mydełka.
 Własnoręcznie

przygotowane
wazoniki.

Świąteczne pierniczki

Źródło: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/porozmawiaj-z-uczniami-o-sensie-dawania-i-
przyjmowania-1 

 

https://www.jaskoweklimaty.pl/konfitura-pomaranczy-przepis-pyszne/
https://www.twojediy.pl/mydelka-na-prezent/
https://www.twojediy.pl/5-diy-z-pudelek-po-lodach/
https://aniagotuje.pl/przepis/pierniczki-swiateczne


Skoki narciarskie 2021/2022
TERMINARZ, KALENDARZ, GODZINY

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi
o skoki narciarskie 2021/2022?

Kiedy, gdzie i o której skoki 2021?

Jeśli szukacie odpowiedzi na te pytania, bo nie chcecie przegapić żadnych zawodów, to dobrze trafiliście.
Kalendarz skoków narciarskich podrzucamy w jednym miejscu.

Skoki narciarskie 2021/2022 to w sumie 35. konkursów, a oprócz tego walka na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
w Pekinie. Organizatorzy zaplanowali również 70. Turniej Czterech Skoczni, Raw Air 2022, Planica 7, a także

Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich w Vikersund. To będzie sezon z narciarskimi emocjami na najwyższym
poziomie.

• 19-12-2021 - Szwajcaria - Engelberg - HS 140 (K-125) - konkurs indywidualny nocny

Żródło: Skoki narciarskie 2021/2022: TERMINARZ, KALENDARZ. Kiedy, gdzie i o której skoki? - ESKA.pl

• 18-12-2021 - Szwajcaria - Engelberg - HS 140 (K-125) - konkurs indywidualny nocny

Opracowali: Adam W. z klasy 4A
i Sebastian T. z klasy 6b 

 

70. Turniej Czterech Skoczni
29-12-2021 - Niemcy - Oberstdorf - HS 137 (K-120) - konkurs indywidualny nocny

01-01-2022 - Niemcy - Garmisch-Partenkirchen - HS 142 (K-125)
- konkurs indywidualny
04-01-2022 - Austria - Innsbruck - HS 128 (K-120) - konkurs indywidualny
06-01-2022 - Austria - Bischofshofen - HS 142 (K-125) - konkurs indywidualny nocny
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Konkurs techniczny SKO 
"Moja skarbonka"

Opracowałi: Adam W. z klasy 4A
i Sebastian T. z klasy 6b 

 

W październiku odbył się konkurs techniczny
"Moja Skarbonka", w którym wzięło udział aż

34 uczniów. Prace były wyjątkowe i oryginalne
a jury miało trudny orzech do zgryzienia. 

Po długich obradach udało się wyłonić
laureatów i wyróżnionych. 

Oto oni:
 

I miejsce - Witek Szala (3b) i Antek Gabrysiak (1b)
II miejsce - Feliks Chaciński (1c) i Julia Dębowska (4c)
III miejsce - Nadia Karaś (3c) i Adrian Dębowski (1b)

Nagrodę specjalną otrzymali:
Zuzia Kowalczyk (3b)

Jakub Negadowski (3b)
Bartosz Melka (3b)

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia :)
 

Szkolne Koło SKO serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom
konkursu, a autorom nagrodzonych prac GRATULUJE!
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HUmor w OdSKOczni 
 
 

Dodaj - Mamo, choinka się pali! –
woła Jasio z pokoju do mamy zajętej
w kuchni. - Choinka się świeci, a nie

pali, Jasiu – poprawia go matka. 
Za chwilę chłopiec krzyczy: 

- Mamo, mamo, firanki się świecą !!!

Tata pyta Jasia: - Dlaczego napisałeś
w liście do św. Mikołaja, żeby

przyniósł ci dwa komplety kolejki
elektrycznej? - Bo ja też chcę się

bawić, kiedy jesteś w domu.

 Jasio mówi do mamy:
Mamusiu, chciałbym ci coś

dać pod choinkę. - Nie
trzeba synku. Jeśli chcesz
mi dać prezent, to popraw
jedynkę z matematyki - 
Za późno, mamusiu. Już ci

kupiłem perfumy.

Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden: "Mikołaju,
Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z..." - Eeee, to czytałem, myśli
Mikołaj i wyrzuca list do kosza. Otwiera następny: "Mikołaju nasz,

dużo paczek masz, jak Cię ładnie..." - Eeee, to już znam. Otwiera
następny: "Witaj Święty Mikołaju. Pisze do Ciebie Jasio, lat 5. Proszę,
Mikołaju, nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go do końca. A najlepiej...

przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie spam, to realny sposób na
zarobienie pieniędzy..."

Do świętego Mikołaja rozdającego prezenty 
w galerii handlowej podchodzi Jasio, zaczyna

ciągnąć za spodnie i krzyczy: 
- Tato, mama mówiła, żebyś kupił mleko i masło,

jak będziesz wracał do domu.
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Świąteczna krzyżówka SKO  
 
 

PIERWSZE 10 OSÓB, KTÓRE PRZYNIOSĄ DO SALI 112 DO P. ANI LUTY 
rozwiązaną KRZYŻÓWKĘ OTRZYMAJĄ NAGRODĘ! 
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Opracowały: Ania T. i Michalina Ch. z klasy 6b



Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych miłości, zdrowia 

i spokoju. 
Aby Nowy Rok 2022 procentował radością,

oszczędzał nam zbędnego trudu, 
 a praca ulokowała Was na najwyższych

szczytach.
 

Radosnych Świąt życzą uczniowie 
ze Szkolnego Koła SKO

wraz z opiekunką Anną Luty 
 

Zespół redakcyjny w składzie: Alicja B., Anna T., Magdalena M.,
Michalina Ch., Sebastian T., Adam W. pod opieką p. Anny Luty     
Projekt loga SKO wykonał: Adam W. z klasy 4a      
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