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 8 kwietnia 2014 roku odbyła się kolejna edycja międzyszkolnego konkursu 

Matematyka w  banku. W tym roku w konkursie wzięło udział 27 

uczestników z 9 szkół podstawowych z Gminy Głuchów i okolicy. 

 

 

 
Jak zwykle poziom konkursu był 

wysoki i nie obyło się bez 

dogrywek. Komisja Konkursowa 

przyznała 5 nagród oraz 7 

wyróżnień. Wszyscy uczestnicy  

konkursu otrzymali  

pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

Na wręczenie nagród przybył 

Dyrektor Oddziału PKO Bank 

Polski  w Skierniewicach 

 – p. Paweł Nowakowski. 

 

Konkurs składa się z 2 części: testu z 

pojęć bankowych i części 

matematycznej dotyczącej obliczeń 

pieniężnych, oszczędzania, 

przeliczania walut i banku. 

 



19 lutego podczas apelu 

szkolnego 

ogłoszone zostały wyniki  

konkursu matematycznego  

„Liczę i oszczędzam”, do którego 

przystąpili uczniowie z klas I-VI. 

 

 

Laureaci konkursu otrzymali 

dyplomy i nagrody  książkowe, 

 a pozostali uczestnicy  

słodkie niespodzianki, które 

ufundował sklepik szkolny. 

Już po raz siódmy 

nasi 

reprezentanci 

zmagali się 

w konkursie 

matematycznym 

zorganizowanym 

przez Szkolną 

Kasę Oszczędności  

w Michowicach 

pod hasłem 

„Zadania  

z oszczędzania”. 

Naszą szkołę 

reprezentowali: 

Karol Stachecki z kl. I, 

Katarzyna Karcz z kl. II i 

Natalia Krysiak z kl. III 



Przed świętami 

wielkanocnymi 

SKOwicze wzięli 

udział w 2 

konkursach 

plastycznych 

- na kartkę i na 

pisankę z motywem 

SKO. 

Natalka prezentuje 

swoją pisankę. 
Kartki Oli i 

Kingi. 

Nietypowe rozwiązanie 

zaproponował Marceli 

 – otwarta pisanka. 

Wystawa pokonkursowa. 



Uczniowie klasy czwartej zostali 

wprowadzeni w tajniki ekonomii na 

lekcjach: „Mój budżet, czyli jak 

gospodarować własnymi pieniędzmi?” 

dn.14.01.2014r.; „Co robić z pieniędzmi, 

czyli o wydawaniu i oszczędzaniu?” 

dn.09.05.2014r. 

Czwartoklasiści przypomnieli sobie zasady 

netykiety na blogu SKO na zajęciach „Co 

wolno, a co nie?” dn.23.04.2014r. 

Piątoklasiści uczestniczyli w cyklu lekcji 

dotyczących umiejętności planowania: 

„Zysk, czy strata –jak planować, żeby nie 

zbankrutować? dn.15.04.2014r.; „Tapeta, 

czy farba?” dn.29.04.2014r. Na zajęciach 

”Wydatki domowego budżetu” dn. 

15.05.2014r. uczniowie klasy piątej uczyli 

się, jak wprowadzić oszczędności  

w gospodarstwie domowym. 



Lokatka w zerówce - Dzieci z klasy 0 

poznały żyrafkę Lokatkę. W przyjazny 

sposób wprowadzone zostały w świat 

finansów. 

 

Czwartoklasiści poznali 

sylwetki polskich władców na 

zajęciach „Historia w 

portfelu…”19.05.2014r. 

Trzecioklasiści przekonali 

się do opłacalności kont 

SKO po zajęciach 

„Kiełbasa i żarówka, czyli 

o oszczędzaniu” 

dn.21.05.2014r. oraz 

„Warto oszczędzać!” dn. 

20.05.2014r. 

25.03.2014r. drugoklasiści poznali czym 

jest karta płatnicza i jakie są jej 

elementy na zajęciach „Pieniądz 

elektroniczny”, następnie projektowali 

karty płatnicze. 



„Jaką ofertę wybrać w banku?” 

21.05.2014r. - szóstoklasiści poznali 

korzyści konta oszczędnościowego  

i lokaty. 

„Spłacamy kredyt 

bankowy” 

dn.20.05.2014r.- 

piątoklasiści 

dowiedzieli się, co 

brane jest 

wymagane przy 

przyznawaniu 

kredytu w banku. 

22.02.2014r. na zajęciach 

„Co robią banki?” 

trzecioklasiści 

dowiedzieli się, jakie 

usługi oferują banki. 



W dniu 31 października obchodzony jest 

ŚWIATOWY DZIEŃ OSZCZĘDZANIA. 

W związku z tym, w tym dniu w różnych zakątkach 
świata 

prowadzone są akcje edukacyjne uświadamiające 

opinii publicznej, jak ważne dla naszej sytuacji 
życiowej jest 

oszczędne gospodarowanie pieniędzmi. 

Tak też było i w naszej szkole... 

Na tę okoliczność uczniowie z klasy II i IV pod 
kierunkiem 

opiekunek SKO przygotowali apel pod hasłem ... 

"Kto nie chce wiedzieć, co to jest nędza - 

niech razem z nami od dziś oszczędza". 

 



Tuż przed świętami   Bożego 

Narodzenia  

w naszej szkole odbył się kiermasz 

świąteczny. Na stanowisku można 

było nabyć ozdoby związane 

ze świętami oraz propozycje  

gwiazdkowych upominków. 

Obsługą stoiska zajęli się: 

Patrycja Krysiak i Albert Popek  

z klasy VI. 

 

W tygodniu  

poprzedzającym  

Święta Wielkanocne 

odbył się kiermasz ozdób  

wielkanocnych 

i innych przedmiotów 

zdobionych  

techniką decoupage. 

  

Zysk ze sprzedaży 

zasilił konto 

szkolnej  

książeczki SKO. 



Z okazji walentynek Szkolna Kasa Oszczędności 

przygotowała okolicznościowy kiermasz, 

w którym zainteresowani mogli zakupić: 

świeczniki w kształcie serduszek,  

miękkie serduszka z materiału, 

lizaki z serduszkiem, okolicznościowe naklejki 

oraz przedmioty zdobione techniką decoupage. 

 

11-12 grudnia odbywał się  

w naszej szkole kiermasz 

taniej książki. 

Sprzedażą podczas 

kiermaszu zajęły się 

dziewczynki z klasy 

piątej: Wiktoria Karcz  

i Patrycja Wolna. 



Przed Świętem 

Odzyskania 

Niepodległości  

w sklepiku były 

sprzedawane 

chorągiewki 

wykonane przez 

członków SKO. 

W Święto Odzyskania 

Niepodległości oraz przed 

Świętem Flagi przed 

kościołem parafialnym  

w Wysokienicach chętni 

członkowie SKO 

sprzedawali narodowe flagi 

uszyte przez rodziców 

uczniów naszej szkoły. 



18 stycznia podczas choinki szkolnej 

Szkolna Kasa Oszczędności zaproponowała 

uczestnikom tanecznych wojaży 

malowanie włosów  oraz artystyczne rysunki na 
twarzy. 

 

 

Dochód z przeprowadzonej 

akcji zasilił konto szkolnej 

książeczki SKO. 



27 listopada (środa) Szkolna 

Kasa Oszczędności 

uatrakcyjniając dyskotekę 

andrzejkową przygotowała 

pieczarkowy zawrót głowy.  

Zapiekanki przygotowały 

dziewczynki z klasy V. 

Prócz zapiekanek 

nasi uczniowie 

mogli zakupić 

również soczki, 

napoje oraz wodę 

mineralną. 

 

Święto Szkoły stało się 

kolejną okazją do 

przeprowadzenia  

kolejnej smacznej 

akcji zarobkowej. 

Tym razem SKO 

zaoferowało swym 

klientom hod-dogi, 

soki i wodę mineralną. 

Przygotowaniem 

surówki do hot-dogów 

zajęły się SKO-owiczki 

z klasy V, a składniki 

do jej wykonania 

przyniosły  

z domowych spiżarni. 

 
 

 
Zysk  

z przeprowadzonych 

akcji zasilił konto 

Szkolnej Kasy 

Oszczędności. 

 



Wraz z początkiem roku szkolnego 

swoją 

działalność rozpoczął sklepik 

szkolny 

 "Słodka przerwa", 

który działa w ramach 

Szkolnej Kasy Oszczędności. 

 

Sprzedażą  

w sklepiku 

zajmują się 

uczniowie  

z klasy V,  

a są nimi: 

Wiktoria Karcz, 

Małgorzata 

Aleksandrzak, 

Hubert Rosiński 

i Mateusz 

Szymczak. 

Uczniowie zajmują się  

sklepikiem pod 

kierunkiem opiekunki SKO  

p. Barbary Łęczyckiej. 

 

Asortyment sklepiku to 

przede wszystkim produkty 

bez sztucznych barwników. 

Uczniowie podczas przerw 

mają możliwość zakupu: 

przyborów szkolnych, 

soków, napojów 

niegazowanych, słodyczy 

oraz cripsów owocowych. 

ZAMIAST CHIPSÓW - 

SUSZONE OWOCE!!! 



W tym roku 

szkolnym dużą 

przedsiębiorczo

ścią wykazała 

się klasa 

szósta. Sami 

wykonali  

i sprzedawali 

na długiej 

przerwie tosty, 

desery 

 i wiosenne 

kanapki. 

Piątoklasiści wykonali 

palemki wielkanocne, 

które były sprzedawane 

na terenie szkoły. 



Kontynuowaliśmy 

zbiórkę 

plastikowych 

butelek. 

 Łącznie 

zebraliśmy 275 

kg PETów.  

Od ośmiu lat 

zbieramy 

makulaturę. 

 W tym roku 

oddaliśmy do 

punktu skupu 

550 kg kartonu 

i papieru. 

W ramach 

projektu Stań po 

Zielonej stronie 

mocy! zebraliśmy  

1312 sztuk 

różnej wielkości 

zużytych baterii. 



W tym roku szkolnym nakrętki zbieramy 

dla Oliwerka- podopiecznego Fundacji 

„Zdążyć z pomocą”. W zbiórkę nakrętek 

zaangażowane są całe rodziny.   

W zbieranie nakrętek 

zaangażowane są całe rodziny.  
Rekordzistką w dostarczaniu 

nakrętek do szkoły jest 

Oliwia. Na jej koncie 

zapisanych jest blisko 20 

tysięcy sztuk. 

 

Do 19 maja zebraliśmy 70768 sztuk. 



Wspólnymi siłami 

przygotowaliśmy 

ponad 200 

pierniczków!!! 
 

26 stycznia (niedziela) 

podczas "Głuchowskiego 

kolędowania" 

w kościele w Wysokienicach 

nasze członkinie SKO w 

strojach ludowych wręczały 

wszystkim wykonawcom 

nasze piernikowe ciasteczka. 



W dzień wigilijny nasi 

członkowie SKO 

odwiedzili osoby samotne, które  

obdarowali własnoręcznie 

 przygotowanymi  smakołykami. 

Były to przepyszne pierogi, 

różne ciasta, pierniczki, 

pączki oraz wędlina. 

 

W okresie przedświątecznym, 

Szkolna Kasa Oszczędności  

podzieliła się świąteczną atmosferą  

z  wychowankami 

Domu Dziecka w Strobowie, 

przygotowując paczkę ze 

słodyczami.  

Fundatorem paczki był sklepik 

szkolny  

„Słodka przerwa”. 

 

Na rzecz XXII Finału Orkiestry 

Jura Owsiaka 5 dzielnych 

wolontariuszy z naszej szkoły: 

Sylwia Pietrzak, Kinga Walas, 

Julia Dyśko, Patrycja Krysiak  

i  Piotr Krysiak zbierała datki 

przed kościołem parafialnym  

w Wysokienicach. 
 

 
Nasi wolontariusze 

zebrali 2429,54. 



„Zrobili słodkości dla 

kolędujących” 

Głos Skierniewic i Okolicy  

z dn. 06.02.2014r.  

„Gmina zagrała dla 

orkiestry” 

Głos Skierniewic i Okolicy 

z dn. 16.01.2014r. 

„Bankowo przed świętami” 

Głos Skierniewic i Okolicy 

z dn. 17.04.2014r. 

„Z prezentami też do 

innych” 

Głos Skierniewic i Okolicy 

z dn. 02.01.2014r. 

„Kto najwyżej poleciał” 

Głos Skierniewic i Okolicy 

z dn. 10.10. 2013r. 

 „Medal za 

matematykę” 

Głos 

Skierniewic i 

Okolicy z dn. 

30.01.2014r. 


