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Żyrafka Lokatka w naszej szkole

26.10.2018 r. odwiedziły naszą szkołę pracownice banku PKO
BP Oddział 1 w Łańcucie. Towarzyszył im miły gość, który
wśród uczniów wywołał niemałe zamieszanie. Panie
opowiadały dzieciom, jak skutecznie oszczędzać i gdzie
lokować swoje pieniądze. Zachęcały do zakładania kont
bankowych i przystąpienia do programu SKO. Na zakończenie
obdarowały dzieci drobnymi gadżetami.
Dzieci zdobyły nowe wiadomości i świetnie się bawiły.

Dbamy o innych, kolejny raz
przeprowadzamy akcję
„Góra Grosza”
W miesiącach od listopada do stycznia już
po raz piąty przeprowadziliśmy akcję „Góra
Grosza”. Pamiętamy nie tylko o swoich
przyjemnościach, ale także o innych
dzieciach, które nie mogą mieszkać ze
swoimi rodzicami. Zebrane fundusze
przekazaliśmy fundacji wspierającej
edukację oraz rozwój zainteresowań i ich
talentów. Rozumiemy, że oszczędzanie to
także możliwość pomocy innym
i satysfakcja z dobrze ulokowanych
pieniędzy.

Jesteśmy kreatywni, rozwijamy swoje
zdolności
W marcu uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w
konkursie plastycznym zorganizowanym przez szkolnego
opiekuna SKO „Sakwa – sakiewka, portfel – portmonetka” .
Dzieci z wielkim zapałem wykonały piękne prace. Przecież
zaoszczędzone pieniądze trzeba gdzieś przechowywać, aby
móc je zanieść do banku. Dzięki hojności PKO BP S. A.
wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody. Szczęśliwi
obiecali, że w przyszłym roku szkolnym również chętnie
zaangażują się w działalność SKO.

Wizyta w łańcuckim oddziale PKO BP

W maju wybraliśmy się z wizytą do Oddziału 1 w Łańcucie.
Powitali nas pracownicy banku z panią Dyrektor na czele.
Dowiedzieliśmy się czym zajmują się banki, co to jest
bankomat i wpłatomat, w jaki sposób liczone są pieniądze.
Obserwowaliśmy pracowników przy pracy. Na zakończenie
przeprowadzono konkurs wiedzy ekonomicznej
i matematycznej. Uczniowie aktywnie w nim uczestniczyli.
Najlepsi otrzymali nagrody, a wszyscy pyszne ciasteczka
i słodycze. Odwiedziny tak się spodobały, że większość dzieci
postanowiła dobrze się uczyć, by móc w przyszłości pracować
w banku.

Bawimy się na Pikniku
Rodzinnym pod hasłem
„3maj się zdrowo”
Szkoła to nie tylko nauka, ale także zabawa.
Do kolejnego pikniku wszyscy
przygotowywaliśmy się wytrwale – rodzice,
nauczyciele i uczniowie. Balony z logo SKO
ozdabiały boisko szkolne, a własnoręcznie
wykonane przedmioty zasiliły akcję
wspierania chorej koleżanki. Zgromadzone
fundusze pomogą jej w rehabilitacji
i powrocie do zdrowia. Pomoc potrzebującym
to wielka radość i obowiązek każdego z nas.

Żegnamy szkołę

18 czerwca kolejny raz odwiedziły nas panie
z Oddziału 1 w Łańcucie. Przeprowadziły
zajęcia na temat „Mądre pomaganie, czyli
gospodarowanie własnymi pieniędzmi”.
Dodatkowo nagrodziły dzieci, które wykonały
najpiękniejsze prace plastyczne związane
z SKO. Zawisną one w pomieszczeniach
łańcuckiego banku.

Bardzo miło zakończył się ostatni dzień naszej
szkolnej pracy.

