SKO
SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Limanowej

ROK 2014/2015
SKO
We wrześniu wznowiła działalność Szkolna Kasa Oszczędności, opiekunem której jest p.
Magdalena Mąka. Do SKO należy przeszło 120 uczniów Szkoły Podstawowej. SKO działa
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej. Na początku roku członkowie SKO
otrzymali nowe książeczki a także drobne upominki. Wszyscy uczniowie systematycznie
oszczędzający mogą liczyć na nagrodę niespodziankę pod koniec roku szkolnego. Wszystkich
chętnych zapraszam do oszczędzania!!!

NOWI CZŁONKOWIE SKO
17 października, podczas uroczystości ślubowania pierwszoklasistów uczniowie Ci zostali
przyjęci do grona członków SKO. Otrzymali oni swoje pierwsze książeczki, a także drobne
upominki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej, pod patronatem którego działa
SKO w naszej szkole. Od dzisiaj pierwszaki również mogą oszczędzać w SKO!!!

NAJLEPIEJ OSZCZĘDZAJĄCY UCZNIOWIE…
W miesiącu wrześniu wyłoniono najlepiej oszczędzających uczniów. W kategorii klas
młodszych najlepiej oszczędzającymi uczniami zostali Teodor Kożuch z klasy 2b i Szymon
Kotlarz z klasy 3b. Uczniowie Ci zostali wyróżnieni na apelu a także obdarowani
upominkami ufundowanymi przez BS w Limanowej. Wyróżnieni uczniowie z klas IV-VI to
: Michał Zelek , Szymon Jędrzejek, Gabriela Zelek, Franek Kotlarz, Martyna
Janiczek. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „WYMYŚL-UŁÓŻ-NAPISZ”
14 listopada został zorganizowany apel dla klas I-III , na którym rozstrzygnięto konkurs SKO
pt „Wymyśl-ułóż-napisz” wierszyk lub rymowankę do hasła: Październik miesiącem
oszczędzania. Wszystkie nadesłane prace zostały zaprezentowane na gazetce SKO. Bank
Spółdzielczy pod patronatem którego działa SKO, a także Spółdzielnia uczniowska
nagrodziła każdego autora. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły praceKlaudii Michury z kl.
3a, Ani Paruch z kl. 1a i Julii Bugajskiej z kl. 3a. Wszystkim uczniom gratuluje i zapraszam
do przeczytania najlepszego wierszyka –rymowanki autorstwa Klaudii Michury (kl. 3a).
Szkolna Kasa Oszczędności
uczy nas systematyczności.
Jest to niełatwa sprawa
Lecz dla wytrwałych super zabawa.
Musisz zmienić swój zły nawyk wydawania

W dobrą zaletę zbierania.
Więc, gdy kasa Ci do ręki wpadnie
Wpłać ją na książeczkę SKO ładnie.
Niech na niej cyferki wzrastają
I do oszczędzania zachęcają.
Wpłat możesz dokonywać nielimitowane ilości
Nie musisz tutaj zachowywać wstrzemięźliwości.
A kiedy nadejdzie miesiąc czerwiec,
Z wrażenia możesz zemdleć.
Gdy Pani Magda zebraną Ci sumę powie,
Może zakręcić Ci się w głowie.
Wtedy wyboru dokonasz,
Który jest lepszy?-sam się przekonasz.
Możesz wypłacić oszczędności zebrane,
Lub pozostawić i niech będą przez Ciebie dalej dokładane.
A za to, że byłeś systematyczny i wytrwały,
Czeka na Ciebie prezent doskonały.
Jest nim wycieczka, nie byle jaka
Autokarem pojedziesz zwiedzać trochę świata.
Nowej energii dostaniesz do oszczędzania,
Aż SKO stanie się obiektem zakochania.
Nauka oszczędzania nie pójdzie w las,
Lecz pozostanie w Tobie na długi czas.
Po latach zobaczysz jak jest miło,
Że twoje marzenie się spełniło!!!

WARSZTATY CERAMICZNE SKO
Dnia 12 lutego w naszej szkole grupa dzieci z klas I-IV wzięła udział w warsztatach
ceramicznych w ramach działalności SKO. Już w grudniu podczas eliminacji szkolnych
dzieci projektowały własne monety, które potem mogły wykonać na warsztatach
wykorzystując do tego glinę.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej pod patronatem
którego działa Szkolna Kasa Oszczędności. Całość spotkania prowadziła pani Elżbieta ZającZbrożek- utalentowana rzeźbiarka z Szyku. Pani artystka bardzo szybko zaraziła dzieci swoją
pasją. Uczniowie mieli okazję poznać etapy techniki rzeźbienia w glinie no i przede
wszystkim mogli wykonać monety, plakietki własnego pomysłu. Dzięki warsztatom dzieci
mogły rozwijać swoją wrażliwość estetyczną i kreatywność.
Wszystkie monety zachwycały pomysłowością. Spośród autorów wszystkich monet,
wyłoniono parę, która będzie reprezentować naszą szkołę podczas czerwcowego pleneru w
Limanowej. Zwycięzcami warsztatów ceramicznych zostali Emil Dziedzic i Martyna Daniel z
kl. 3b.

PLENER CERAMICZNY SKO
8 czerwca 2015r. w Zespole Szkół Samorządowych nr 4 odbyło się oraz uroczyste
zakończenie akcji „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym w Limanowej” –
edycja 2014/2015. Przedmiotem tegorocznego konkursu były profesjonalne warsztaty
rzeźbiarskie, mające na celu wykonanie rzeźby z motywem Banku Spółdzielczego w
Limanowej przy użyciu gliny. Laureaci etapu szkolnego z poszczególnych szkół, mieli okazję
spotkać się na plenerze integracyjnym, gdzie zaprezentowali bardzo wysoki poziom
artystyczny wykonując ceramiczne, trójwymiarowe wizerunki Banku. Naszą szkołę godnie
reprezentowali uczniowie klasy 3b: Martyna Daniel i Emil Dziedzic.
Jak widać nauka o finansach i bankowości nie musi być nudna. Co więcej może wyzwolić
potencjał artystyczny, czego najlepszym dowodem był międzyszkolny plener.

