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             ANDRZEJKI

26  listopada odby³y siê w naszej szkole “Andrzejki”. Zabawê zorganizowa³ 

Samorz¹d Uczniowski. Kto chcia³ móg³ w tym dniu sprawdziæ co go czeka 

w niedalekiej przysz³oœci, a to za spraw¹ wró¿ek, które dziêki swoim 

“magicznym” narzêdziom i ró¿nego rodzaju wró¿bom czyni³y to z wielk¹ 

ochot¹.

Oprócz tego przygotowaliœmy bufet. Opiekunka SKO  piek³a gofry. Trzeba 

przyznaæ, ¿e bardzo smaczne, bo kolejka  przed bufetem nie topnia³a. 

Oprócz gofrów bufet zaopatrzony by³ w s³odycze (ciastka, batoniki, cukierki,

dropsy, ry¿ pra¿ony itp.) oraz napoje. W tym dniu konto SKO  po odliczeniu

wydatków na zakup s³odyczy, napojów i produktów na gofry  wzros³o o 

28,62 z³.

Kolejka ju¿ ustawiona! Pierwsze zakupy robi¹ ci, 
którzy poœwiêcili tañce na rzecz zajêcia jak najlepszego 
miejsca w kolejce. 



Kupuj¹cych by³o tak du¿o, ¿e na pomoc poœpieszy³a 
opiekunce pani Danusia. Pani Beata pilnowa³a podwójnej 
koljki. 



Loteria fantowa

22 marca z okazji nadejœcia wiosny samorz¹dowi dzia³acze, jak co roku 

postarali siê wype³niæ dzieñ mas¹ ró¿norodnych atrakcji. Zaczê³o siê od 

zajêæ plastycznych pod has³em “Karykatura pani Wiosny”. Nastêpnie m³odzi 

recytatorzy zaprezentowali przygotowane przez siebie melorecytacje do

znanych przys³ów i wierszy o wioœnie z podk³adem muzycznym w rytmie 

hip-hopa.  W dalszej czêœci obchodów pierwszego dnia wiosny by³a parada

 najciekawiej przebranych osób. Nastêpnie odby³y siê wiosenne zabawy 

na weso³o z udzia³em w ka¿dej dru¿yn utworzonych z uczniów od zerówki 

a¿ po uczniów klasy trzeciej. Drug¹ kategoriê dru¿yn tworzyli uczniowie 

klas IV - VI.
  
Fina³em tej wiosennych harców by³a loteria fantowa zorganizowana przez 

Radê SKO i opiekuna. Przygotowaliœmy 56  losów.  Ka¿dy los wygrywa³. 

Cena losu 1 z³. Wœród fantów znalaz³y siê s³odycze, gry (bierki, pche³ki, 

gumy do gry itp.) przybory szkolne, skarbonki, kalendarzyki itp..

Konto kasy wzros³o w tym dniu o 31,50 z³.



Loteria rozpoczêta! Pierwszy los wyci¹gniêty!
Co pod nim mo¿e siê kryæ?

Ka¿dy z niecierpliwoœci¹ i wielka radoœci¹ czeka 
co te¿ przyniesie im los?!



Bufet jak zwykle w czasie zabaw tanecznych cieszy 
siê ogromnym powodzeniem.



 Walentynki to niezwyk³y dzieñ, gdzie wszyscy ci kochani i ci którzy chc¹ 

siê ni¹ podzieliæ z innymi, mogli to uczyniæ dziêki dzia³aj¹cej w tym 

szczególnym dniu “poczty walentynkowej”. Pocztê zorganizowa³ 

Samorz¹d Uczniowski. Wlentynkowi  listonosze mieli w czasie przerw masê 

roboty (tj. listonosze przed  ka¿dymi œwiêtami). Ozdobne karty i listy 

wzbudzi³y u adresatów wiele emocji i radoœci.

W tym roku zabawê walentynkow¹ zorganizowaliœmy wczeœniej (3 lutego), 

gdy¿ Walentynki  by³y ju¿ w okresie wielkiego postu.

Po zajêciach - 3 lutego by³a  walentynkowa dyskoteka. W czasie przerw 

miêdzy tañcami uczestnicy zabawy korzystali z bufetu zorganizowanego 

przez SKO. Tancerze mogli tu nabraæ si³ przed kolejnymi tañcami, 

zaopatruj¹c siê w s³odycze (ciastka, batoniki, lizaki, cukierki itp.) 

i  ugasiæ pragnienie, kupuj¹c o¿ywcze napoje. 

Po odliczeniu kosztów zakupu zarobiliœmy w tym dniu 22,55 z³. 

Pieni¹dze zasili³y konto naszej organizacji. 

 

Zabawa taneczna



Sprz¹tanie œwiata
        
        

    Dnia 20 wrzeœnia w miejscowoœciach Januszkowo, Fr¹knowo, Za³uski i 

     R¹czki odby³a siê akcja pod has³em “Sprz¹tanie œwiata”. 

     Wziêli w niej udzia³ uczniowie naszej szko³y. Akcja trwa³a oko³o 3 godzin, 

     od 9.00 do 12.00. W sprz¹taniu wziêli te¿ udzia³ nauczyciele. 

    Zebraliœmy jak co roku du¿o œmieci. Na uwage zas³uguje fakt, ¿e w 

   porównaniu  do akcji z poprzednich lat jest troszeczkê mniej œmieci. 

   S¹dzimy, ¿e  nasze akcje nie id¹ na marne. Ludzie ucz¹ siê od  nas jak 

   dbaæ o wspólne dobra jakim jest Ziemia. 

    Ju¿ od kilku lat podczas tej akcji  segregujemy  œmieci, tzn. do oddzielnych 

    worków  zbieraliœmy szk³o, makulaturê, puszki aluminiowe. 

    Trzeba przyznaæ, co podkreœla³o wielu z uczestników akcji, ¿e nasze 

    miejscowoœci s¹ o wiele czystsze po takich akcjach. Mieszka siê w nich 
  
    znacznie przyjemniej. Szkoda tylko, ¿e nie wszyscy pamiêtaj¹ o sprz¹taniu
    
    po sobie.    

Jak co roku masê œmieci znajdujemy w miejscowym parku. 
Szkoda, ¿e ludzie nie zadbaj¹ o niego i przeznacz¹ tego 
piêknego miejsca do odpoczynku.



Wielkie sprz¹tanie!

Ile tu œmieci dooko³a!

I tu te¿ zrobimy porz¹dki!!

Nawet na wiejskiej piaskownicy jest masa œmieci!



Góra Grosza

Ju¿ po raz pi¹ty w szko³ach ca³ej Polski odby³a siê w dniach 18-29 

paŸdziernika wielka akcja pod has³em “Zbiórka monet groszowych” na 

rzecz dzieci z domów dziecka. Organizatorem akcji jest Towarzystwo 

“Nasz Dom”. Patronat sprawuj¹:Polsie Radio 1, TVP 2, Bank PEKAO 

SA, Warszawa Bielany. 

Nasza szko³a wziê³a udzia³ w tej szlachetnej akcji po raz drugi. W zbiórce 

ogólnoszkolnej zebraliœmy 46 z³ 80 gr, co w przeliczeniu na jednego 

ucznia wynosi 39 gr. Zebrane monety (o nomina³ach: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr 

i 20 gr) wa¿y³y 3 kg 80 dag. Na wyró¿nienie zas³uguje Patrycja Nowacka 

(klasa 0), która zebra³a a¿ 9 z³ 30 gr.

Zebrane pieni¹dze przeznaczone bêd¹ na tworzenie rodzinnych domów 

dziecka i pomoc dla najbardziej potrzebuj¹cych domów dziecka, jakie 

istniej¹ w naszym kraju. Akcjê bêdziemy kontynuowaæ, ale tym razem 

zbieramy “grosiaki” na rzecz PCK, który to jest organizatorem zbiórki 

pieniêdzy pod has³em “Gor¹czka Z³ota”. Pieni¹dze zebrane z tej akcji 

przeznaczone zostan¹ na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z 

najubo¿szych rodzin naszego powiatu.

Wszystkim osobom wspieraj¹cym akcjê “Zbieramy monety groszowe” serdecznie 
podziêkowaliœmy i jednoczeœnie liczymy, ¿e przy³¹cz¹  siê do  akcji, organizowanej 
wspólnie z  PCK. 

Wierzymy, ¿e uczniowie potrafi¹ dzieliæ siê z innymi i  dawali temu wyraz 
wielokrotnie podczas akcji charytatywnych organizowanych w naszej szkole.



               Wielka Orkiestra 
                Œwi¹tecznej Pomocy

   12 stycznia 2005 r.  w naszej szkole odby³ sie po raz kolejny fina³
 
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy , który w tym roku prowadzi³y 

Dominika Kawecka i ¯aneta Urbanowska. W zwi¹zku z tym zosta³a 

zorganizowana przez SKO i SU  licytacja. Mo¿na by³o wyli cytowaæ m.in.:

wiele pluszowych maskotek, ksi¹¿ki, krêgle, zabawki itp..

Ze sprzeda¿y tych rzeczy zebraliœmy 120 z³. Najwy¿sza wylicytowana 

kwota wynios³a 10 z³, za któr¹ Radek Dramiñski kupi³ etui do kluczy z 

logiem SKO.  Pieni¹dze te zosta³y wys³ane na konto Orkiestry, która w tym 

roku zbiera³a pieni¹dze w ca³ej Polsce po raz XIII  na sprzêt dla oddzia³ów 

dzieciêcych w szpitalach. 

Twórca i dyrygent Orkiestry Jerzy Owsiak podczas telewizyjnego fina³u.



Licytacja cieszy siê ogromnym powodzeniem. 

Aukcja na rzecz WOŒP

“Za te pieni¹dze,które wp³ynê³y i wp³yn¹ z aukcji internetowych, 
bêdziemy mogli kupiæ bardzo du¿o nowoczesnego sprzêtu medycznego.
A poniewa¿ wszyscy wiecie, ¿e robimy to solidnie, to mo¿ecie byæ spokojni,
¿e pomoc ta dotrze tam, gdzie dotrzeæ powinna” -J.  Owsiak



NASZA   SZKO£A
  Publiczna Szko³a Podstawowa im. Stanis³awa Miko³ajczyka w R¹czkach jest

placówk¹ oœwiatow¹ dzia³aj¹c¹ w œrodowisku wiejskim. Uczêszczaj¹  do niej 

dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Dzieci s¹ dowo¿one z czterech  miejscowoœci

po pegeerowskich : Za³usek, Fr¹konowa, Micha³ek, Januszkowa. Zak³ady 

rolne, w których pracowali rodzice dzieci zosta³y zlikwidowane na pocz¹tku 

lat 90-tych. Wiele osób od tego momentu nie znalaz³o pracy sta³ej (pracuj¹ 

sezonowo przy racach budowlanych, pomagaj¹ w gospodarstwach 

indywidualnych), wiele z tych osób korzysta nadal z pomocy opieki spo³ecznej 

w Nidzicy lub w Koz³owie. Na 121 uczniów ponad po³owa  jest do¿ywiana 

dziêki MOPS, GOPS i AWRSP.

Ta niezbyt sprzyjaj¹ca sytuacja nie zniechêca dzieci po podejmowania prób

oszczêdzania z drobnych kieszonkowych, czy te¿ zarobione pieni¹dze ze 

sprzeda¿y surowców wtórnych (z³omu i puszek po napojach - tak zarobione

pieni¹dze dzieci gromadz¹ na swoich ksi¹¿eczka), do bycia oszczêdnymi. 

Ka¿dy nawet najmniejszy grosz przynosz¹, by  zasiliæ swoje konto. Wiêkszoœæ 

z nich swoje oszczêdnoœci pragnie przeznaczyæ na zakup podrêczników do

 nastêpnej klasy, inne na zakup zaplanowanych rzeczy lub na wycieczki.

  Cieszy  mnie to, ¿e tylu uczniów korzysta z tej formy oszczêdzania i ¿e nasza

dzia³alnoœæ SKO daje im mo¿liwoœæ m¹drego gospodarowania swoimi 

oszczêdnoœciami i ¿e dzieci potrafi¹  nieœæ pomoc innym czynnie bior¹c udzia³ 

w akcjach charytatywnych.



Konkurs plastyczny
W paŸdzierniku zosta³ og³oszony konkurs plastyczny na projekt skarbonki
(dla uczniów kl. 0 - III) oraz na projekt znaczka  - logo SKO (dla uczniów
 kl.IV-VI). Technika wykonania prac by³a  dowolna. Na wykonanie prac
uczestnicy mieli miesi¹c, czyli do koñca listopada.  Prace ocenia³a komisja, 
w sk³ad której weszli uczniowie z rady SKO, SU oraz nauczyciel plastyki i 
sztuki pan Piotr Koœcijañczuk. Po burzliwych naradach i ocenie prac 
konkursowych przyzna³o nagrody nastêpuj¹cym osobom:
- W kategorii - projekt na skarbonkê:
      1. Miejsce Micha³ Rejner (wykona³ glinian¹ skarbonkê- œwinkê z gliny)
      2. Aleksandra Rejner (wykona³a skarbonkê - serce z gliny)
      3. Alan Piotrowski (wykona³ skarbonkê - kubeczek z masy solnej)
- w kategorii - projekt loga SKO
     1. Jakub WoŸniak (SKO - obiega kulê ziemsk¹)
     2. Jakub Kuciñski
     3. Krzysztof Mówiñski
Laureaci otrzymali nagrody w postaci dyplomu, materia³ów papierniczych,
rzeczy z logiem PKO. Nagrodzeni zostali równie¿ pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymuj¹c nagrody pocieszenia: d³ugopisy, kalendarze,
 temperówki itp.. 

Prace zg³oszone do konkursu plastycznego.



Laureaci konkusu na projek skarbonki.

Laureaci konkursu na projek logo SKO.

Komisja wybiera i ocenia najlepsze prace.



Idea Oszczêdzania
Pod takim tytu³em zosta³o przygotowane przez SKO i grupê teatralna 

“Œwierszcz” i zaprezentowane spo³ecznoœci szkolnej przedstawienie 

pt.: “Idea oszczêdzania”. 

Na ca³oœæ z³o¿y³y siê krótkie scenki, które mia³y na celu uzmys³owiæ 

wszystkim po co i czy warto byæ oszczêdnym. Do tak m¹drego 

przedsiêwziêcia zachêcali  m³odsi aktorzy ( kl. I ) w przebraniu zwierz¹t

 (sowy, sójka, wiewiórka). Chcieli przy pomocy odgrywanych ról pokazaæ 

 widzom, ¿e w œwiecie zwierz¹t równie¿ tak, jak i w naszym - ludzi, kto 

nie oszczêdza lub nie jest nauczony oszczêdzania,  w realizacji marzeñ 

mo¿e mieæ k³opoty. Grupa nieco starsza (kl. III)  zaprezentowa³a scenki,

gdzie w œwiecie ludzi s¹ takie osoby, które ucz¹ innych (czêsto starszych

od siebie co to znaczy byæ oszczêdnym i czemu ma  to s³u¿yæ.

Sójka - Natalka Mówiñska nie mo¿e zrealizowaæ swoich marzeñ,
gdy¿ ma za ma³o pieniêdzy. A wczeœniej by³a osob¹ niezbyt oszczêdn¹, 
uzmys³awia jej ten fakt pracownik biura podró¿y - Kaludia Nowak.



Koledzy Natalka, Marcin, Hubert, Klaudia) ucz¹ Jasia (Bartek), co 
ma zrobiæ aby jego marzenia mog³y siê spe³niæ.

Rodzinka (kl. III - Justyna, Micha³, Milena, Ma³gosia) zastanawia siê 
w jaki sposób babcia zrealizowa³a swoje marzenie - podró¿ dooko³a 
Œwiata.



Uczeñ - szkole

Po takim has³em zosta³a przeprowadzona akcja wspólnie z Samorz¹dem 

Uczniowskim i Klubem Europejskim. Akcja mia³a na celu zorganizowanie 

zbiórki pieniêdzy na rzecz szko³y. W tym celu zorganizowane zosta³y zabawy 

taneczne (ich organizacja zaj¹³ siê SU), a podczas nich dzia³a³y bufety, które 

zorganizowaliœmy my wspólnie z Klubem Europejskim. Ponadto przed œwiêtami 

Bo¿ego Narodzenia przygotowaliœmy pocztówki. Wykonaliœmy je  przy pomocy 

techniki komputerowej. Nastêpnie porozcinaliœmy na karty pocztowe. Grupa osób 

z rady SKO zajê³a siê sprzeda¿¹  kart wœród spo³ecznoœci lokalnej z terenu naszej 

szko³y, tzn. wœród mieszkañców  a¿ 5 miejscowoœci. Podczas ca³ej akcji zebraliœmy

200 z³. Po uzgodnieniu z wszystkimi wspó³twórcami tej szlachetnej akcji 

uzgodniliœmy, ¿e zostan¹ one przeznaczone na zakup rolet do pracowni

 komputerowej.



Gazetka SKO
W ci¹gu  roku szkolnego by³a prowadzona gazetka SKO, na której by³ 

rozpropagowany ogólnopolski konkurs “Dziœ oszczêdzam w SKO - jutro w PKO”

(jego za³o¿enia, plakaty zachêcaj¹ce do czynnego w nim udzia³u). Ponadto by³y 

zamieszczane informacje o konkursach szkolnych ( konkursie na najoszczêdniejsz¹ 

klasê i najoszczêdniejszego ucznia). Co miesi¹c podawano do wiadomoœci informacje 

dotycz¹ce stanu oszczêdnoœci poszczególnych klas.

Razem stan oszczêdnoœci na 15 kwietnia wyniós³4164,43 z³, w tym 3661,00 z³

 to pieni¹dze zebrane przez uczniów klas I - V, a 503,43 z³ to pieni¹dze SKO 

jakie zebraliœmy podczas organizowania bufetów  (sprzeda¿ s³odyczy, napojów, 

wypiek gofrów), loteria fantowa, wykonanie i sprzeda¿ wœród spo³ecznoœci lokalnej

 pocztówek bo¿onarodzeniowych. Ponadto SKO by³o organizatorem i 

wspó³organizatorem akcji charytatywnych na terenie szko³y (WOŒP, pomoc na 

rzecz fundacji “Serce”) - ³¹cznie zebrano i przekazano 154 z³ oraz w czasie trwania 

akcji “Uczeñ - szkole” - 200,00 z³.  Œrednia kwota, przypadaj¹ca na jednego 

oszczêdzaj¹cego (40 osób na 84 uczniów bior¹cych udzia³)) wynosi91,53 gr.

Najoszczêdniejsz¹ klas¹ do chwili obecnej jest klasa II - 1243,00   , drugie miejsce 

klasa V - 1095,50  , zaœ miejsce trzecie klasa I -  925,30.    

Konkurs na najoszczêdniejsz¹ klasê i najoszczêdniejszego ucznia trwa do 15 maja.

Na zakoñczenie roku szkolnego laureaci tych konkursów otrzymaj¹  nagrody

 (dyplomy, maskotki, przybory szkolne itp.) Zakupione z pieniêdzy jakie 

wypracowa³o SKO w tym roku.



Biuletyn informacyjny
 “Dok¹d w góry?”

Tu¿ przed feriami zimowymi rada SKO pod opiek¹ opiekuna przygotowa³a 

dla uczniów naszej szko³y biuletyn informacyjny pt. “Dok¹d w góry?” 

Wydaj¹c ten biuletyn mieliœmy na uwadze przybli¿enie uczniom miejsc, 

w których mo¿na wypocz¹æ podczas ferii nie koniecznie wyje¿d¿aj¹c w tym 

celu w wysokie góry.  Najczêœciej uczniom sporty zimowe kojarzy³y siê z 

najbardziej znanym miejscem w Polsce - Zakopanem, stolic¹ polskich gór i zimowego

 (i nie tylko zimowego) wypoczynku. W informatorze pokazaliœmy miejsca nie tak 

odleg³e od nas, a w których mo¿na równie dobrze pojeŸdziæ na nartach, jak w 

Zakopanem, czy Karpaczu.  Oprócz miejscowoœci, w których s¹ przygotowane stoki 

narciarskie zamieœciliœmy cennik us³ug za wjazd wyci¹giem, wypo¿yczenie nart.

W dalszej czêœci zaprezentowaliœmy najbardziej znane miejsca w Polsce s³yn¹ce  z 

organizowania zimowego  wypoczynku.



Pomagamy dzieciom
 - Fundacja “Serce”

Od kilku ju¿ lat pomagamy fundacji “Serce” przy³¹czaj¹c siê do akcji 

organizowanych przez nich. W  tym roku zajêliœmy siê sprzeda¿¹ kalendarzyków 

kieszonkowych. Sprzeda¿¹ tych kalendarzyków zajêli siê cz³onkowie rady SKO 

i cz³onkowie SKO. Kalendarzyki by³y sprzedawane nie  tylko na terenie szko³y, 

ale równie¿ wœród spo³ecznoœci lokalnej.  Rozprowadziliœmy 20 kalendarzyków, 

otrzymuj¹c z ich sprzeda¿y 34 z³. Pieni¹dze zosta³y przes³ane na konto fundacji. 

Uzyskane œrodki pieniê¿ne ma fundacja przeznaczyæ na bardzo szczytny cel - 

pomoc materialn¹ dla najubo¿szych dzieci i organizacjê wypoczynku 

zimowo-letniego. Mimo, ¿e w naszej szkole wiele osób pochodzi z biednych 

œrodowisk, to dziêki ich zrozumieniu  i zaanga¿owaniu sprzedaliœmy wszystkie

 kalendarzyki.  W ten sposób i my równie¿ bêdziemy mieli swój udzia³ w  

organizowaniu tak  piêknych przedsiêwziêæ. 



Rozrywki umys³owe

Na ³amach gazety szkolnej “Nasze Echo” ju¿ od kilku lat zamieszczamy konkursy

o wiedzy ekonomicznej w postaci rozrywek umys³owych (zagadki, rebusy, 

uk³adanki sylabowe i literowe, pl¹taninki itp.). Maja one na celu  popualryzacjê 

wœród uczniów idei oszczêdzania, jak równie¿ poznanie pojêæ, wyra¿eñ, 

przys³ów zwi¹zanych z tematyk¹ SKO i PKO.  Wszyscy ci, którzy prawid³owo 

rozwi¹zali zadania i dostarczyli je w wyznaczonym terminie otrzymywali drobne 

upominki (d³ugopisy, o³ówki, linijki, plany lekcji itp.). 

Zamieszczamy niektóre zadania.
 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22

