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W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów
osiągnęła 392 osoby,
z czego 61 dzieci rozpoczęło naukę w klasach
pierwszych.
Nauka przebiega w dwóch budynkach:
przy ul. Jaskrowej- kl. IV- VIII
oraz
przy ul. Łuczanowickiej kl. I- III.

Dyrektor szkoły
mgr Sławomir Nosek
Wicedyrektorzy szkoły
mgr Magdalena Górska
mgr Dorota Kadula

Imię i nazwisko nauczyciela
Przedmiot
mgr Sławomir Nosek
dyrektor, matematyka
wicedyrektor, edukacja
mgr Magdalena Górska
wczesnoszkolna
wicedyrektor, edukacja
mgr Dorota Kadula
wczesnoszkolna
mgr Anna Adamska
język angielski
mgr Joanna Bujak
język angielski
mgr Janna Cygan
biblioteka
mgr Marek Domański
muzyka, przyroda
mgr Monika Dziechciowska
plastyka
informatyka, zajęcia
mgr Marcin Duda
programowania
język polski, edukacja
mgr Anna Dragan
wczesnoszkolna
mgr Zenobia Gawin
świetlica, plastyka
mgr Katarzyna Grabowska
wychowanie fizyczne
zajęcia szachowe,
mgr Monika Jachymek
świetlica
mgr Helena Karolczyk –
religia, technika
Wysogląd
historia, wiedza o
mgr Dorota Karyś
społeczeństwie
mgr Krystyna Klus
edukacja wczesnoszkolna
edukacja dla
mgr Agnieszka Kojło
bezpieczeństwa
mgr Anna Kosiba
matematyka
mgr Beata Korycińska – Furtak matematyka, informatyka

mgr Elżbieta Krowińska
ks. mgr inż. Rafał Kuchniak
mgr Grażyna Kryjomska
mgr Justyna Like
mgr Wiesław Niejadlik
mgr Beata Maziak
mgr Aleksandra Mazur
mgr Maria Piecha
mgr Justyna Perlik
mgr Elżbieta Zaręba
mgr Barbara Poskrobko
mgr Barbara Romanik
Halina Sendor
mgr Dorota Sobczak
mgr Jolanta Sułkowska
mgr Dorota Sowa

edukacja wczesnoszkolna
religia
edukacja wczesnoszkolna
logopeda
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
geografia
język polski
język angielski, świetlica
świetlica
religia, plastyka
fizyka
świetlica
biologia, chemia
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
pedagog, nauczyciel
mgr Beata Szaro
wspomagający
mgr Marta Tkacz
pedagog, świetlica
mgr Anna Wojnarowska
język niemiecki
mgr Urszula Walkiewicz
surdopedagog
mgr Anna Zagrodzka
edukacja wczesnoszkolna
mgr Anita Zakrzewska
język polski
mgr Joanna Żukowska – Cebula Tyflopedagog

Projekt Stars
Nasza szkoła otrzymała BRĄZOWĄ GWIAZDKĘ w ogólnopolskim
projekcie STARS – ROWEREM DO SZKOŁY. Projekt ma na celu rozwój
świadomości, rozpowszechnianie i zachęcanie całej społeczności
szkolnej, w szczególności uczniów do korzystania z rowerów jako
środków transportu zrównoważonej mobilności. Chodzi zatem o to, by
w miarę możliwości jak najmniej korzystać z samochodów.
Oprócz słynnej już corocznej kampanii ROWEROWY MAJ, w której
tak licznie nasi uczniowie wzięli udział, nasza szkoła prowadziła też
inne działania promujące rower jako środek transportu, m.in.: w
ramach wychowania fizycznego odbyły się lekcje zdalne tzw.
cykloedukacje, Rowerowe Tory Przeszkód, malowanie koszulek
rowerowych, akcja Weekendove Rowerove Love, egzaminy na Kartę
Rowerową, projekty nt bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wiele
innych. Na tym nie poprzestajemy. Projekt nadal trwa i będziemy
działać, tym razem starając się o Srebrną Gwiazdkę.
Już wkrótce rusza kampania ROWEROWA JESIEŃ.
Dziękuję wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za włączenie
się i zaangażowanie w realizację projektu.

koordynator
mgr Marta Tkacz

Warsztaty ekologiczne
W dniu 30 września uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w
projekcie współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na temat
występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.
Pani prowadząca opowiedziała dzieciom o zagrożeniach, jakie czyhają
na dzikie zwierzęta oraz wskazała, jak można pomóc dzikim
zwierzętom i dlaczego są one pożyteczne. Ponadto zwróciła dzieciom
uwagę na to, jak ważne jest zachowanie własnego bezpieczeństwa przy
spotkaniu z dzikim zwierzęciem. Pomocniczym elementem była
prezentacja multimedialna ze zdjęciami podopiecznych Fundacji Dzika
Klinika. Cała lekcja przeplatana była ciekawostkami z życia różnych
dzikich zwierząt, a wszyscy uczniowie aktywnie i z ogromnym
zaangażowaniem opowiadali o swoich doświadczeniach ze spotkań z
dziką naturą. Mamy nadzieję, że te warsztaty pogłębiły wiedzę
uczniowską i rozwinęły pasje przyrodnicze.

Gratulacje!
14 października Pan Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa,
Pani Anna Korfel – Jasińska Wiceprezydent ds. Edukacji, Sportu i
Turystyki i Pani Anna Domańska Dyrektor Wydziału Edukacji
uhonorowali krakowskich nauczycieli.
Wśród nagrodzonych Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz sukcesy odnoszone
w wychowaniu dzieci i młodzieży znaleźli się nauczyciele naszej
szkoły:
Pani Elżbieta Krowińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
oraz Pan Marcin Duda – nauczyciel informatyki i zajęć
programowania.
Nauczyciel języka polskiego Pani Maria Piecha z rąk Pana Prezydenta
otrzymała prestiżowy tytuł Nauczyciela z Pasją.
Również dyrektor Pan Sławomir Nosek za czteroletnią pracę został
uhonorowany
Nagrodą
Prezydenta
Miasta
Krakowa.

Jesteśmy dumni, że jako cała społeczność szkolna SP78 jesteśmy
zauważeni, docenieni, a otrzymane wyróżnienia są dowodem, że
rozwijamy się we właściwym kierunku.

Ślubowanie Pierwszoklasistów
13 października 2021 roku o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste
pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej nr 78 im. Piotra
Michałowskiego. W towarzystwie Pana Dyrektora Sławomira Noska,
Pani Wicedyrektor Doroty Kaduli oraz Pani Wicedyrektor Magdaleny
Górskiej, a także nauczyciela klasy drugiej Anny Zagrodzkiej, a przede
wszystkim swoich rodziców, dzieci z klasy 1a, 1b oraz 1c uroczyście
ślubowały godnie reprezentować swoją szkołę.
Trzeba przyznać, że dla wszystkich dzieci pasowanie na ucznia to
wyjątkowo podniosła chwila. Bohaterowie tego dnia mimo obostrzeń i
zawężonego grona na publiczności podchodzili do wszystkiego z
radością, entuzjazmem i pełnym zaangażowaniem.
W trakcie uroczystości pierwszoklasiści pięknie zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne, w tej jakże ważnej chwili wsparli ich uczniowie
klasy 2a oraz 3b za co im serdecznie dziękujemy. Wspaniale
poprowadzili akademie, śpiewali oraz tańczyli krakowiaka.
To oni powiedzieli nam co jest ważne w byciu uczniem.
Dziękujemy p. Annie Zagrodzkiej oraz p. Dorocie Sowie za wspaniałe
przygotowanie uczniów swoich klas do naszej uroczystości,
Dalszą częścią uroczystości była ceremonia pasowanie na ucznia
przez Pana Dyrektora Sławomira Noska.
Po uroczystości nasze pełnoprawne pierwszaki udały się do sal
lekcyjnych, gdzie nauczyciele wręczyli pamiątkowe dyplomy oraz
legitymacje uczniowskie, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką
na dalsze lata nauki.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc. To był
niezapomniany dzień!

Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski „Mój świat”
Na początku października odbył się Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski MÓJ ŚWIAT, którego organizatorem był Klub ANEKS.
24- osobowa reprezentacja uczniów kl. I- III naszej szkoły recytowała
swoje ulubione wiersze.
Znalazły się wśród nich : OKULARY, O GRZESIU KŁAMCZUCHU czy
też LOKOMOTYWA, ABECADŁO. Repertuar był urozmaicony, a
poziom prezentacji bardzo wyrównany.
Jury miało trudny wybór. Po burzliwych obradach wyłoniono laureatów
i wyróżnionych w konkursie:
I miejsce- Lena Matuzik- kl. II c
Martyna Wójcik- kl. III a
III miejsce- Dawid Kozłowski- kl. III b
WYRÓŻNIENIA:
Piotr Wieczorek – kl. II b
Jagoda Koszałka- kl. I b
Kamil Nowak- kl. II b
Jagoda Irzeńska- kl. II a
Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 9 X 2021 r. w klubie
ANEKS. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Tydzień Uczniowskiej SUPERMOCY
W dniach 11-15 października w budynku szkoły w Wadowie i w dniach
18-22 października w budynku przy ulicy Łuczanowickiej odbył się
„Tydzień uczniowskich supermocy”. Poprzez akcję każdy uczeń naszej
szkoły mógł poznać swoją moc, swoją mocną stronę.
Wszystkie zadania/ćwiczenia ukierunkowane były na kształtowanie u
uczniów umiejętności samooceny i samo uświadamiania.
W działania zmierzające do poszukiwań wewnętrznych mocy
przyłączyli się wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Podczas
lekcji wychowawczych i lekcji przedmiotowych powstały m. in.:
„Skrzydła Mocy” – każde pióro opisywało supermoc naszych uczniów,
„Targowiska talentów” – wymiana informacji o swoich mocnych i
słabych stronach,
„Kamyczki supermocy” – mocne strony wypisane na kamyczkach
które uczeń może zawsze nosić przy sobie,
„Mówiąca tablica” – motywujące cytaty i przemyślenia znanych osób,
które uczniowie sami przygotowali,
„Słoneczka mocy” – każdy promień określał dobre cechy uczniów w
oczach innych, bliskich im osób.
Wierzymy że dzięki tej akcji uczniowie dostali skrzydeł które pozwolą
im osiągać nowe cele i realizować swoje marzenia.
Dziękuję wszystkim nauczycielom za współpracę i przyłączenie się do
akcji!!!

Dzień Papieski
Tegoroczny Dzień Papieski w naszej szkole obchodziliśmy 22
października.
Z tej okazji uczniowie klasy 6b przedstawili montaż słowno –
muzyczny
„Nie lękajcie się”.

Teksty, które usłyszeliśmy:
– nie lękajcie się Chrystusa
– nie lękajcie się wiary
– nie lękajcie się miłości
– nie lękajcie się przyjaźni
– nie lękajcie się dobra
– nie lękajcie się prawdy

– nie lękajcie się wysiłku
nawiązywały do najbardziej znanej na świecie wypowiedzi św. Jana
Pawła II „Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”.
Podczas tego przedstawienia usłyszeliśmy także piosenki o tej samej
tematyce, które pięknie zaśpiewały Kamila, Kaja, Gabrysia z klasy 7a.
Odbył się również Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II.
Etap klasowy wygrali:
KLASA 5a
1 miejsce Grzegorz Grzywacz
2 miejsce Wiktor Tabiś, Oskar Wójcik
KLASA 5b
1 miejsce Amelia Gardziel
2 miejsce Alicja Baster
3 miejsce Kuba Chmiest
KLASA 6a
1 miejsce Jakub Gardziel
2 miejsce Nikodem Raźny
3 miejsce Filip Surówka
KLASA 6b
1 miejsce Bartosz Nowak
2 miejsce Kamil Sendor
3 miejsce Remigiusz Wójcik
Uczniowie klas siódmych i ósmych przygotowali prezentacje opisujące
życie
św. Jana Pawła II.

Helena Karolczyk-Wysogląd
ks. Rafał Kuchniak

Śladami krakowskich legendami
W tym roku szkolnym klasy I-III biorą udział w projekcie ŚLADAMI
KRAKOWSKICH LEGEND.
W październiku dzieci zapoznały się z LEGENDĄ O SMOKU
WAWELSKIM i KOPCU KRAKA oraz dowiedziały się ciekawostek o
miejscach z tymi legendami związanymi. Chętni uczniowie mieli za
zadanie wykonać jedno z czterech poleceń:
-Idź na spacer śladami smoka wawelskiego i zrób zdjęcia ciekawych
miejsc
-Wykonaj komiks legendy o smoku wawelskim.
-Zrób przestrzennego smoka z recyklingu.
Ci, którzy wykonali wybrane zadanie, otrzymali 6 i uwagi pozytywne.
Powstały bardzo ciekawe prace, które można podziwiać na szkolnym
korytarzu na ul. Łuczanowickiej. Gratulujemy i zapraszamy do
obejrzenia galerii zdjęć prac. Już niebawem pojawią się inne legendy
krakowskie i propozycje zadań do wykonania. Liczymy na Was!
Koordynatorzy projektu: Anna Zagrodzka i Justyna Perlik

Dzień Samorządu Uczniowskiego
19.10.2021 Odbył się krakowski Dzień Samorządu Uczniowskiego, na
którym oczywiście nie mogło zabraknąć naszych uczniów. Na
spotkaniu omawiany był program aktywnego uczestnictwa młodzieży
w życiu szkoły i miasta. W czasie gry terenowej nawiązaliśmy
znajomości i współpracę z samorządów z innych szkół.

Wybory
Rozpoczynamy rok szkolny 2021/22. Przed Nami trudne zadanie,
rozpoczęcie działalności po roku izolacji i nauki zdalnej.
Rozpoczęliśmy od wyboru opiekuna S.U. Ponownie opiekunem została
Dorota Karyś. Po intensywnej kampanii wyborczej wybrano
przedstawicieli S.U.
Przewodniczący: Antoni Przeniosło 8c
Zastępcy: Teresa Barczyńska 8b, Gabriela Zboroch 8a
Po wyborach rozpoczęliśmy działalność.

Praca Samorządu Uczniowskiego
Dzień Życzliwości i Pozdrowień
22.11.2021 Obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Tego dnia
warto wierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady
dobra. Każdego dnia przekonujemy się o tym w naszej szkole patrząc,
jak działają nasi wolontariusze, jak rośnie góra grosza, z jakim
zaangażowaniem wszyscy włączają się w Adopcje na odległość czy
zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska. Dlatego wszystkim Wam,
którzy jesteście dla nas znakiem życzliwości i wielkich serc ślemy
serdecznie podziękowania i pozdrowienia.

Cukierek za piątkę
17.11.21 ponownie odbyła się akcja cukierek za piątkę. Uczniowie, którzy
dostali dzisiejszego dnia ocenę bardzo dobrą, bądź wyższą mogli
pochwalić się przewodniczącemu oraz zasmakować różnego rodzaju
słodkości.

Dzień Rogala
16.11.2021 w naszej szkole odbył się dzień rogala. Każdy chętny uczeń w
ramach tej akcji mógł upiec parę słodkich wypieków i przynieść je na
szkolne stoisko. Kiedy uzbierała się odpowiednią ilość rogali
przewodniczący szkoły przystąpił do ich sprzedaży. Kolejka ciągnęła
się niewyobrażalnie daleko. Praktycznie wszystkie rogale zniknęły w
ciągu jednej 10-minutowej przerwy. Osoby zaangażowane w to
wydarzenie dostały uwagi pozytywne, a dochód (czyli około 200zł)
szedł na dofinansowanie kółka biologicznego oraz samorządu
szkolnego. Podsumowując uczniowie po raz kolejny mieli okazję
zintegrowania się że szkołą. Wyszło im to cudownie, wszyscy razem
współpracowali.

Dzień zadumy i refleksji
Zbliża się 01.11- dzień zadumy i refleksji nad tym co było i przeminęło.
Musimy pamiętać, o tych którzy odeszli, więc S.U. postanowił
odwiedzić groby na największej krakowskiej metropolii- Cmentarzu
Rakowickim. Zapaliliśmy znicze na grobie patrona szkoły Piotra
Michałowskiego oraz odwiedziliśmy miejsca związane z tradycją i
historią.

Koncert dla Jana Pawła II
22.10 Przedstawiciele S.U nawiązując współpracę z lokalną
społecznością, wzięli udział w koncercie poświęconym pamięci Jana
Pawła II. W Ośrodku Kultury Kraków- Nowa Huta klubie Aneks.
Koncert był autorskim programem Janusza Rojka wykonanym przez
autora i towarzyszącej mu, Glorii Brzezińskiej.

Dzień Pluszowego Misia
W 2021 roku obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia przypadły
na 25 listopada (czwartek).
Światowy Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony w 2002 roku, w
celu upamiętnienia setnej rocznicy powstania tej maskotki. Czy to
jutro, czy to dziś każdemu potrzebny jest miś”, pod takim hasłem SU
Szkoły Podstawowej przeprowadził dnia 26 listopada 2021r. w naszej
szkole obchody Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu wszystkie misie i
inni pluszowi przyjaciele dzieci, opuścili swoje zaciszne pokoiki i
przybyli wraz z uczniami do szkoły. Na korytarzach zrobiło się
kolorowo i „misiowo”. Pluszowe maskotki towarzyszyły swoim
opiekunom w czasie przerw i na lekcjach.

Mikołajki
6 grudnia to najbardziej wyczekiwany dzień w roku! Wszystkie dzieci
nie mogły doczekać się gościa w czerwonym ubraniu i z workiem
prezentów. Wszystkie grzeczne dzieci zostały obdarowane
słodkościami

Projekt Uczeń- Obywatel
Projekt uczeń- obywatel to cykl spotkań samorządowych. W roku
szkolnym 2021/22 w projekcie edukacyjnym biorą udział uczniowie
klasy 8B i 8C. Projekt przewiduje zapoznanie uczniów ze strukturą i
funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblu dzielnicowym i
miejskim.
Uczniowie spotkają się z przedstawicielami rady dzielnicy, radnymi
miasta Krakowa. Uczestniczyć będą również w sesji rady miasta
Krakowa. Opiekunami tego przedsięwzięcia są pani Teresa Kwinta z
centrum młodzieży im. Dr. Henryka Jordana i Teresa Grzybowska z
młodzieżowego domu kultury im. K.I Gałczyńskiego oraz nauczyciel
naszej szkoły pani Dorota Karyś. Projekt Uczeń Obywatel jest
doskonałą okazją do wpajania właściwej postawy obywatelskiej od
najmłodszych lat. Wzorce, które przekażemy młodzieży dzisiaj mogą
zaowocować w przyszłości.

Projekt edukacyjny o Nowej Hucie
Uczniowie klasy 3b SzP Nr 78 pod opieką wychowawcy mgr Doroty
Sowa i Rodziców realizowali PROJEKT EDUKACYJNY o NOWEJ
HUCIE
w
zadaniach
IX
Słonecznej
InteGRAcji:
NOWOHUCKI POMNIK, RZEŹBA I INSTALACJA
ETAP I
1.Warsztaty – Plenerowe rzeźby i instalacje nowohuckie;
2.Projekcja filmu z wystawy „Wańka – Wstańka. Nowohucki
pomnik Lenina”;
ETAP II – Twórczość własna:
TEMAT: Projekt nowego pomnika nowohuckiego lub instalacji;
ETAP III – Terenowa gra rodzinna. To rodzinny spacer badawczy po
najbliższej okolicy
w poszukiwaniu wszelkich pomników, rzeźb, instalacji (celowych, jak i
przypadkowych). Spacer prowadzony według przygotowanego
scenariusza pozwalał na poznanie wybranych miejsc w najbliższej
okolicy zamieszkania. Jego celem było badanie przestrzeni, mapowanie
konkretnych miejsc i elementów, badanie odczuć i potrzeb osób w
odniesieniu do różnych aspektów przestrzeni.

WYNIKI:
1.Twórczość własna:
I miejsce – Jakub Chmiel, Irmina Kwater, Magdalena Socha;
II miejsce – Kacper Gołąb, Szymon Kołodziej, Dawid Kozłowski;
2.Rodzinny

spacer badawczy:

III miejsce – Łucja Żywioł;
Wyróżnienie – Kaja Dyrla, Nina Głowa, Natalia Grzywacz, Maciej
Mordarski, Dawid
Ogorzałek, Zofia Staniek, Amelia Szlosek, Oliwia Zbroja, Tymon
Zieliński;
Wszyscy uczestnicy realizujący zadania otrzymali od organizatorów
projektu pamiątkowe dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe.
GRATULACJE!!!

Szkolny Konkurs Fotograficzny
„Przyroda w obiektywie –
poszukajmy wspólnie Jesieni”
W ostatnim czasie w naszej szkole zorganizowany został konkurs
fotograficzny. Uczniowie przez dwa miesiące oddawali zdjęcia
przedstawiające przyrodę. Oczekiwania organizatorów: Pana
dyrektora Sławomira Noska, Pani Doroty Sobczak
i Pani Aleksandry Mazur, przerosły ich oczekiwania.

Łącznie uczniowie oddali lub opublikowali na szkolnym facebook
ponad 140 zdjęć za co bardzo dziękujemy. Niezmiernie miło nam
ogłosić zwycięzców konkursu.
KLASY 1-3
I miejsce
Nina Głowa – klasa 3b
II miejsce
Mateusz Błaszczyk – klasa 2a
III miejsce
Julia Zabagło – klasa 1c
Wyróżnienie
Szymon Łuckiewicz – klasa 1b, Lena Matuzik – klasa 2a, Julia Luty –
klasa 1a

KLASY 4-6
I miejsce
Kacper i Wiktor Kalita – klasa 4b
II miejsce
Amelia Gardziel – klasa 5b
III miejsce
Kordian Marecik – klasa 5a
Wyróżnienie
Alicja Nycz – klasa 4b, Szymon Rzepień – klasa 5b, Dawid Dziuba –
klasa 4a
KLASY 7-8
I miejsce
Gabriela Czyż – klasa 7a
II miejsce
Julia Szostek – klasa 8b
III miejsce
Antoni Przeniosło – klasa 8c
Wyróżnienie
Norbert Głowa – klasa 7b

Podziękowanie
Sprawianie innym radości i przyjemności to domena ludzi wrażliwych i
otwartych na drugiego człowieka. Taką cechą wyróżnili się uczniowie
kl.1-8 SP Nr 78 i ich rodzice włączając się do akcji upominkowej dla
dzieci z Domu Dziecka w Krakowie.Z małych paczuszek powstała
WIELKA ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA dostarczając
obdarowanym dużo radości.
To nie tylko słodycze, ale przede wszystkim życzliwość, troska i
bezinteresowność…
Dziękujemy!!!
Szkolne Koło Wolontariatu
Dorota Sowa, Dorota Karyś

Konkurs Narodowego Banku
Polskiego
Wczoraj odbyły się pierwsze zajęcia dla uczniów klas drugich w
ramach konkursu Narodowego Banku Polskiego „Zanim wydasz”.
Scenariusz opracowany przez p. Annę Dragan został nagrodzony
główną nagrodą, a szkoła została laureatem tego konkursu.
W ramach wczorajszego warsztatu uczniowie poznali tajemniczą
Skarpetkę, mieszkającą w szufladzie i magiczną poduszkę, która
niestety nie rozmnaża oszczędności.
Ponadto dowiedzieli się, jak długa jest historia oszczędzania, do czego
służy sejf i dlaczego zakopywanie skarbu w ziemi przestało być
popularną metodą przechowywania majątku. Uczniowie z wielkim
zaangażowaniem opowiadali o swoich oszczędnościach i celach, na
które chcą je przeznaczyć. Dowiedzieli się, czym zajmuje się mennica i
uporządkowali swoją wiedzę o polskich monetach i banknotach. Już
czekamy z niecierpliwością na kolejne zajęcia w przyszłym tygodniu.

13 stycznia uczniowie klas drugich wzięli udział w drugim spotkaniu w
ramach konkursowych zajęć NBP na temat oszczędzania.
Uczniowie rozwiązywali zagadki związane z oszczędzaniem pieniędzy,
losowali tajemnicze przedmioty z magicznego worka, dyskutowali nad
tym, na co warto odkładać pieniądze oraz porządkowali rozsypane
fragmenty przysłów. Najatrakcyjniejszą częścią warsztatów było
projektowanie SKARPETKUSA – potwora, który pożera nasze
oszczędności i marnotrawi zebrane fundusze. Każdy stworzył
niezwykle ciekawy projekt i pięknie potrafił opowiadać o swoim
pomyśle. Już czekamy na kolejne warsztaty w lutym!!!

