Rok 2016/17

Moneta marzeo

W styczniu 2017 roku Szkolna Kasa Oszczędnościowa działająca przy Szkole podstawowej w
Trawnikach zorganizowała i przeprowadziła IV edycję Gminnego Konkursu SKO pt: „Moneta
marzeo”. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów Szkół Podstawowych w gminie Trawniki.
Celem konkursu było promowanie oszczędzania w SKO, rozpowszechnianie twórczego myślenia,
kreowanie myślenia abstrakcyjnego, trening technik plastycznych oraz promowanie uzdolnieo
plastycznych. Zadaniem ucznia było przygotowanie wzoru monety, która byłaby monetą marzeo.
W tym roku w konkursie wzięły udział: Szkoła Podstawowa w Oleśnikach, Szkoła
Podstawowa w Dorohuczy oraz Szkoła Podstawowa w Trawnikach. Wystawę z nadesłanych prac
można było oglądad przez pierwszą połowę lutego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach,
w oddziale w Trawnikach.
Uczniowie nagrodzeni z poszczególnych szkół:
Szkoła Podstawowa w Oleśnikach
Imię i nazwisko uczestnika
Martyna Mosurek - nagroda
Maja Duklewska - wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Dorohuczy

Imię i nazwisko uczestnika
Eliza Zagraba - nagroda
Alan Morawski - wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Trawnikach
Imię i nazwisko uczestnika
Amelia Wilk- nagroda
Kuba Persona - wyróżnienie
Nadia Kruzmefra- wyróżnienie

Gratulujemy zwycięzcom !!! Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji już za rok.

Dnia 27 pażdziernika 2016r. SKO i SU zorganizował dyskotekę kostiumową. W trakcie wyłoniono
zwycięzców konkursu na najpiękniejszą dynię. Zwyciężyli: Blanka Pitucha kl. IVa; Iza Lekan kl.IIb; Filip
Cieśluk kl.IIc.GRATULUJEMY!

Na dyskotece nie zabrakło innych atrakcji. SU przygotował pokój strachów oraz malowanie twarzy.
SKO zorganizowało inne atrakcje: taniec na gazecie, taniec z balonem, karaoke.
Wybrano także osoby w najlepszym przebraniu: Lena Pitucha, Ewelina Archała, Amelia Wójcik.

W dniach 19.09.2016 i 22.09.2016, uczniowie klasy III a z p. Małgorzatą Kowalczyk odwiedzili nowo
otwarty budynek Trawnickiego oddziału, Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Uczniowie
mogli poznad pracę w banku od podszewki. Nauczyli się wypełniad blankiety przelewowe,
rozpoznawad fałszywe banknoty, przeliczad pieniądze na liczarce, oraz zwiedzid pomieszczeo w tym
banku. Każde dziecko dostało pamiątkową pieczątkę i gadżet bankowy. Wszyscy byli zadowoleni z tej
wizyty.

