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PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA!
Ważną rolę w życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi.
Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Październik to tradycyjnie miesiąc poświęcony
oszczędzaniu. Jak każdego roku pragniemy zachęcić uczniów SP3 do tego aby poznali zasady
gospodarności. Nawet najmniejszy systematycznie odkładany pieniądz w bliższej czy dalszej
przyszłości przyniesie zysk w postaci zgromadzonej kwoty na zakup wymarzonej rzeczy. W tym
numerze „Wieści Trójki” pragniemy przybliżyć naszym czytelnikom tematykę oszczędzania i
racjonalnego podejścia do pieniędzy. Chcemy również zwrócić uwagę na potrzebę oszczędzania
energii elektrycznej, a tym samym ochronę ciągle zmniejszających się zasobów naturalnych i
zatrzymanie zmian klimatycznych zagrażających światu.
oprac. N. Pisarska
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Sonda redakcji
W październiku nasi redaktorzy przeprowadzili wśród uczniów SP3 ankietę na temat oszczędzania.
Zapytaliśmy naszych rówieśników czy oszczędzają swoje miesięczne kieszonkowe oraz na co
najczęściej wydają zgromadzone przez siebie fundusze. Otrzymane wyniki ilustrują poniższe
wykresy.
oprac. H. Chełski
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Czy jesteś oszczędna/-y? – test

1. Kiedy dostajesz kieszonkowe odkładasz część, żeby móc kupić coś, o czym marzysz?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
2. Wyjeżdżasz na wycieczkę, wolisz wziąć swoje kanapki niż kupować na miejscu?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
3. Wolisz naprawić starą rzecz, zamiast kupić nową?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
4. Dbasz o ubrania, buty i inne swoje rzeczy?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
5. Gdybyś otrzymał(a) dużą sumę pieniędzy, odłożyłabyś je, na później, zamiast wydać od
razu (np. konto oszczędnościowe)?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
6. Porównujesz ceny w różnych sklepach i kupujesz tam gdzie jest najtaniej?
A. Tak
B. Nie
C. Czasami
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Punktacja:
Odp. A – 2 pkt.
Odp. B – 0 pkt.
Odp. C – 1 .pkt.
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Wyniki:
12 pkt. – 9 pkt. – Jesteś bardzo oszczędna/-y,
szanujesz pieniądze i starasz się wydawać je
racjonalnie.
8 pkt. – 5 pkt. – Znasz wartość pieniędzy i
starasz się je oszczędzać, ale czasami brakuje
Ci wytrwałości i ulegasz drobnym słabościom.
4 pkt. – 0 pkt. – Zarządzanie finansami nie jest
Twoją mocną stroną, szybko wydajesz pieniądze
nie dbając o oszczędności.
oprac. A. Godlewska
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Jak oszczędzać? - porady redakcji

W oszczędzaniu bardzo ważną rolę pełni samodyscyplina. Czasami warto odmówić sobie drobnej
przyjemności po to, żeby za kilka miesięcy uzyskać coś znacznie lepszego. Istnieje przynajmniej
kilka „bezbolesnych” sposobów, żeby odkładać pieniądze i to bez potrzeby odmawiania sobie wielu
innych zakupów. Mamy dla Was kilka rad, które pomogą Wam w oszczędzaniu:
1.Bądź wytrwały i konsekwentny. Nie ulegaj chwilowym słabościom.
2. Odkładaj do skarbonki resztę z zakupów (po pewnym czasie nawet z drobnych uzbierasz niezłą
sumę).
3.Odkładaj monety lub banknoty o konkretnym nominale (możesz założyć sobie, że od dziś
wszystkie monety 5-złotowe trafiają do skarbonki lub na konto oszczędnościowe).
4.Dziel kwoty otrzymanych prezentów finansowych (np. z okazji urodzin czy dnia dziecka) – warto
ustalić sobie określony procent, który trafi do puli oszczędności (np. 50% kwoty prezentu wydasz na
bieżące potrzeby, drugą połowę dołożysz do oszczędności).
5.Odkładaj określoną część kieszonkowego – podobnie jak powyżej, choćby niewielką część
pieniędzy otrzymywanych od rodziców warto przeznaczyć na oszczędności.
6. Nie zniechęcaj się niepowodzeniami. Powodzenia
oprac. A. Gosiewska
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„ Z biblioteką jestem eko”,
czyli co łączy chipsy z lasami tropikalnymi
W obecnych czasach, gdy coraz częściej słyszy się o większych i mniejszych
katastrofach klimatycznych edukacja ekologiczna nabiera coraz większego
znaczenia. Aby poszerzyć świadomość istniejących zależności pomiędzy
człowiekiem, jego życiem, a życiem przyrody, uczniowie SP3 uczestniczyli we
wrześniowych warsztatach literacko – plastycznych zorganizowanych przez Filię
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie. Spotkanie pod hasłem:„ Z biblioteką
jestem eko” z klasą IV a poprowadziła pani Anna Jaklewicz – podróżniczka,
archeolog i antropolog oraz autorka książek o tematyce podróżniczej. Nadrzędnym
celem spotkania było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych
z etyką ekologiczną. Kreatywne warsztaty dla uczniów klasy III b pod tytułem:
„Zrobisz to sam. Recykling – Ecodeko” poprowadziła pani Joanna Tołłoczko –
Syndoman – autorka książek z pomysłami na domowe dekoracje. Zajęcia służyły
nie tylko pogłębieniu i poznaniu nowej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony
środowiska, ale pobudzały aktywność dzieci i ich twórcze myślenie.
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Po uczestnictwie w warsztatach uczniowie
powinni podejmować działania proekologiczne
we własnym życiu i najbliższym otoczeniu.
Powinni czuć się odpowiedzialni za środowisko,
w którym żyją. Nabędą umiejętności
obserwowania środowiska naturalnego. Będą
umieli wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach
w praktyce. Nauczycielki biblioteki szkolnej i
uczniowie klasy III b i IV a serdecznie dziękują
paniom z Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Zambrowie za zaproszenie do udziału w
projekcie.
oprac. E. Wiącek
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