
ROZSTRZYGNIĘCIE 

SZKOLNEGO 

KONKURSU 

ZORGANIZOWANEGO  

PRZEZ  

SZKOLNĄ KASĘ 

OSZCZĘDZANIA 

 

„RYMOWANKI  

O OSZCZĘDZANIU”. 
 



I miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajęła uczennica klasy II 

 

EMILIA KUTOWICZ 

 

W moim pokoju koło kominka, 

 stoi na półce skarbonka świnka, 

dużo w niej groszy, dużo złotówek,  

gdy się to zliczy  będzie z pięć stówek. 

Gotówki dobrze strzeże to zwierzę,  

więc jej pieniążki wszystkie powierzę. 

Dzięki niej marzenia się spełniają, 

jeśli ludzie oszczędzają. 

 

 

 

 

 



 

 

I miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajęła uczennica klasy I 

 

EWA MACH 

 

Dziecięca bankowość to jest SKO  

zbieram tam pieniążki, złotych mam już 100. 

Złociutkie grosiki, srebrne złotóweczki  

i w książeczce SKO na wpis brak krateczki. 

Gdy się nauczę pieniążki oszczędzać za młodu, 

nie zaznam ja nigdy głodu ani chłodu. 

Odsetki urosną jak trawa na wiosnę,  

a ja kupię sobie rower, gdy trochę podrosnę. 

I Was też namawiam drodzy przyjaciele,  

zbierajmy pieniążki, wydatków jest wiele. 

Zabawki, słodycze, wycieczki majowe -  

oszczędzam w SKO i gotowe. 

 

 

 

 



 

 

I miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajął uczeń klasy III 

 

FILIP KORCZAK  

 

Oszczędzanie dobra sprawa! 

Jest przyjemność i zabawa. 

Pieniądz szybko nam wychodzi, 

więc odłożyć nie zaszkodzi. 

Gdy dostanę dziesiąteczkę,  

to ją wpłacę na książeczkę. 

W moim banku PKO  

na mym koncie mam już 100. 

I Ty odłóż mój kolego, 

a niedługo kupisz Lego. 

Bo to nie jest duży trud, 

a pieniążków będzie w brud. 
 

 

 

 



 

 

II miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajęła uczennica klasy III 

 

GABRIELA JAJKO 

 

Gdy pieniążki w kieszeni mamy,  

to od razu myślimy na co je wydamy, 

może cukierków garść kupimy? 

A później na wesołym miasteczku się zabawimy! 

A może zamiast wszystko wydawać, 

to lepiej na SKO odkładać. 

I wtedy głowę spokojną mamy, 

bo własne oszczędności posiadamy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajął uczeń klasy I 

 

FILIP CHODUR 

 

Hej kolego, koleżanko, gdy marzenia spełniać chcesz, 

nie proś mamy ani taty, tylko los w swe ręce weź. 

Nowy rower czy konsola, fajnie byłoby to mieć, 

najpierw jednak wyrzeczenia, aby spełniać swe marzenia. 

Traktuj to jak obowiązki,  

w SKO oszczędzaj swe pieniążki. 

SKO to fajna sprawa no i nauka, i zabawa! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

II miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajął uczeń klasy I 

 

SZYMON MYSZKA 

 

Gdy tylko grosze od rodziców wyproszę, 

od razu je do skarbonki wynoszę. 

Jedna złotówka, druga złotówka, 

nim się obejrzę zbierze się stówka. 

Oszczędzam długo, bo cel jest ważny, 

zbieram na „quada”, bo jestem odważny. 

Do Pani w szkole pieniądze wpłacam,  

bo przez SKO do marzeń wracam. 

Gdy zbiorę już dużo i będę bogaty, 

to spełnię marzenia swoje no i taty. 
 

 

 

 

 

 



 

III miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajął uczeń klasy III 

 

MATEUSZ  ROLEK 

 

„Oszczędzanie – rymowanie” 

Chcesz być kolego bardzo bogaty? 

Oszczędzaj pieniądze, zakładaj lokaty, 

tak pomnożysz zyski ze swej wypłaty. 

Gdy twoje pieniądze tam pracują, 

bezpieczna przyszłość tobie budują 

i z każdej opresji cię uratują.  

 

 

 

 

 

 

 

 



III miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajęła uczennica klasy III 

 

GABRIELA  BAŁATA 

 

Od małego oszczędzałam do skarbonki  

po grosiku wciąż wrzucałam. 

Gdy skarbonka pełna była wysypałam i liczyłam.  

W szkole Pani powiedziała, abym w SKO  

oszczędzała i marzenia swe spełniała. 

O rowerku wciąż myślałam i marzenia swe spełniałam. 

Gdy pieniążki dostawałam - nie trwoniłam,  

lecz wpłacałam i urosła suma cała. 

Wypłaciłam, policzyłam i rowerek dziś kupiłam. 

Oszczędzajcie moi mili, byście marzenia swe spełnili. 

 

 

  

 

 

 



III miejsce w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zajęła uczennica klasy II 

 

KATARZYNA  SUROWIEC 

 

Oszczędzam:  

1. Bo chcę 

2. Bo lubię  

3. Bo fajnie 

Gdy mama i tata kilka złotych dadzą, 

to dobrze jest ich nie stracić  

tylko do pani na SKO wpłacić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyróżnienie  w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zdobyła uczennica klasy II 

 

RÓŻA  KSIĄŻEK  

 

Gdy na SKO wpłacamy,  

na swoje plany i rzeczy mamy. 

Marzenia się spełniają,  

gdy dzieci oszczędzają. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyróżnienie  w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zdobył uczeń klasy III 

 

NATANIEL  PŁAWIAK 

 

Oszczędzanie mam we krwi  

i oszczędzam nie od dziś  

i nie tylko, że pieniądze 

bo i wszystko: prąd, wodę nawet gaz. 

Nie wiem czemu ja tak mam,  

że oszczędzam cały czas. 

Kiedy zęby myję rano  

do kubeczka wody wlewam, 

żeby woda nie leciała, 

a kasa w portfeliku została. 

A kiedy kładę się spać, 

proszę mamę - światło zgaś. 

Telewizor wyłącz - proszę, 

bo to wszystko nasze grosze. 

Tak więc powiem: „Oszczędzajcie!” 

Ze mną razem zaczynajcie. 

Na początek w SKO a na koniec w PKO. 

 

 



Wyróżnienie  w szkolnym konkursie  

„Rymowanki o oszczędzaniu” zdobył uczeń klasy IV 

 

JAKUB  WYRZYKOWSKI 

 

Oszczędź złote, oszczędź grosze, 

bardzo pięknie ciebie proszę. 

Ceny chyba każdy zna. 

Oszczędzanie – świetna gra!!! 

A twój portfel będzie grubiutki, 

a nie jak patyk chudziutki. 

Grosik do grosika, złotówka do złotówki, 

sto groszy to jedna złotówka, a nie żadne mrówki! 

 

 

 

 


