
 

Klasa IVa: 

Pieniądze - ważna sprawa 

oszczędzanie - świetna zabawa. 

Oszczędzamy na wakacje 

Na zabawę i atrakcje. 

Gdy już coś zaoszczędzimy, 

to do kina wychodzimy. 

Resztę monet odkładamy, 

bo na rower swój zbieramy. 

 

Na marzenia warto zbierać 

i skarbonki nie otwierać. 

Więc na konto można wpłacić, 

aby bardziej się wzbogacić. 

Jestem mistrzem oszczędzania, 

taka moja mała mania. 

 

Klasa IVd: 

Oszczędzanie – dobra sprawa, 

Wielka mądrość i zabawa! 

 

 

Klasa Vb: 

„Warto oszczędzać” 

Koleżanko i kolego! 

Oszczędzanie to nic złego, 

Odmów sobie przyjemności, 

Żeby było coś w przyszłości. 

 

Oszczędzanie jest łatwiejsze, 

I wycieczki będą lepsze. 

Nie wydawaj na głupoty, 

Tylko bierz się do roboty. 

 

Nie miej żadnych wątpliwości, 

Szkolna Kasa Oszczędności 

Da Ci wiele przyjemności. 

 

 

 

 

 

 

 



Klasa Vd: 

Słuchajcie grzecznie drodzy uczniowie. 

O oszczędzaniu Wam dzisiaj powiem. 

 

Pieniądz to skarb, trzeba go oszczędzać, 

Bo na starość nie będziesz wiedział, co to nędza. 

 

Oszczędzajmy pieniądze na dobre cele, 

Dobra nigdy nie za wiele. 

 

Kasy na bzdury nie wydawajmy, 

Tylko na pomoc innym przeznaczajmy. 

 

Morał z tego wynika taki: 

OSZCZĘDZAJMY DZIEWCZYNY I CHŁOPAKI! 

 

 

Klasa VIIIa: 

OSZCZĘDZANIE 

 

Oszczędzanie, ważna sprawa, 
To nauka i zabawa. 

Każdy lubi oszczędzanie, 
Dziś dam tobie sposób na nie. 

 
Weź nie kupuj zbędnych rzeczy, 

A rupiecie wrzuć do śmieci. 
Możesz również sprzedać trochę 

I mieć z kasy tej radochę. 
 

Co zarobisz, nie wydawaj! 
A przynajmniej część odkładaj. 

Gdy ci się uzbiera trochę, 
Gotów bądź na katastrofę. 

 
Nagle furę ci skasują 

I się jeszcze zdenerwują, 
Że nie mają na naprawę, 

A ty kasę odkładałeś. 
 

O ni furę skasowali 
I przez rok nie pośmigali, 

A ty miałeś coś w zanadrzu 
i ci szybko wyklepali. 

 
Morał z tego taki prosty: 

Twój kapitał będzie mocny. 
Jeśli więc oszczędzać będziesz, 

To się kasy nie pozbędziesz. 



Klasa VIIIh: 

Na górze pieniądze, 

Na dole skarbonka, 

Posłuchaj mnie słońce, 

a będziesz miał yorka. 

 

Jak zacząć oszczędzać, 

to dobre pytanie. 

Przestań wydawać na drogie ubranie. 

 

Na górze podróże  

i drinki z palemką. 

Jak chcesz mieć pieniądze, 

to chodź, zbieraj ze mną! 

 

Chcesz żyć na poziomie, 

to nie takie łatwe. 

Lecz radę dam Tobie 

Zbieraj skrupulatnie! 

 

Na dole Hiszpania 

I Grecja i Włochy. 

To czas oszczędzania 

Zbieraj – bądź gotowy! 

 

Czas letni idealny 

Na letnie wakacje 

A na nich Cię czekają  

Przeróżne atrakcje! 


