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LISTOPAD W SZKOLE PODSTAWOWEJ SIGiE W
WARMIAKU
W przeddzień "Wszystkich Świętych" uczniowie klas gimnazjalnych wraz z opiekunem udali się do wsi Dudy
Puszczańskie, aby uprzątnąć teren wokół pomnika upamiętniającego żołnierzy Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego. Uczniowie zadbali też o to, aby w nadchodzące listopadowe święta przy symbolicznym grobie żołnierzy
zapłonęły znicze.

6 listopada - "Rodzeństwo Zapertów" ze szkoły w Warmiaku, wzięło udział w I Gminnym Przeglądzie Pieśni
Patriotycznej "Z pieśnią ku wolności" w Łysych. Dzieci, piosenką "Moja najmilejsza" przy akompaniamencie pana
Jerzego Waszkiewicza wyśpiewały w swojej kategorii wiekowej II miejsce. Tydzień wcześniej zespół wziął udział w IX
Regionalnym Przeglądzie Pieśni Wojskowej i Patriotycznej
w GOKSiR w Baranowie, gdzie otrzymał wyróżnienie za tworzenie tradycji rodzinnego muzykowania.
8 listopada odbyło się Ślubowanie ucznia kl. I - Bartłomieja Kręciewskiego oraz pasowanie na Przedszkolaka
osiemnaściorga dzieci. Po uroczystości, dla wszystkich Uczniów szkoły została przygotowana niespodzianka - teatrzyk
o tematyce patriotycznej. Szkołę odwiedziło Studio Artystyczne SSMYK z Białegostoku z przedstawieniem "Moja
Ojczyzna".
9 listopada dzieci, młodzież oraz nauczyciele przygotowali niezwykłą lekcję historii i patriotyzmu. Aktorzy wprowadzili
społeczność szkolną i przybyłych gości w atmosferę wydarzeń sprzed lat. Program artystyczny przygotowany pod
kierunkiem pani Ewy Samsel przybliżył wszystkim zebranym drogę narodu polskiego do wolności. Patriotyczne
wiersze i pieśni, galowe stroje, kotyliony, okolicznościowa dekoracja korytarza szkolnego – to wszystko wprawiło
uczestników uroczystości w podniosły nastrój i stało się znakomitą okazją do zamanifestowania miłości do Ojczyzny.
Na koniec spotkania Dyrektor Szkoły - Pani Iwona Tłomacka rozdała przybyłym gościom flagi i zachęciła, aby
zawieszać je przy swoich domach w każde narodowe święto.
14 listopada uczniowie klas IV-VII oraz gimnazjaliści i nauczyciele wzięli udział w spotkaniu z okazji Narodowego
Święta Niepodległości zorganizowanym przez Zespół Szkół SIGiE. Podczas uroczystości, wyróżnienie "Narodowi i
Ojczyźnie" odebrał Roman Kluska - polski przedsiębiorca, twórca i były prezes giełdowej spółki Optimus SA. Uczniowie
czynnie włączyli się w obchody święta, prezentując program słowno-muzyczny "Opowiedz nam, moja Ojczyzno..." W
konkursie plastycznym "Polskość i przedsiębiorczość w życiu i działalności Romana Kluski" nasi uczniowie zdobyli aż
pięć miejsc! Dziewczynki z oddziału przedszkolnego - Gabrysia Kręciewska i Marysia Waszkiewicz otrzymały I i III
miejsce. Ich starsi koledzy z gimnazjum - Magdalena Młynarska, Szymon Gołaś oraz Katarzyna Lis, otrzymali kolejno I,
II oraz III miejsce.
15 listopada w Szkole Podstawowej w Lipnikach odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Historyczny nt. "Symbole
narodowe - nasza przeszłość, nasza tożsamość". Szkołę w Warmiaku reprezentowali szóstoklasiści - Adrianna Kulas i
Kacper Zapert.
W szkolnym konkursie plastycznym na najładniejszą skarbonkę, zorganizowanym przez Szkolnego Opiekuna SKO panią Małgorzatę Kaczmarczyk, wzięło udział czternaścioro uczniów klas I-IV SP. Wszystkie przygotowane skarbonki
były bardzo pomysłowe i starannie wykonane. Komisja konkursowa wyróżniła dwie: Wojciecha Kręciewskiego (I
miejsce) i Kingi Sobotki (II miejsce). Ich prace będą reprezentowały naszą szkołę na ogólnopolskim konkursie "Fajowy,
SKO- wy portfelik dla pancernika Hatetepesa" zorganizowanym przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Orzyszu z
Bankiem PKO BP również w Orzyszu.
21 listopada odwiedziła naszą szkołę pani Janina Anna Krzyżewska - emerytowana nauczycielka, poetka i twórczyni
ludowa. Pani Krzyżewska podarowała do biblioteki szkolnej dwie swoje książki ("Zosia na Kurpiach" i "Zosia i Jasio w
Betlejem") za co Jej serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!
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29 listopada, tradycyjnie odbyła się dyskoteka andrzejkowa z wróżbami.
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