18 I 2012 r.

13 X 2011 r.
Dziś pierwszy raz po wakacjach poszliśmy na
zajęcia samoobrony. Na początku ustaliliśmy dni, kiedy
będziemy się spotykać. Po długiej dyskusji z senseiem
Matyką uznaliśmy, że będziemy się spotykać w
poniedziałki i środy o godzinie 1500. Jeżeli pan Matyka
nie będzie wyjeżdżał w sobotę na zawody, to tego dnia
nasze treningi będą zaczynały się o godz. 1200.
Po tej całej dyskusji zrobiliśmy krótką
rozgrzewkę, a potem przypominaliśmy sobie sposoby
padania, których uczyliśmy się w zeszłym roku. Po
treningu nieco bolały nas głowy, ale mimo to byliśmy
bardzo zadowoleni.
16 XII 2011 r.
Ostatni raz w tym półroczu
poszliśmy na basen. Pan Gadamer był dla
nas dzisiaj wyjątkowo pobłażliwy, zamiast
20 basenów mogliśmy zrobić tylko 10 i to
w stylu dowolnym. Po ćwiczeniach
mieliśmy wolną chwilę, by odpocząć.
Jednak my wykorzystaliśmy ten czas na
różne zabawy. To były wspaniałe zajęcia,
każdy wyszedł z pływalni zadowolony.
22 XII 2011 r.
Dziś naprawdę poczułam, że święta już tuż, tuż. Po czterech lekcjach
zeszliśmy do sali gimnastycznej, by obejrzeć jasełka. Później spotkaliśmy się
w swojej sali na klasowej wigilii. Gościliśmy naszego dyrektora i panią
dyrektor. Na początku podzieliliśmy się opłatkiem, a potem zasiedliśmy do
stołu. W przygotowania bardzo zaangażowała się mama Czarka Andruczyka.
Nie było chyba osoby, która nie poczułaby dziś świątecznej atmosfery.

Zamiast trzech ostatnich lekcji mieliśmy
spotkanie z policjantem p. Pawłem Jakubiakiem.
Dowiedzieliśmy się wielu różnych rzeczy na temat
pracy policji. Pan Jakubiak mówił na temat
przepisów
i
obowiązujących
procedur.
Wysłuchaliśmy informacji na temat postępowania
policji w konkretnych sytuacjach, poznaliśmy też
stopnie policyjne. Myślę, że przyda nam się ta
lekcja.
9 II 2012 r.
Podobnie jak inne klasy wzięliśmy udział w apelu podsumowującym
pierwsze półrocze. Na początku pani dyrektor przedstawiła wyniki
semestralne. Następnie dyrektor szkoły wręczył nagrody wyróżniającym się
uczniom. Potem głos zabrała nasza wychowawczyni Anna Dąbrowska, która
poprosiła klasy mundurowe o zdanie raportu. Gospodarze klas, czyli Karol
Ranuszkiewicz i Martyna Petas, wykonali komendę. Później pan dyrektor
wraz z wychowawczynią wręczyli wyróżniającym się uczniom akty
nominacji. Trzy osoby z naszej klasy otrzymały stopień młodszego
brygadiera: Iwona Kupińska, Aleksandra Kowalewska i ja, a Czarek
Andruczyk i Jakub Sztuk – starszego kadeta. Koleżanki z klasy I b, Urszula
Kamińska i Anna Maria Weiser, otrzymały stopień kadeta.
Ewa Karp

