24.09.2010r.
Dziś pierwszy raz
poszliśmy na strzelnicę!
Byliśmy
niezwykle
podekscytowani, gdyż
pierwszy raz mogliśmy
wypróbować
nasz
wzrok i celność. Na
początku w klasie PO
sprawdziliśmy, które z
oczu
jest
okiem
prowadzącym. Potem
przeszliśmy na strzelnicę, wszyscy byliśmy bardzo poważni. Jednak z
drugiej strony cieszyliśmy się; wiedzieliśmy, że nasi rówieśnicy nie
mają takiej możliwości. Na strzelnicy każdy z nas oddał 10 strzałów.
Od razu dowiedzieliśmy się, kto jest świetnym strzelcem, a kto troszkę
gorszym.
29.09.2010r.
Otrzęsiny! Na zabawę otrzęsinową przyszliśmy przebrani za
piratów. Było wiele konkurencji i dużo śmiechu. Wszyscy rysowaliśmy
„wesoły” portret naszej wychowawczyni. Walka była zacięta, ale
wygraliśmy! Nagrodą był dzień bez odpytywania. Po zakończeniu
otrzęsin w sali gimnastycznej odbyła się nasza pierwsza szkolna
dyskoteka.
16.10. 2010 r.
Byliśmy w siedzibie
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Augustowie.
Najpierw w sali konferencyjnej
obejrzeliśmy przygotowaną dla
nas prezentację, a następnie
podczas rozmowy zadawaliśmy
strażakom mnóstwo pytań, na które

odpowiadali. Zeszliśmy też do garaży z wozami strażackimi. Strażacy
objaśnili nam, do czego służą różne przyrządy. Na koniec czekała na
nas największa niespodzianka! Mogliśmy poczuć się jak w prawdziwej
akcji. To jednak nie wszystko, każdy z nas, bez wyjątku, spróbował
rozłożyć wąż i na niby ugasić ogień. Podczas wizyty w straży pożarnej
widzieliśmy również eksponaty muzealne oraz robiliśmy pamiątkowe
zdjęcia.
5.10.2010r.
To
był
wspaniały
dzień!
Wybraliśmy się całą klasą na kręgielnię.
Już w czasie drogi humor wszystkim
dopisywał. Na miejscu podzieliliśmy się
na parę grup i zaczęliśmy grać w kręgle.
To była dobra zabawa, ale również zacięta
walka. Niejeden chciał być najlepszy.
15.11.2010 r.
Pierwszy raz w szkole w mundurach. Na samym początku, gdy je
założyliśmy, czuliśmy się trochę nieswojo, mieliśmy wrażenie, że
wszyscy na nas patrzą. Pewnie z czasem przyzwyczajmy się.
14.02.2011 r.
Na apelu podsumowującym pierwsze półrocze dyrektor szkoły
uroczyście wręczył trójce najlepszych uczniów naszej klasy akt
nominacji na stopień kadeta. Jednak zanim to nastąpiło, musieliśmy się
zachować zgodnie
z
regulaminem
klasy mundurowej,
prawie
jak
żołnierze.
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