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Ahoj, já se
jmenuji Rébus.

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují
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Září plné změn 

Sloučení škol 
 

Dovolte redakci školního časopisu „Rébus“ přivítat všechny žáky a studenty naší školy 

v lavicích  prvním číslem „Rébusu.“ 

Školní časopis je pro Vás, je Váš a je s Vámi!!!! 

 

Měsíc září proběhl ve znamení velkých změn v naší škole. Spojily se dva subjekty v jeden, 

vznikla nová škola – Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola Nové 

Město nad Metují. Ředitelkou školy je paní PaedDr. Olga Talášková. 

Učňové, kteří měli teoretickou výuku na Malecí, se kompletně se svými pedagogy 

přestěhovali na budovu „průmyslovky.“  Ještě chvíli bude trvat, než si všichni zvykneme. 

Kdy přestaneme bloudit po chodbách, přestaneme si plést jména nových učitelů a čísla 

učeben. Všichni doufáme, že změna bude veskrze pozitivní a přínosná. 

Jsme nyní větší, odhodlanější, silnější a vedení školy i žákům a studentům přejeme, aby 

ten složitý proces sloučení zvládli na jedničku. 

 

 

 

  

Autor: Radakce časopisu 
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Přivítání „prváků“ 
 

„Prváky“ všech škol a stupňů jsme přivítali dne 3. 9. 2018 na novoměstském zámku 

s plnou parádou. 

 

  

Autor: Radakce časopisu 
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Seznamovací pobyt 
 

Dne 5. 9. 2018 odjeli „prváci“ Střední průmyslové školy na seznamovací pobyt na chatu 

Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Měli velmi bohatý program a s krásným 

počasím, které panovalo celé tři dny, se aktivity mohly odehrávat venku celý den. Žáci se 

měli možnost při hrách blíže seznámit se svými spolužáky a svými budoucími učiteli. 

Navštívili mimo jiné i dělostřelecký srub Skutina, který si pečlivě prohlédli, vyzkoušeli i 

místní bazén na Horalce, opekli párky a zazpívali při táboráku. 

V pátek se mnohým z nich ani nechtělo domů. 

 
 

Tady máme 

šťastné prvačky 

Autor: Radakce časopisu 
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Foto Rubrika 

Praha 
Valdštejnská zahrada 
Valdštejnská zahrada je jedna z nejvýraznějších 

staveb českého raného baroka. Nachází 

v Praze na Malé Straně a je součástí 

areálu Valdštejnského paláce, který byl ustaven jako 

sídlo Senátu Parlamentu České republiky. Sídlo 

Senátu dále zahrnuje Valdštejnskou jízdárnu, 

sousední Kolovratský palác a Malý Fürstenberský 

palác. 

 

Hlava Franze Kafky v Praze 

Pohyblivou hlavu Franze Kafky vytvořil v roce 

2014 umělec David Černý. Socha váží 39 tun, je 

vysoká 11 metrů a je rozdělená na 42 pater, které 

se mohou nezávisle na sobě otáčet. Socha stojí 

před komplexem budovy Quadrigo na Národní 

třídě, respektive na nově vzniklém náměstíčku 

u křižovatky Charvátovy a Vladislavovy ulice nad 

stanicí metra "Národní třída". 

 

Staroměstský orloj 

Staroměstský orloj nebo také Pražský 

orloj jsou středověké astronomické hodiny, umístěné 

na jižní straně věže Staroměstské 

radnice v Praze. Orloj je poprvé historicky doložen 

v listině z 9. října 1410. 
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Čůrající postavy     
Sousoší dvou 210 cm vysokých mužských postav, 

čůrajících do rybníku ve tvaru České republiky, 

vytvořil známý a často provokativní umělec David 

Černý. Sochy jsou ovládány elektronickým 

zařízením, které umožňuje natáčet boky a zvedat 

penis tak, že proud vody na hladinu jezírka píše 

písmena. 

 

 

Bronzová miminka na 

pražské Kampě        

Když se budete procházet po pražské Kampě, 

určitě nepřehlédnete obří batolata s bizardně 

změněnými hlavami. Jejich autorem je 

sochař David Černý, jehož díla zná i ten, kdo se o 

umění ale vůbec nezajímá. Tři bronzová mimina 

jsou dílem z roku 2008 a jsou umístěna těsně 

vedle Muzea Kampa. 

 

Lennonova zeď 

Lennonova zeď je zeď Maltézké zahrady na 

severní straně Velkopřevorského 

náměstí v Praze na Malé Straně, na které se s 

odkazem na zpěváka Johna Lennona od 70. let 20. 

století objevují 

  

Autor:Zbyněk Prouza 
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Kde jsme všude byli 

Lesní pedagogika 

 
Dne 10. 10. 2018 se žáci Základní školy zúčastnili přednášky pracovníků z LESŮ ČR. Pan 

Zvolánek žáky seznámil se životem dravce Raroha velkého. Paní Jirková zase prozradila, 

proč a jak se zvířata maskují. Součásti přednášky bylo i několik her s tématikou „Život 

v lese“. 

 

 

 

 

  

Autor: Radakce časopisu 
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Autoři: Ing. L. Švadlenková, Mgr. P. Krošlák 

Kde jsme všude byli 

Praha 

 
Dne 5. 10. 2018 se studenti 2., 3. a 4. ročníku studijních oborů Střední průmyslové školy 

zúčastnili mimořádné prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu pro školní 

skupiny. 

Během této prohlídky prošli západní, severní, střední a jižní křídlo nového paláce, kde 

studenti měli možnost vidět reprezentační prostory Pražského hradu jako např. 

Rothmayerův sál, Španělský sál, Rudolfovu galerii, Trůnní sál, Brožíkův salon nebo 

Zrcadlový salon. Tyto prostory nejsou běžně veřejnosti přístupné a jsou využívány 

prezidentem republiky pro přijímání zahraničních návštěv nebo pro jmenování předsedy a 

dalších členů vlády či generálů. V jednotlivých sálech pracovníci Pražského hradu 

přednesli výklad o historii a využití těchto prostor. 

Po skončení prohlídky studenti navštívili katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Na závěr 

měli studenti možnost vidět výměnu stráží před branami Pražského hradu. 

Exkurze byla zajímavá a všem se líbila. 
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Kde jsme všude byli 

Září v Broumově 
 

V září jsme pod novou hlavičkou školy přivítali všechny žáky po prázdninách. Sotva se 

stihli ve škole rozkoukat, už vyrazili na první exkurze a výstavy. První výlet byl do Police 

nad Metují, kde žáci oboru Prodavač navštívili zahrádkářkou výstavu v Polici nad Metují, 

kde mohli shlédnout nevšední druhy citrusů, podzimních výpěstků tamních zahrádkářů. 

Týden na to se žáci oboru pekař vypravili do Machovské Lhoty, kde byla podzimní 

výstava. Zde viděli různé odrůdy ovoce a zeleniny. Dále se seznámili s pekařskou 

technologií výroby, od zrna až po finální výrobky. Naši žáci se na této výstavě 

prezentovali pekařskými výrobky, žáci oboru Prodavač vytvářeli pro tuto výstavu mýdla a 

různé dekorace. 

Na začátku října si prošli zahrádkářskou výstavu v Častolovicích, kde naši spolužáci 

z Nového Města připravili moc hezkou podzimní tabuli.   

Všechny výstavy a exkurze se jim velmi líbily a již teď se těší na další. 

 

 

Autor: Radakce časopisu 
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Autor: Radakce časopisu 

Kuchaři, cukráři, pekaři  

Catering pro KBA-Grafitec 

Dne 23. 9. 2018 jsme poskytovali cateringové služby společnosti KBA-Grafitec, kde 
v dopoledních hodinách probíhal den otevřených dveří. Navečer se zde konal koncert 
Symfonického orchestru Českého rozhlasu. K těmto příležitostem jsme nachystali bohaté rauty, 
na kterých jsme nabízeli pokrmy studené i teplé kuchyně a pestrou škálu mini zákusků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podzimní výstava „Zahrada Východních 

čech“ v Častolovicích 

Obory Zahradník-květinář, Cukrář a Kuchař se na podzimní výstavě prezentovaly přípravou 

podzimní tabule. K dekoraci posloužily přírodní materiály, na cukrářské výrobky byly využity 

plody ze zahrádek. Výstava probíhala ve dnech 4. 10. - 7. 10. 2018 
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Kde jsme všude byli 

KUBB v Opočně 

 
Dne 3. 10. se v Opočně konala soutěž žáků odborných učilišť v KUBBU. Soutěže se 

účastnili žáci ze spřátelených škol z Chroustovic, Hradce Králové, Hostinného a ze všech 

částí naší školy z Nového Města, z Broumova a z Opočna. Tříčlenná družstva soutěžila ve 

dvou kategoriích - začátečníci a zkušení. V kategorii zkušených hráčů obsadili 1. místo 

žáci týmu Broumováků z naší školy, 2. místo tým Ostrostřelců z naší školy z Opočna a 3. 

místo žáci týmu Mechaniků rovněž z naší školy z Opočna. V kategorii začátečníků se na 

1. místě umístil tým Zahradníků z Chroustovic, na 2. místě tým Kočičáků z Hostinného a 

na 3. místě tým Sparťanů rovněž z Hostinného. Všichni soutěžící si užili zajímavé 

sportovní klání pod dohledem profesionálního rozhodčího hry KUBB. Všem úspěšným 

reprezentantům srdečně gratulujeme. 

 

  

Autor: Radakce časopisu 
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Internátní rubrika ZŠ  

Sport a zdobení na Internátu 

 

Výzdoba internátu 

S žáky internátu Králíček jsme vytvořili podzimní 

dekoraci, která je krásnou ozdobou našich dveří.  

Postupně ladíme do podzimního období celý náš 

internát.  

Tvoření nás baví. 

 

 

 

Projekt „Bavíme se sportem“ 

Každé úterý chodíme s internátními žáky do 

tělocvičny, kde je pro ně připraven program s 

panem Michalem Šedivým. Zaměřen je na 

dovednostní soutěže, zejména na trénink rovnováhy,  

reflexů a koordinaci pohybu. Doplněn je vždy hrou.  

 

  

Autor: Radakce časopisu 
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Internátní rubrika SPŠ a OŠ 

Co je nového? 

Co je nového? Máme velkou radost, že se na domově mládeže buduje klubovna. Budovat 

je příliš silné slovo, ale upravujeme prostory, ve kterých budeme moci společně trávit 

volný čas. 

Chyběla nám místnost, kde bychom se mohli vídat, jelikož se chlapci s dívkami nesmí 

scházet na pokojích. A několik let tam nic takového nebylo. V létě by to až takový 

problém nebyl, ale v zimě jste rádi, že jste v teple.  

A s pomocí paní vychovatelky se snažíme vybudovat něco, co by se podobalo klubovnám 

na jiných internátech. Ale samozřejmě kdybychom k tomu měli lepší podmínky, mohlo by 

to být ještě lepší. 

Autoři: Tereza Kopecká, Jiří Burian 
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Sportovní rubrika 

OCR 

 
Ptáte se, co že to vlastně OCR je? Je to anglická zkratka, která znamená obstacle curse 

race, neboli překážkové závody. V posledních letech se tento fenomén dost rozrostl. A o 

co tedy vlastně jde? Na různě dlouhých trasách jsou překážky, které prověří nejen 

fyzickou, ale někdy i psychickou zdatnost člověka. Tyto závody se pořádají nejen po celé 

České republice, ale i všude ve světě. Můžete si vybrat různé obtížnosti závodů. Od 

kilometrových závodů až po závody, které jsou i delší, než samotná trasa maratonu. Já 

osobně jsem si nejvíce oblíbil Gladiator race. Tento závod nabízí už pětiletou tradici a 

všichni jsou s ním spokojení. Trasu si vybere v podstatě i začátečník. Od nejlehčího 

závodu gladiátor run, který může běžet kdokoli, přes gladiator race night, který už je těžší, 

ale pořádá se v noci a je 

kratší, až po normální gladiator race, který dosahuje délky pod 10 kilometrů a kolem 30 

překážek a více. Takovéto závody mohu jedině doporučit, protože si zlepšíte fyzickou a 

psychickou zdatnost, motoriku, dynamiku, a vytrvalost. Navíc se můžete seznámit se 

skvělými lidmi, kteří milují tento sport a dávají do toho vše a snaží se vyhrát, nebo 

pomáhají připravit samotný závod a podporují běžce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor: Vít Šnopl     
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 Autor: Vít Šnopl 

Sportovní rubrika 

Predátor race Klínovec 
 
V pátek navečer jsme přijeli do Kadaně, přespali jsme u kamaráda a v sobotu ráno jsme se 

vydali na první ze tří závodů predator race na Klínovci. Přijeli jsme pozdě a tak jsem měl 

jen chvíli na to protáhnout se a vydat se na start. Startoval jsem v první elitní vlně. Míša a 

David startovali po půl hodině za mnou v open vlně. Predator race se dělí do tří obtížností, 

drill, který má 5+km a 15+ překážek, brutal 10+km a 20+ překážek a masakr 15+ km a 

25+ překážek. První z nich jsme běželi brutal. Byly tam celkem obtížné překážky, ale nic, 

co by se nedalo zvládnout. Doběhl jsem a na konci jsem zjistil, že závod byl dlouhý 14,5 

km s 25 překážkami. Ale nejhorších bylo těch nastoupených 1500 metrů do sjezdovek. 

Oddechli jsme si a odpoledne nás ještě čekal drill, nejlehčí ze série závodů predator race. 

Tento závod byl opravdu v pohodě i přesto, že mě chytaly křeče do nohou. Večer jsme si 

trochu odpočali a šli brzo spát kvůli nedělnímu masakru. Tentokrát jsme přijeli s časovou 

rezervou, tudíž jsem měl čas dostavit se na start a stihnout protáhnutí a rozehřátí. I do 

třetice jsem běžel v elitní vlně s těmi nejlepšími. Masakr už byl opravdu těžký, na 

některých překážkách už nám vypovídaly ruce a do sjezdovek nohy, ale i tak jsem 

všechno překonal. Doběhl jsem s elitním náramkem a krátce za mnou i David a Michal. 

Dokázali jsme to. Zaběhli jsme tři závody ze série predator race za víkend a tím překonali 

samotný predator master weekend. Byli jsme na sebe pyšní. Nakonec za všechny tři 

závody to bylo přes 40km, 77 překážek a přes 4000 nastoupaných metrů. Mně osobně se 

nejvíce líbily ručkovací překážky, jako monkey bar, ve které šlo o přeručkování přes 

gymnastické kruhy. Většině běžců se líbila skluzavka do vody. Tentokrát byla opravdu 

prudká a voda měla 6°C. Další úžasná překážka byly rybí schůdky, kterou jistě všichni 

znáte z televizního pořadu Ninja factor. Úplně poslední překážka byla icebug vlna, která je 

vysoká přes 5 metrů a musí se vyběhnout. Ta se nejvíce líbila Davidovi. Míšův favorit byl 

flying monkey, ve které šlo o přeskoky souruč z tyče na tyč. Byl to těžký víkend, ale 

zvládli jsme ho. Příští závod nás čeká už 29.9 – 30. 9. v Hornickém skanzenu Mayreu a to 

jmenovitě excalibur race. 
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 Autor: Michael Tryzna 

Filmová Recenze 

Predátor: Evoluce 
Akční, Sci-fi, Dobrodružný, Horor, Thriller 

USA, 2018, 108 min 

Hrají: Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Boyd Holdbrook, Jacob Tremblay, Olivia 

Munn, Keegan – Michael Key 

 

Predátor je nám velice známý, jelikož se nám poprvé představil na plátnech už před 30 

lety. Viděli jsme je už více krát, ať jako sólovou věc nebo jako kombinaci s Alienem / 

Vetřelcem. 

V tomto případě se Predátor nepředstavuje 

jako záporák, ale to lidé, co se s ním setkali, 

bohužel netuší. Po zkušenostech s minulými 

“turisty“ z vesmíru se s ním snaží bojovat. 

Děj celého filmu se nese v temnějším duchu a 

každá postava je atypická, charakteristická a 

přitom film je plný humoru pro starší. 

Hlavní role Quinn McKenna byla první, kdo 

se s lovcem setkal a přežil. Dokonce získal 

pár předmětů jako důkaz. Jistá organizace ho 

kvůli těmto artefaktům hledá. Byl ale chytřejší 

a odeslal je svému malému synovi. Predátor si 

šel pro to, co mu patří. Quinn byl odvelen ze 

služby a zařazen mezi další 

“ narušené“ vojáky. Není nic lepšího, než 

když banda bláznů jde zachránit svět. Jelikož 

původní predátor tu není sám. 

  



 
Jiří Burian
Tereza Kopecká
Michael Tryzna

Redakce: Vít Šnopl

Vydáno 20.10. 2018
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