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ŠKOLNÍ DRUŽINA  
Po prázdninách jsme se všichni setkali 
a natěšeně v naší školní družině 
zahájili novou celoroční  hru „Soví 
škola“. Společně budeme plnit úkoly i 
tvořit a vše si zapisovat do 
studentských průkazů, které jsme si 
již  sami vyrobili. Tak hurá  za 
poznáním i s vychovateli. 
 

NÁVŠTĚVA KOUPALIŠTĚ 
V teplých zářijových dnech se skupina děvčat 
z opočenského internátu opakovaně vydala 
v rámci zájmových činností na místní 
koupaliště. Koupáním jsme si zpříjemnily 
Mariánské léto i začátek školního roku. 

 

KUCHAŘI A CUKRÁŘI 
Žáci oboru Kuchař obsluhovali v úterý 6. září hosty na 
slavnostní akci, která se konala u příležitosti 15. výročí 
Domovů Na Třešňovce v České Skalici. 
 

 

 

 

ODBORNÁ EXKURZE 
V pátek 9. září se žáci oboru Zahradník - květinář vydali 
na Mezinárodní kontraktační zahradnický a floristický 
veletrh „ Zelený svět“ v Brně. Na odborném veletrhu 
žáci sbírali nejen informace o novinkách z oboru, 
letáky, ale i nabídky práce. Dále zhlédli soutěž o 
nejlepší kytici a zúčastnili se zajímavé besedy 
s odborníky.  



   
 

3 
 

ZÁJMOVÁ ČINNOST V OPOČNĚ 
Po počátečním rozkoukávání jsme na internátu zahájili pravidelnou zájmovou činnost. S chlapci 
jsme byli na několika poznávacích vycházkách. Dále jsme začali pravidelně chodit do tělocvičny, kde 
jsme hráli nejčastěji florbal a kopanou, pozadu nezůstaly ani činnosti v posilovně. Na klubovnách 
byly nejvíce slyšet zvuky kulečníkových koulí a stolního fotbalu. 

 

VÝLET ŽÁKŮ PŘÍPRAVA PRO ŽIVOT 
Ve středu 14. září jsme se v rámci stmelování kolektivu a 
poznávání nových spolužáků vydali na adaptační výlet do 
Klopotovského údolí. Když jsme dorazili na místo, všichni 
jsme si zodpovědně rozdělili práci - někteří šli nasbírat 
dříví do lesa, jiní připravovali ohniště a ostatní prostřeli 
stůl na opečené buřty. Po celou dobu výletu panovala 
přátelská atmosféra. Všichni si pomáhali a spolupracovali.  

 

DISKOTÉKA NA KRÁLÍČKU 
Ve středu 14. září nastalo na internátě po odjezdu žáků ZŠ 
do Sněžného velké ticho. Internátní žáci SŠ se ho rozhodli 
narušit uspořádáním diskotéky se soutěžemi. Sami vybírali 
a pouštěli hudbu, jen organizování soutěží nechali na 
vychovatelkách. Jako odměna se rozdávala plyšová 
zvířátka. Přes počáteční ostýchavost nakonec všichni 
soutěžili a tančili až do večeře. 

 

VÍTĚZSTVÍ V LYSÉ NAD LABEM 
V pátek 16. září se žákyně Lukrécia z třetího ročníku 
oboru Zahradník - květinář zúčastnila finále floristické 
soutěže, kde zvítězila. Vytvořila kytici pro „Paní 
továrníkovou z 30. let“ a „Koš pro Adinu Mandlovou“ 
- slavnou českou herečku 30. let. Blahopřejeme! 
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DOŽÍNKY 2016 
Žáci oboru Zahradník - květinář ve dnech 16. září a 17. září 
reprezentovali naši školu na Královéhradeckých krajských 
dožínkách, kde aranžovali a prodávali své výrobky. 

 

 
 

RAUT  
V Městském středisku sociálních služeb Oáza v Novém 
Městě nad Metují se v úterý 20. září slavilo 20. výročí 
jeho založení. Naši kuchaři a cukráři připravili k této 
slavnostní příležitosti raut. 

 
 
 

SPORTOVNÍ DEN  

V úterý 20. září se uskutečnil 3. ročník 
sportovního dne na stadionu Generála 
Klapálka. Žáci SŠ z Nového Města nad 
Metují, Broumova a Opočna plnili různé 
disciplíny: skok daleký a vysoký, běh, hod 
granátem, vrh koulí apod. Žáci prokázali, 
že jim nechybí sportovní duch a snažili se o 
nejlepší sportovní výkony. 

 

BROUMOV 
Nový školní rok nám sotva začal, ale žáci z Broumova 
jsou již v jednom kole. Děvčata z kuchařského oboru 
spolu s vyučujícími pilně trénují nejrůznější pokrmy a 
připravují se na ročníkové i závěrečné zkoušky.  
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SVATOVÁCLAVSKÁ VEČEŘE 
V pátek 23. září jsme připravovali slavnostní večeři v 
Dobrušce, které se zúčastnili hosté z Maďarska, Polska, 
Slovenska a Holandska. Žáci oboru Kuchař a Cukrář 
nejprve vyráběli pokrmy a zákusky, později na samotné 
akci účastníky obsluhovali. 
 

PEČOVATELÉ  
Žáci třetího ročníku oboru Pečovatel zahájili odborný 
výcvik na smluvních pracovištích sociálních služeb. 
V letošním školním roce pracují v MSSS Oáza Nové Město 
nad Metují, v Domovech Na Třešňovce Česká Skalice a v 
Pečovatelské službě Jaroměř. Na pracovištích se 
pečovatelům líbí, postupně se seznamují s klienty              
a získávají nové zkušenosti ve své profesi. 
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