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OBOR PEKAŘ 
Výuka nově otevřeného oboru Pekař je v plném proudu. Žáci se mohou 
pochlubit výrobou dozlatova upečených housek, rohlíků, preclíků, koláčů 
a dalších voňavých dobrot! 

 
 

 

SLAVNOSTI V DOBRUŠCE  
Svatováclavské slavnosti patří k nejznámějším 
a nejvyhledávanějším akcím v okolí. Konaly  
se v sobotu 24. září a již tradičně se na nich 
prezentovala i naše škola. Ve školním stánku žáci 
prodávali a vystavovali aranžérské či cukrářské 
výrobky nebo vytvářeli podzimní aranžmá.  

 

ADAPTAČNÍ KURZ 
Žáci ZŠ, ubytovaní na internátu Králíček, se na konci září 
zúčastnili adaptačního pobytu v rekreačním areálu 
Horalka ve Sněžném v Orlických horách. Všichni žáci  
i vychovatelé si pobyt velice užili. Děkujeme za finanční 
příspěvek Městského úřadu v Novém Městě nad Metují.  

 

MALÍ ČTENÁŘI 
Děvčata a chlapci ZŠ z internátu i letos 
pokračují v pravidelných návštěvách 
Městské knihovny v Novém Městě  
nad Metují. Celkem pravidelně, jedenkrát  
za čtrnáct dní, zde tráví část odpoledne. 
V příjemném prostředí si vybírají, čtou  
a půjčují knihy. Už dávno se naučili, jak  
se zde chovat a vedoucí oddělení chválí 
jejich zájem o četbu.  

 



   
 

3 
 

VOLBA PŘEDSEDY 
Patrik Jelínek z devátého ročníku naší základní školy byl zvolený 
předsedou Žákovského parlamentu města Nové Město nad Metují. 
Gratulujeme! 

 

 

 

 

ŘÍJEN NA INTERNÁTĚ     
Ve výchovné skupině je v letošním roce 15 děvčat  
a 2 chlapci. Zájmové činnosti se střídají tak, aby  
to vyhovovalo většině. V říjnu jsme byli na bowlingu, 

který baví úplně všechny žáky. Za 
pěkného počasí chodíme na 
vycházky, nejoblíbenější je cesta  
do Klopotovského údolí za 
zvířaty, kterým vždy neseme něco na zub. Za špatného počasí trávíme dost 
času nad zpracováním ovoce – sušíme křížaly a pečeme jablečné moučníky. 
Zvládneme taky preclíky i pomazánky. Potěšilo nás, že naše výrobky chválily 

paní učitelky při poslední návštěvě na internátě.  

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Tak je tady říjen a máme ve školní družině ZŠ barevné 
vnímání smyslů. Pokus o barevné podzimní naladění  
se nám moc povedl a školní družina se rozjasnila. 

 

 

PROJEKT „BAVÍME SE SPORTEM“  
Škola se v tomto školním roce zapojila do projektu "Bavíme 
se sportem". Každý týden v úterý odpoledne nás na 
internátě navštěvuje bývalý prvoligový fotbalista Jan Hable. 
Ten s našimi žáky zábavnou formou cvičí a učí je, že sport je 
zábava, nikoliv otrava . 
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UBYTOVANÍ ŽÁCI ZE ZŠ 
V měsíci říjnu jsme s žáky ZŠ poznali mnoho 
krásných míst v okolí Nového Města nad Metují. 
V nevlídném počasí nebo za deště zkoumáme, jak 
vypadá počítač uvnitř. 

 

SOKOLNÍCI 
Na začátku října se v Opočně uskutečnilo 49. Mezinárodní setkání 
sokolníků, které naše škola již tradičně ubytovala na pracovišti 
v Opočně. Během dne probíhaly lovy v přilehlých honitbách a večer 
následovaly výřady ulovené zvěře na nádvoří opočenského zámku. I 
naši žáci přišli obdivovat nejen úlovky, ale i orly, sokoly a další krásné 
dravce.  

VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH 
Na výstavu „Zahrada východních Čech“ v Častolovicích 
jezdíme pravidelně jako návštěvníci, ale také jako 
vystavovatelé. Letos jsme naši výstavní expozici podřídili 
romantickému podzimu a naaranžovali jsme svatební 
tabuli právě v jeho barvách. V pátek 7. října se žáci 
z Nového Města nad Metují, Broumova a Opočna vydali 
tuto podzimní výstavu navštívit. Tam zhlédli květiny, 

rostliny, zahradní techniku, dekorace a prodejní stánky s různými dobrotami. Zúčastnili se soutěže  
o nejlepší misku ovoce a zeleniny. 

VÁNOČNÍ OZDOBY  

Ve čtvrtek 13. října jsme se žáky oboru Prodavač z Broumova 
navštívili výrobnu Vánočních ozdob ve Dvoře Králové. Viděli 
jsme vyfukování různých tvarů ozdob, stříbření, barvení  
a lakování. Exkurzi jsme zakončili ve firemní prodejně,  
kde jsme si nakoupili ozdoby a připravili se tak na blížící  
se Vánoce.  
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PŘÍPRAVA OBČERSTVENÍ  
Ve čtvrtek 13. října slavila Mateřská škola v Opočně  
30. výročí. Žáci oboru Kuchař z Opočna a Nového Města 
připravili k této příležitosti krásně nazdobené obložené mísy 
a žáci oboru Cukrář napekli výtečné mini zákusky. 

 

PIVOVAR A KAUFLAND  
V pátek 14. října žáci druhého  ročníku oboru 
Prodavačské práce navštívili malý pivovar 
v Rychnově nad Kněžnou, kde se seznámili 
s výrobou piva. Součástí byla i prohlídka 
sodovkárny, moštárny a palírny lihovin. 
V prodejně Kaufland si žáci prohlédli sortiment 
čokoládových a nečokoládových cukrovinek.  

 

MAKRO HRADEC KRÁLOVÉ 
Žáci třetích ročníků oboru Prodavačské práce  
v pondělí 17. října navštívili velkoobchod Makro 
v Hradci Králové. Tam si prošli prostory určené 
pro prodej a skladování zboží. Na úseku zeleniny 
ochutnali různé druhy rajčat a v oddělení ryb  
si prohlédli chobotnici. 

 

SOUTĚŽ „ ŠKOLA HROU“  
Ve středu 19. října se v SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují 
v areálu pracoviště Opočno uskutečnil 1. ročník soutěže 
,,Škola hrou“. Akce byla připravována pro žáky základních 
škol z 8. – 9. ročníků. Jejím cílem bylo představit naši školu 
a obory hravou formou. Účastníci si mohli vyzkoušet 
pečení housky, zdobení chlebíčku, dojení  
na cvičném kravském vemínku nebo výměnu kola u auta. 
Na internátě soutěžili v házení šipkami na elektronický terč 
nebo si prohlédli jeho vnitřní prostory. Pro soutěžící a 
vítěze vyrobili občerstvení, dorty a zákusky žáci oboru 
Cukrář.  
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VÝSTAVA CHOVATELŮ  
V sobotu 22. října proběhla v Novém Městě nad Metují 
výstava drobného zvířectva. Naše škola zde měla stánek, 
ve kterém jsme prodávali výrobky oboru Cukrář. Ti napekli 
výborné koláče, jablečné záviny, makové rohlíčky, svatební  
a linecké koláčky.  

 

 

HESLO INTERNÁTU SŠ   
Takhle si žijeme na internátě SŠ a využíváme spousty aktivit. 
Úsměv a kamarádství je naše heslo. 
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