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NEJSILNĚJŠÍ MUŽ SVĚTA 
V pondělí 19. prosince nás v internátě navštívil  
Jiří Havrda, který je sedmnáctinásobným mistrem 
České republiky, šestinásobným mistrem světa  
a držitel světového poháru a národního rekordu 
v BEANCH PRESSU. Zvedl 380 kg. Děti si vyslechly 
zajímavé povídání a hlavně se jim líbila ukázka sportu. 
Samy si vše mohly vyzkoušet a zasoutěžit si.  

 

 

AUPARK HRADEC KRÁLOVÉ  
Ve čtvrtek 22. prosince žáci všech tříd oboru 
Prodavačské práce navštívili v rámci předmětu 
Zbožíznalství specializované obchody, kde plnili 
zadané úkoly.  

 

 

„SOVÍ ŠKOLA“ 
Školní družina se v rámci celoroční hry „Soví škola“ snažila 
poodkrýt historii řemesel.  Například jsme se pozastavili  v oboru 
lékařském. Povídali jsme si o praktikách i postupech za období 
života Karla IV.  Pro lepší představivost jsme využili figurantky 
Anči, na které si žáci vyzkoušeli důležité postupy k záchraně 
lidského života.  

 

 

CUKRÁŘSKÉ TVOŘENÍ 
Žáci oboru Cukrář si v rámci odborného výcviku zkusili 
připravit netradiční výrobky, jako jsou například 
čokoládové bonbony s jahodovoořechovou náplní nebo 
kávové lanýže. 
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ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY 

KUCHAŘI A CUKRÁŘI 
 

Žáci třetího ročníku vykonávali v průběhu 
ledna tři části ročníkové zkoušky - písemnou, 
ústní a praktickou. Tím si nanečisto zkusili 
složit zkoušku závěrečnou, která je čeká 
v červnu. 

      

 

 

 

PEČOVATELÉ 
V pátek 13. ledna se na smluvním pracovišti MSSS Oáza Nové Město nad Metují konala praktická část 
ročníkové zkoušky třetích ročníků Pečovatelů. Žáci zde plnili úkoly z oblastí přímé a nepřímé péče 
o klienta. V pondělí 16. ledna pak předvedli své znalosti a vědomosti při ústní a písemné zkoušce. 

 

 

 

PŘÍPRAVA PRO ŽIVOT  
Žáci Praktické školy dvouleté vykonali v polovině ledna 
praktickou část ročníkové zkoušky, ve které připravovali 
jednoduché pokrmy. Následně si poprvé vyzkoušeli i ústní 
část zkoušky, která pro ně byla náročnější. 
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RODINKA  
 

Žáci druhého ročníku oboru Rodinka 
úspěšně složili ročníkovou zkoušku. Své 
vědomosti prokázali v písemné a ústní 
zkoušce. Dovednosti pak předvedli 
v praktické části, která se skládala  
z vaření, praní, žehlení, šití a opravy 
prádla.                                                                          

  

 

EXKURZE DO SKALIČANU A ZD DOLANY  
 

S žáky druhého ročníku oboru Kuchař jsme se vydali  
na exkurzi do České Skalice. V masokombinátu Skaličan 
mohli žáci zhlédnout celý proces zpracování jatečného 
masa od porážky až po výrobu masných výrobků. Poté 
jsme pokračovali do ovocnářského střediska, kde jsme 
byli seznámeni s pěstováním a sklízením jablek, sklady, 
mycí a třídící linkou. Nechyběla ochutnávka jablek  
a jablečného moštu. 

 

 

VÝLET DO BAZÉNU 
Skupina žáků SŠ z internátu Králíček se vydala ve čtvrtek          
19. ledna autobusem na výlet do Rychnova nad Kněžnou. Cílem 
byl už tradičně plavecký bazén. Třináct žáků si užilo plavání, 
cvičení ve vodě, vířivku i horkou páru. Pár odvážných zkusilo  
i tobogán. Cestou zpět bylo velmi mrazivo, ale všichni to přežili 
ve zdraví. 

 



   
 

5 
 

ŠEDIVÁČKŮV LONG 
Žáci ubytovaní na internátu Králíček navštívili v úterý   
24. ledna Deštné v Orlických horách, kde si užili hrátky 
na sněhu a účastnili se zahájení závodu psích spřežení 
zvaný „ŠEDIVÁČKŮV LONG“ s pestrým doprovodným 
programem.  

 

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ     
V úterý 24. ledna si vyjeli žáci oboru Příprava pro život  
do divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě na představení „CHOVEJ 
SE JAKO ČLOVĚK“. Účinkující dokázali žáky pěkně „rozparádit“, 
takže jsme odjížděli nejen poučeni o pravidlech společenského 
chování, ale i ve výborné náladě. Návštěva kavárny Láry fáry pak 
byla už jen příjemnou tečkou.  

 
 

ZIMNÍ RADOVÁNKY 
Nejen žáci ZŠ si v těchto chladných dnech při hodinách Tělesné výchovy užívají radosti spojené 
s bohatou nadílkou sněhu. Kouzlo sáňkování si užila skupina ubytovaných děvčat na zasněženém 
kopci za internátem v Opočně. Také žáci v Broumově docházeli v lednu na místní bruslařský stadion  
a užívali si radovánek na ledě. Bruslení nám už docela jde a doufáme, že bude ještě příležitost  
se v něm zdokonalit.  
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