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  OCENĚNÍ PANÍ ŘEDITELKY  
Ve čtvrtek 2. února předávala paní ředitelka spolu se svou 
zástupkyní motivační ocenění vybraným žákům ZŠ a SŠ, kteří  
v 1. pololetí dosáhli různých úspěchů či zlepšili své studijní 
výsledky. Gratulujeme!  
 

 

ZIMNÍ RADOVÁNKY 
V měsíci únoru se všechny výchovné skupiny internátu 
Králíček oddávaly zimním radovánkám. Nechyběla 
rychlost, ledový vítr ve tvářích i drobná zranění, která 
k nim neodmyslitelně patří. 

 
 

BROUMOV 
Ve čtvrtek 2. února proběhl již 3. ročník turnaje v bowlingu. 
Nejlepší hráčkou byla žákyně Dana se získanými 191 body 
a nejlepším hráčem Jiří se 166 body. Jako vždy jsme si 
turnaj náležitě užili.  

 

 

HURÁ NA ZIMNÍ STADION 
Ve středu 8. února se žáci ZŠ a SŠ vypravili na novoměstský zimní stadion, kde si dvě hodiny zabruslili. 
Kdo se tomuto sportu nemohl věnovat, zúčastnil se výšlapu zimní přírodou. 
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NOVOMĚSTSKÝ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 
 

Ve čtvrtek 9. února proběhl 
v naší škole žákovský parlament, 
na kterém se setkali žáci 
novoměstských ZŠ. Obory 
Kuchař, Cukrář i Pekař se 
prezentovaly ukázkou slavnostně 
prostřené  valentýnské tabule, 

výstavkou cukrářských a pekařských výrobků, zajistili občerstvení 
i obsluhu. Žáci oboru Pečovatel předvedli krátkou instruktáž první pomoci. Návštěva si také mohla 
prohlédnout prostory naší školy. 

 

ŽÁCI ZŠ  
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ byli řádně provětrat boby na dráze Berta  
v Mladých Bukách. Kromě toho pak ještě byli přímo pod větrnou 
elektrárnou a také na Kolonádě v Janských Lázních, kde je zaujala 
plastika symbolizující nemocné obratle. Berta je původně německé 
jméno a prý znamená báječná a skvělá. Takový byl i jejich den, který si 
opravdu užili. 

 

VÝLET DO PODĚBRAD 
Žáci ZŠ, ubytovaní na internátu Králíček navštívili v rámci zájmové činnosti 
MUZEUM FILMOVÝCH LEGEND. Žáci si nejprve vyslechli historii muzea  
a poté i příběhy jednotlivých postaviček. Po prohlídce si mohli pořídit 
fotografie se svými hrdiny. 

 

VALENTÝNSKÉ PEČENÍ  
Na „Valentýna“ měli žáci oboru Rodinka předmět „Cukrářské práce“. 
Svátek všech zamilovaných je inspiroval k upečení krásného ovocného 
dortu ve tvaru srdce.  
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TURNAJ V ŠIPKÁCH   
14. února se v internátu v Opočně uskutečnil turnaj žáků 
v šipkách. Zúčastnili se ho žáci z Nového Města nad Metují  
a Opočna. Soutěžili nejprve jednotlivci a potom družstva. 
Nejlepší hráči a družstvo byli oceněni sladkostmi.  

 

BOTANICKÉ ILUSTRACE   
Ve středu 15. února jsme se žáky oboru Příprava pro život navštívili 
místní galerii Zázvorku, kde jsme zhlédli zajímavou výstavu řezbářky  
a malířky Jarmily Haldové. Ve spodní části budovy jsme zavítali  
do bývalých prostor mučírny a vězení. 

 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA 
Internát Králíček navštívila naše bývalá žákyně Kristýna. Malá Anitka 
rozněžnila i nás drsňáky  .  

 

 

RAUT   

Ve čtvrtek 16. února se konala v SŠ Podorlické vzdělávací 
centrum v Dobrušce soutěž v programování, kam se sjeli 
studenti i učitelé z různých koutů České republiky a naším 
úkolem bylo je nejen občerstvit, ale i nasytit. Žáci oborů Kuchař 
a Cukrář pro ně připravili obložené mísy, chlebíčky, zákusky a guláš. Naše výrobky si všichni moc 
pochvalovali! 

 

PŘÍPRAVY NA PLES 
Těšíme se na školní ples a přípravy na něj vrcholí. Děvčata z opočenského 
internátu spolupracují na přípravě tomboly. A proto využíváme každou volnou 
chvilku k balení losů.  
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