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VÝUKA V PŘÍRODĚ  
V přírodě přichází jaro a žáci ZŠ začínají se školní výukou 
venku v přírodě.  

 

 

 

TURNAJ V ŠIPKÁCH  
V úterý 28. března proběhl na internátě Králíček „Meziinternátní turnaj  
v šipkách“ žáků SŠ. Změřili jsme síly se žáky ubytovanými v Opočně a zjistili, 
že jsme všichni dobří.  

  

PLAVÁNÍ 
V uplynulých týdnech se žáci ZŠ v rámci výuky zúčastnili 
pravidelného kurzu plavání v místním krytém bazénu.  

 

 

 

POSILOVNA       
Se žáky školní družiny ZŠ jsme navštívili naší posilovnu, kde si mohli 
zacvičit na posilovacích strojích a porovnat mezi sebou svoje síly.  

 
 

KOPANÁ  
Žáci ZŠ obsadili 4. místo v turnaji v sálové kopané, který pořádala  
ZŠ v České Skalici. 
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ZEMĚDĚLCI 
Ve čtvrtek 30. března jsme se žáky oboru Zemědělec podnikli 
odbornou exkurzi do firmy De Heus v Běstovicích. Tato 
mezinárodně působící společnost vyrábí kvalitní krmiva, 
krmné směsi a granule pro hospodářská zvířata. Dále jsme 
navštívili farmu v Kostelecké Lhotě, kde jsme si prohlédli 
malochov skotu, prasat, ovcí, koní a drůbeže. 
 

 

JARNÍ VÝSTAVA 
V pátek 31. března žáci druhého ročníku Prodavačské 
práce vyrazili do Machova. Na výstavě měli žáci své 
výrobky i neprodejní exponáty, na jejichž výrobě se 
podíleli při odborném výcviku. Prohlédli si tam 
velikonoční výrobky i pečivo, jarní květiny, dekorace  
a aranžmá.  

 

 

PLETENÍ POMLÁZEK 
Žáci všech výchovných skupin z internátu Králíček vyrazili  
na Hradčany, kde se společně těšili na Velikonoce a pletli  
si pomlázky.  

 

 

 

NOVÉ VÝROBKY U PEKAŘŮ  
V pondělí 3. dubna poznali naši pekaři na odborném výcviku 
něco nového. Sympatická paní z firmy Zeelandia jim 
představila různé zlepšující přípravky na výrobu chleba, 
celozrnné a vícezrnné směsi na výrobu pečiva apod. Žáci si 
vyzkoušeli zadělávání těsta, tvarování výrobků, jejich 
dekorování a pečení. 
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TÝDEN PREVENCE  
V rámci týdne prevence se 4. a 5. dubna v  naší škole 
uskutečnily přednášky nestátní neziskové organizace 
pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP. 
Přednášky byly zaměřeny na prevenci rakoviny prsu. Děvčata 
získala informace o výskytu, způsobech léčby, prevenci tohoto 
onemocnění, ale mohla si vyzkoušet i samovyšetřování prsů  

na fantomovém modelu. Také pro chlapce byl připraven program - výukový film o první pomoci. 

 

PRVNÍ POMOC  
V pondělí 3. dubna navštívili pracoviště na Hradčanech žáci naší ZŠ. 
Pečovatelé prvního a třetího ročníku připravili pro své mladší spolužáky 
ukázky první pomoci. Všichni si prakticky mohli vyzkoušet ošetření 
drobných poranění, obvazové techniky, polohování zraněných a 
resuscitaci. 

 

PRODAVAČI  
V úterý 4. dubna žáci druhého ročníku oboru Prodavačské 
práce navštívili Chráněné dílny Kopeček v Neratově, kde 
pozdravili bývalé žáky našeho oboru. Ti nás provedli  
po dílnách, kde pracují. Zhlédli jsme také tamní kostel. Potom 
jsme se byli podívat v odborné prodejně sportovních potřeb 
na zimní sporty v Deštném v Orlických horách.  

 

HRY NA HRADČANECH  
Ve středu 5. dubna jsme se se všemi žáky SŠ a ZŠ z internátu 
Králíček vydali na Hradčany, kde pro žáky bylo připravené 
odpoledne plné her a disciplín, které se zaměřovaly  
na vzájemnou spolupráci mezi žáky a družstvy. Hry pro nás 
přichystali naši bývalí kolegové - vychovatelé, za což jim moc 
děkujeme. Na závěr jsme si všichni u ohniště opekli buřty  
a podělili se o své zážitky. Odcházeli jsme s úsměvem na tváři 
z vydařeného odpoledne.  
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VELIKONOCE V MUZEU  
V muzeu v Novém Městě nad Metují probíhala od soboty 1. dubna do úterý 
18. dubna Velikonoční výstava. Na internátě jsme společnými silami vytvořili 
„velikonoční dílo“, které tam bylo vystaveno.  

 

 

 

KAUFLAND  
V pátek 7. dubna žáci prvního ročníku oboru Prodavačské 
práce navštívili obchod Kaufland v Hradci Králové. Seznámili 
se tam s velkým sortimentem exotického ovoce a zeleniny.  

 

VÝSTAVA V ČASTOLOVICÍCH  
Žáci oboru Zahradník - Květinář zdobili tradičně na výstavě „ Velikonoce – svátky jara“, která probíhala 
od pátku 7. dubna do neděle 9. dubna. Mazance, beránci, jidášky, ale i chryzantémy, tulipány  
a kraslice, upravili do jarních kompozic. Žáci oboru Kuchař a Cukrář připravili tabuli na téma  
„staročeská kuchyně a velikonoční pečení“. Žáci SŠ výstavu navštívili a prohlédli si velikonoční 
dekorace, pomlázky a květiny.  
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FLORISTICKÁ SOUTĚŽ 
Na výstavě v Častolovicích proběhl též 4. ročník floristické soutěže, kde 
si žáci poměřili síly v aranžování květin. Na 1. místě se umístila žákyně 
Eliška, na 2. místě Marek a na 3. místě Jana. Vítěz postupuje  
do semifinále, které se koná v měsíci květnu v Praze. 

 

 

ČOKOLÁDA TROCHU JINAK 
V pondělí 10. dubna jsme pozvali odborníka pana Pétera, aby 
ukázal žákům přípravu netradičních výrobků z čokolády. Použil 
na to netypické suroviny, jako je třeba chilli, wasabi nebo 
kokosové mléko. Pod jeho vedením žáci vyrobili a ochutnali 
např. brownies, panna cottu nebo čokoládovou pěnu s chilli. 
 
 

 

FLORBALOVÉ UTKÁNÍ  
Ve středu 19. dubna proběhlo mezi žáky internátů 
z Opočna a Králíčku utkání ve florbalu. Úspěšnější byli žáci 
z Nového Města nad Metují, kteří zvítězili o jedinou 
branku. Důležité bylo ale společně strávené odpoledne. 
Těšíme na další sportovní akci - utkání v sálové kopané. 

 

SOUTĚŽ  
Ve čtvrtek 20. dubna se konala v Hořicích soutěž odborných 
dovedností v oboru Pečovatelské služby. Naši školu 
reprezentovalo dvoučlenné družstvo třetího ročníku. Děvčata 
plnila úkoly ve čtyřech disciplínách, v pečovatelství, šití, vaření 
a testu teoretických znalostí. V náročné soutěži se naše 
družstvo umístilo na pátém místě. 
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ODBORNÁ EXKURZE 
Ve čtvrtek 20. dubna žáci druhého a třetího ročníku 
oboru Zemědělec navštívili kravín ZEMSPOL v Českém 
Meziříčí. Prohlédli si nově instalovanou pojízdnou 
dojírnu, mléčnici a chov telat. Třeťáci zavzpomínali  
na svou praxi v tomto objektu. 

 

 

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ      
Takto plní děvčata z internátu v Opočně své novoroční předsevzetí. V rámci 
zájmových činností chodí pravidelně cvičit do školní posilovny. 

 

 

BOCCIA 
Žáci oboru Příprava pro život se zúčastnili v pondělí 24. dubna turnaje 
praktických škol v BOCCII, který pořádala ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, o.p.s. v Pardubicích. 
BOCCIA je sport podobný pétanque určený lidem s těžkým tělesným 
postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Žáci obsadili 4. a 7. místo  
z 11 soutěžních týmů.  

 

 

NÁVŠTĚVA STUHY  
V pondělí 24. dubna žáci prvního ročníku oboru Prodavačské práce navštívili 
závod Stuha a.s. v Dobrušce, kde se seznámili s výrobou stuh. Vedoucí 
provozovny žákům vysvětlila celý postup výroby s ukázkou nových a starých 
stavů na tkaní stuh. 
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OSLAVY  
V úterý 25. dubna žáci prvního ročníku oboru Provozní služby 
oslavovali osmnácté narozeniny spolužáka Kryštofa, který 
přinesl dort. Všichni si na něm moc pochutnali. Blahopřejeme! 

 
 

 

VÝUKOVÉ PROGRAMY V BROUMOVSKÉM KLÁŠTEŘE 
Ve středu 26. dubna se žáci oborů Kuchař, Cukrář a Prodavač vydali do Broumova, kde se zúčastnili 
výukových programů. Ten první, s názvem „Příběh obilí“, poskytl žákům informace o obilí, jak  
ho sklízeli naši předkové, co jsou snopy, hrabla, jak probíhaly žně atd. Žáci si během programu sami 
namleli mouku a vyrobili si vlastní müsli pomocí vločkovače. Druhý program se nazýval „Na obědě  
u Benediktinů“. Žáci se dozvěděli, co mniši před mnoha lety jedli, zda znali svíčkovou, co je to pučálka, 
čím sladili apod. Mohli navštívit zdejší refektář neboli jídelnu, kde obyvatelé kláštera kdysi stolovali. 
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