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OVČÁCKÉ SLAVNOSTI 
V sobotu 29. dubna se v Ratibořicích konaly slavnosti,  
na kterých měla naše škola prodejní státek. Cukráři napekli 
spoustu různých dobrot, které si návštěvníci mohli zakoupit. 

 

 

EXKURZE PRAHA 
Ve středu 3. května jsme se žáky naší školy z Opočna podnikli 
odbornou exkurzi do Národního zemědělského muzea 
v Praze. Tam jsme se zapojili do interaktivní hry „Recyklace 
odpadů“, prohlédli jsme si expozice: RYBÁŘSTVÍ, MYSLIVOST  
a JEDE TRAKTOR. Slunečné odpoledne jsme využili 
k procházce starou Prahou.  

 

SVÁTEČNÍ POSEZENÍ   
Se zpěvem karaoke a hrou „Člověče, nezlob se“ jsme trávili 
příjemné odpoledne na internátě.  

 

 

 

FOTBALOVÝ TURNAJ  
Se žáky z novoměstského internátu jsme se vydali 
na naše pracoviště v Opočně na turnaj ve fotbalu. 
Výhru jsme si bohužel nepřivezli, ale za to jsme si to 
pěkně užili. 
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KOMEDIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ   
Žáci SŠ navštívili divadelní představení s názvem „Ten trapas 
nepřežiju – aneb ten řízek nezvedej“, které se konalo  
ve čtvrtek 4. května v Broumově a potom v úterý 9. května 
v Náchodě. Herci žáky provedli základy etikety a slušného 
chování ve společnosti. Žáci se vyfotili s účinkujícími:  
A. Slováčkovou, P. Calltou, N. Řehořovou a L. Ondřejem.  

 

BESEDA S VOZÍČKÁŘI 
Ve čtvrtek 11. května navštívili naši školu v rámci projektu VZP 
dva vozíčkáři. Pohovořili o svém úrazu a o životě s postižením, 
„VZPoura úrazům“ je zaměřen na prevenci úrazů a nehod  
u dětí a mladistvých. 

 

ŠKOLNÍ VÝLET 
Ve čtvrtek 11. května se žáci oboru Příprava pro život  
a Provozní služby vypravili do Hradce Králové. Tam jsme prošli 
historickou částí města a poté navštívili BISTRO u dvou přátel, 
které zaměstnává lidi s mentálním postižením. V muzeu 
Divadla Drak jsme si prohlédli sbírku loutek a pak žáci plnili 
zadané úkoly spojené s loutkami. Prostor muzea je koncipován 

jako tajemný labyrint. Součástí je interaktivní laboratoř i herna, která umožňuje vyzkoušet si divadelní 
profese na  interaktivních trenažérech. Na závěr jsme zhlédli výstavu Včelí dům a dalekohledem si 
prohlédli včelí úly na střeše divadla.  

 

HUDEBNĚ DRAMATICKÝ FESTIVAL  
V pátek 12. května se v náchodském Beránku konal festival 
speciálních škol. Naše škola na této akci zajišťovala 
občerstvení v podobě obložených talířů a mini zákusků. Hosty 
obsluhovali žáci 1. ročníku oboru Kuchař a šlo jim to skvěle! 
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NÁVŠTĚVA NÁCHODA 
V pondělí 15. května se žáci 1. ročníků oboru Kuchař vydali  
na exkurzi do Náchoda. První zastávkou byl mlýn. Tam  
si žáci prohlédli celý provoz od zpracování obilí až po výrobu 
mouky. Poté jsme přešli do hotelu Tommy. Žáci mohli 
obdivovat zařízení hotelu i pokojů, restauraci, kuchyň, ale i 
wellness. 

 

ODBORNÁ EXKURZE 
Ve středu 17. května navštívili žáci 3. ročníku oborů Opravář 
zemědělských strojů a Autoopravář národní kulturní památku 
v Ostravě - Dolní oblast Vítkovic:  Důl Hlubina, vysoká pec  
a Koksovna Vítkovických železáren. Od roku 1828 do roku 
1998 zde probíhala výroba surového železa. 

 

DĚTENICE 
Ve středu 17. května se žáci oborů Kuchař, Cukrář a Prodavač 
podívali do Dětenic. Přivítala je čarodějnice Žizelda, provedla 
je zámkem a povyprávěla o jeho historii. Následovala exkurze 
do pivovaru, kde si žáci připomněli výrobu piva. Potom  
ve středověké krčmě poobědvali bramboračku servírovanou  
v bochníčku chleba.  

 

OPOČNO INTERNÁT   

Mezi oblíbené zájmové činnosti mezi dívkami na internátu patří příprava 
pokrmů. Během roku jsme upekly několik moučníků. Nyní jsme pro 
změnu uspořádaly soutěž o nejhezčí pizzu. A samozřejmě, že vyhrály 
úplně všechny.  

.  
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SVATEBNÍ RAUT 
V sobotu 20. května jsme připravovali raut pro 60 svatebčanů. 
Naši kuchaři připravili výborné občerstvení v podobě různých 
salátů, pokrmů z masa nebo chuťovek. Obsluhu zajišťovali žáci 
oboru Cukrář a Kuchař a vedli si velmi dobře! 

 

 

 

NÁVŠTĚVA NA HRADČANECH   
V pondělí 22. května navštívili žáci ZŠ pracoviště  
na Hradčanech. Pečovatelé pro své mladší spolužáky připravili 
program "Lidské tělo". Cílem programu bylo 
zábavnou formou představit  stavbu a funkci našeho těla, 
prezentovat  anatomické modely orgánových soustav. 

 

 

RATIBOŘICE 
Ve středu 24. května navštívili žáci oboru Prodavač prodejní 
stánky v Ratibořicích, kde se seznámili s jednotlivými typy 
stánkového prodeje.     

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA      
Se žáky školní družiny jsme vyrazili na přednášku 
o parkurovém skákání, kde jsme se dozvěděli 
spoustu zajímavých informací o tomto sportu.  
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NOVINKY U CUKRÁŘŮ 

V dubnu předvedla firma Zeelandia žákům oboru Pekař směsi 
na výrobu chleba. Ve čtvrtek 18. května zavítala pracovnice 
této firmy také k našim cukrářům. Měli možnost seznámit se 
s různými zlepšujícími přípravky na výrobu korpusů, krémů, 
náplní a polev. Během dopoledne připravili několik druhů 
dortů, které pak také mohli ochutnat. 

 

 

KOUPÁNÍ 
Konečně jsme se dočkali teplého počasí a vyrazili se žáky 
školní družiny k potoku, kde jsme si mohli smočit nohy, zahrát 
si na rybáře i postavit hráz.  

 

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ    
Ve čtvrtek 25. května se ve školní soutěži utkaly týmy kuchařů z Nového Města, Opočna a Broumova. 
Zadání pro letošní rok bylo: Kuřecí vývar s masem a nudlemi a Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémem. Porota měla při hodnocení velice těžký úkol, neboť všechny prezentované pokrmy byly 
úžasné. Na 1. místě se s výbornou polévkou a originálně pojatými buchtičkami umístili Terka a Milan 
z Opočna. Gratulujeme! 
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