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EXKURZE V ODBORNÉM UČILIŠTI  
V úterý 3. října žáci prvního ročníku oboru Prodavač z Opočna navštívili 
školu v Chroustovicích, kde si prohlédli dílny a pracoviště všech oborů, 
které se na této škole vyučují. Zajímali se především o školní bufet,  
ve kterém probíhá odborný výcvik oboru Prodavač. Žáci měli příležitost 
porovnat výuku oboru v Chroustovicích s výukou na naší škole. 

 

LANOVÝ PARK „HOPSTRÁDA“  
Ve středu 4. října se žáci z internátu Králíček zúčastnili výletu do lanového 
parku v Náchodě. Všem se výlet moc líbil a těší se na příští návštěvu.  
 

 

 

 EXKURZE MAKRO  
Žáci třetího ročníku oboru Prodavač z Opočna v pondělí 
10. října navštívili v Hradci Králové velkoobchod MAKRO. 
Tam si prošli celý prostor určený pro skladování, prodej 
zboží a seznámili se s odvodem tržeb. Na úseku ryb 
ochutnali ústřice a krevety. 

 

TURNAJ V ŠIPKÁCH 
V úterý 17. října proběhl na internátě Hradčany turnaj 
v šipkách. Turnaj byl velice vyrovnaný a do posledních hodů se 
bojovalo o prvenství. Vítězem se stal žák Ivo, druhý se umístil 
Tomáš a třetí Miroslav. 
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ŽÁCI ZŠ  
Žáci 6. ročníku ZŠ absolvovali exkurzi do Bioparku Štít. I přes nepřízeň počasí si 
výlet užili a viděli spoustu zvířat. 

   
 

 

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ  
Ve čtvrtek 12. října se žáci oboru Příprava pro život  
a Rodinka vydali do Opočna, kde proběhl  
50. ročník největšího srazu sokolníků v Evropě. 
Místem slavnostního zahájení a výřadů zvěře je 
nádvoří opočenského zámku. Nad zdejší krajinou  
se každoročně s příchodem podzimu vznáší množství orlů, sokolů, rarohů a dalších druhů dravých 
ptáků. Kromě dravého ptactva jsme také mohli vidět koně a lovecké psy.  

 

RAUT  
Ve čtvrtek 12. října se konal Slavnostní večer města Dobrušky. Akci, která  
se konala ve Společenském centru v Dobrušce, moderoval Vladimír Hron  
a po slavnostním ceremoniálu také zazpíval. Na závěr byli hosté pozváni  
na slavnostní raut, který jsme pro ně připravili. Obdivovali prostřený stůl  
a na občerstvení si moc pochutnali!  
 

 

RAJSKÁ ZAHRADA 
V pátek 13. října jsme se žáky oboru Kuchař z Broumova navštívili hotel Rajská 
zahrada v Novém Městě nad Metují. Nejprve jsme posnídali v restauraci 
hotelu, pak si sami vyzkoušeli, jak taková hotelová snídaně vlastně probíhá.  
Po té nás pan ředitel provedl celým komplexem hotelu. Všichni žáci byli 
z exkurze nadšení. 
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ODBORNÁ EXKURZE V MACHOVĚ 
Žáci SŠ oboru Zemědělec navštívili v pondělí 16. října 
soukromý chov mléčného skotu pana Hubky z Machova. Viděli 
v praxi chov hospodářských zvířat včetně drůbeže a prohlédli 
si moderní stroje na zpracování půdy. 

 

DEN ŘEMESEL 
Ve středu 18. října přijeli do naší školy na pracoviště v Novém Městě nad Metují žáci z okolních ZŠ, 
kteří by měli zájem o obory Kuchař, Cukrář a Pekař. Na vlastní kůži si vyzkoušeli různé činnosti  
na jednotlivých pracovištích. Také opočenská část naší školy hostila žáky ZŠ, kteří měli možnost 
vyzkoušet si jednodenní práci v oborech vyučovaných v Opočně. Práce v oborech jim přišla velmi 
zajímavá a mnozí si odnesli domů výsledky své práce. Všichni byli velice šikovní! 

 

 

 

 

 

VÝLET DO PARDUBIC   

V úterý 24. října žáci SŠ prvního a třetího ročníku oboru 
Prodavač navštívili Perníkovou chaloupku. Při exkurzi  
se seznámili s vývojem perníku a jeho výrobou.  
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 DORTY  
Naši cukráři se nezaleknou ničeho.  
Ani výroby dortu, jehož zadání není pro cukrářský 
výrobek úplně typické. Vyrobili obří hamburger, 
který obsahoval všechny důležité doplňky včetně 
hranolek, listu salátu, cibule i rajčat, které žáci věrohodně vytvořili 
z modelovací hmoty. Další krásný dort putoval k mladému muzikantovi.  
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