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PUTOVÁNÍ ZA MÓDOU 
Žáci oboru Šička a Provozní služby v úterý 31. října navštívili 
společnost LUKO s.r.o., která se zabývá výrobou košilí  
v Červeném Kostelci. Dověděli jsme se, že jejich košile oblékají 
významné osobnosti nebo je pro své vynikající vlastnosti nosí 
cestovatelé na expedicích po celém světě. 

 

CANISTERAPIE  
Žáky oboru Příprava pro život navštívila naše paní ředitelka se 
svou fenkou Akirou. Ukázaly nám spoustu zajímavých 
pomůcek, které téměř denně využívají. Povídali jsme si o tom, 
jak k pejskům přistupovat, jak je hladit a nehladit, česat, cvičit 
a odměňovat. Žákům se hodina ve společnosti fenky moc 
líbila.  

 

INTERNÁT HRADČANY 
V listopadu se uskutečnil losovaný turnaj dvojic ve stolním fotbale. Bojovalo 
se o nejlepší možné výsledky. Turnaj měl velký náboj a zároveň sportovního 
ducha. 

 
 

 

HALLOWEENSKÉ KUCHTĚNÍ V BROUMOVĚ  
Žáci 3. ročníku oboru Kuchař si udělali v rámci 
odborného výcviku HALLOWEENSKÉ KUCHTĚNÍ. 
Společnými silami vydlabali dýni, připravili tradiční 
dýňové recepty a napekli si strašidelné moučníky.  
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INTERNÁT OPOČNO 
Měsíc listopad se na internátě nesl v duchu příprav na vánoční výstavu.           
Při vyrábění pomáhali i chlapci a šlo jim to skvěle. 

 

 

 

 

BEZPEČNOST NA SILNICÍCH 
Ve středu 1. listopadu cestovali žáci oboru Kuchař, Cukrář  
a Pekař do Náchoda, kde v Divadle Dr. Čížka probíhalo 
multimediální divadelní představení. Žáci viděli důsledky 
nepřiměřeně rychlé jízdy, nepřipoutání se v autě, nebo když 
za volant usedne opilý řidič. Tento preventivní program byl 
velice poučný! 
 

 

PEČOVATELÉ  
Žáci oboru Pečovatel se v rámci odborného výcviku  
na smluvním pracovišti MSSS Oáza Nové Město nad Metují učí 
nejen přímé péči o klienty, ale zároveň se seznamují 
i s kompenzačními pomůckami, které jim vhodně jejich práci 
ulehčují.  

 

PROJEKTOVÝ DEN  
Na ZŠ proběhl projektový den na téma „ Zdravá výživa“. Žáci 
3. ročníku se seznámili s pitným režimem, především jak je  
pro člověka důležitá voda, odkud vodu získáváme, koloběh 
vody v přírodě, atd. 
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VZPOURA ÚRAZŮM 
VZPoura úrazům je název preventivního programu, v rámci 
kterého k nám ve čtvrtek 2. listopadu zavítali dva vozíčkáři. 
Pohovořili o svých úrazech, o vyrovnávání se s náročnou 
situací a o životě na vozíku. 

 

 

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH  
V týdnu od pondělí 6. do pátku 10. listopadu se naše škola prezentovala na akci "Týden vzdělávání 
dospělých" na Úřadu práce v Náchodě. Žákyně 3. ročníku oboru Kuchař předváděly výrobu a zdobení 
jednohubek. 

 

 

 

 

 

 VÝLET ZA ODMĚNU 
Ve čtvrtek 9. listopadu jeli někteří žáci ze ZŠ na výlet  
za odměnu - za vhodné chování a aktivní přístup  
ve vyučovacích hodinách. Navštívili Nový Hrádek, oboru  
se zvířaty na Bydle a Masarykovu chatu. 
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NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 
V úterý 14. listopadu žáci oboru Příprava pro život navštívili 
v rámci celoškolního Týdne regionů Městskou knihovnu 
v Novém Městě nad Metují. Zde byl připraven program na 
téma život a dílo spisovatele Karla Čapka, významné osobnosti 
našeho kraje. 

 

 

BRUSLENÍ 
Ve středu 22. listopadu jsme si oblékli 
teplé bundy, rukavice, kulichy a hurá  
na zimní stadion, kde jsme se dvě 
hodiny věnovali bruslení. Někteří 
krasobruslili, jiní se drželi spíše při 
okraji, ale všichni si zaslouží pochvalu!  

 

PŘÍPRAVY NA VÝSTAVU 
Žáci SŠ na internátě v Opočně rozhodně neotálejí  
a během listopadu připravují v zájmových 
činnostech rekvizity a výrobky na blížící se vánoční 
výstavu. 
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