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MĚSTSTKÝ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT   
Ve čtvrtek 1. února se ve školním klubu Leguán uskutečnilo 
setkání městského žákovského parlamentu. Po jednání se zde 
představil obor CUKRÁŘ. Žákyně  
3. ročníku Lenka a Lucka předvedly ukázky 
modelování z mandlové hmoty. Kuchaři  
a cukráři připravili chutné pohoštění.  

 

INTERNÁT  
Skupina chlapců v opočenském internátu se pravidelně věnuje sportu. 
Disciplíny střídáme, aby si na své mohl přijít opravdu každý. V současné 
době jsme se dle přání chlapců zaměřili na košíkovou. 

 

 

 

 KLOPOTOV 
I v měsíci únoru je čas na procházky do přírody. Děvčata, 
ubytovaná na internátu, chodila krmit do Klopotova 
zvířata a obdivovat zimní krajinu. 

 

EKOFARMA BOŠINA  
V pondělí 5. února se kuchaři 3. ročníku z NM vydali  
na prohlídku ekofarmy do Vernéřovic. Majitelka paní Bošinová 
jim ukázala a popsala porážecí místnost, bourárnu, stroje, 
farmářský krámek, zvířata a spoustu dalších věcí. Žáci si mohli 
sami vyrobit hamburger z biohovězího masa. Byl vynikající!!!  
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BAZÉN 
Ve středu 7. února se děvčata ze SŠ zúčastnila výletu do 
plaveckého bazénu v Rychnově nad Kněžnou. Plavání 
bylo odměnou za výborné bodové hodnocení. Výlet se 
všem moc líbil a doufáme, že si ho brzy zopakujeme.  

 

PEČOVATELSKÉ ČINNOSTI  

Žáci prvního ročníku oboru Pečovatel se odpovědně připravují na svoji 
profesi. Dříve než budou pečovat o klienta, zkoušejí si jednotlivé úkony 
na sobě a svých spolužácích. Z jednou z činností je i mytí vlasů na lůžku. 

 

 

 

MAGICKÉ MÍSTO 
Internát Hradčany navštívil magické místo v přírodě. Žáci  
a žákyně objevili pergamen a společně se zamysleli  
nad moudrým citátem. 

 

 

 

„PO PERNÍČKÁCH BÁBOVKA“   
Jak jsme jednou na internátě dostali neodolatelnou chuť na večerní mlsání 
bábovky. Tak jsme si ji co? Upekli!  
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KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ 
Bojujeme proti stresu. A proto jsme se rozhodli, že si na 
kroužku ručních prací zkusíme vymalovat antistresové 
mandaly. Všem se nám to líbilo a určitě si ještě nějakou 
antistresovou omalovánku vymalujeme.  

 

 

MASOPUST  
V úterý 13. února si žáci v Broumově užívali 
masopustního veselí. Prodavači vyráběli veselé a krásně 
barevné škrabošky, kuchtíci pro všechny napekli sladké 
masopustní koblížky. Nechybělo povídání o významu  
a tradicích, které se s masopustem spojují.  

 

ODBORNÁ EXKURZE V DRŮBEŽÁRNĚ 
Ve dnech 13. a 14. února 2018 navštívili žáci oborů Prodavač  
a Zemědělec chov nosnic a výrobnu konzumních vajec 
v Semechnicích. Žáci viděli ustájení, krmení nosnic i cestu 
slepičích vajec od snesení až po expedici. Paní Řízková podala 
ke všem fázím výroby zajímavý výklad. Žáci prodavačského 
oboru si zde zopakovali vše, co se naučili o prodeji vajec. 

 

PŘÍPRAVA VÝROBKŮ NA VÝSTAVU  
Žáci oboru Šička připravují výrobky na výstavu Velikonoce 
svátky jara v Častolovicích. Šijí různé jarní dekorace a těší se 
na příchod jara. 

 

 

 



   
 

5 
 

ODBORNÁ EXKURZE 
Ve středu 14. února se žáci 2. ročníku oboru Kuchař vypravili 
do masokombinátu Skaličan. Viděli proces zpracování 
vepřového masa od porážky přes bourárnu až po výrobu 
klobás, salámů a dalších výrobků. Dále pokračovali do ZD 
Dolany, kde se dozvěděli něco o pěstování ovoce, jeho sklizni, 
mytí, třídění a skladování.  

 

OBCHODNÍ CENTRUM, TESCO  
V pátek 16. února žáci 1. a 2. ročníku oboru Prodavač navštívili 
v rámci odborných předmětů obchodní centrum  
v Hradci Králové.  V prodejně Tesco jsme při exkurzi navštívili 
sklady a namarkovali si nákup na pokladnách.  

 
 

DRUŽINA 
V družině se moc těšíme na jaro, proto jsme už začali 
tvořit jarní výzdobu. Naši kluci se na hezké počasí  
a pobyt venku také těší, mimo jiné trénují skoky přes 
švihadlo. 

 

 

 

INTERNÁT OPOČNO  
Před jarními prázdninami jsme do naší tělocvičny pozvali chlapce ze SPŠel.it 
Dobruška. Sehráli jsme přátelské utkání ve florbalu. Přes veškerou snahu 
domácích nakonec zvítězili hosté z Dobrušky. Po prázdninách musíme 
potrénovat, protože jsme se domluvili na odvetě.  
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ŠKOLNÍPLES  
V pátek 16. února se  konal v Pyramidě v Novém Městě nad Metují stužkovací ples naší školy, kterého 
se zúčastnili žáci končících 2. a 3. ročníků Střední školy z Nového Města nad Metují, Broumova  
a Opočna. Ples byl pro stužkované žáky významným dnem, na který se důkladně připravili. A tak jsme 
mohli obdivovat nejen krásné šaty, ale i účesy přítomných dam i elegantně oblečené pány, ve které se 
proměnili naši žáci. Večerem nás hudebně doprovázel pan Hejduk. Na vydařeném plese nechyběla 
bohatá tombola, panovala příjemná atmosféra a všichni prožili hezký večer.  
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBČERSTVENÍ PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE V PROGRAMOVÁNÍ 
Rok co rok se do SŠ PVC v Dobrušce sjíždějí studenti 
z různých koutů naší republiky a soupeří zde ve svých 
programátorských dovednostech. Letos se sešli 21. února  
a žáci oboru Kuchař a Cukrář se postarali o občerstvení.  
Ke svačině připravili výrobky studené kuchyně, zákusky  
a k obědu guláš. 
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