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Důležitá výročí 

17. listopad 1939 x 1989 
Dovolujeme si prostřednictvím našeho 

časopisu připomenout dvě významná 

jubilea. Datum 17. listopadu v mnoha 

lidech různých generací vyvolává 

velikou radost, ale i probouzí smutek. 

Pojďme chronologicky od začátku. 

První nešťastná událost s tímto datem 

se pojí se zavřením vysokých škol 

v Československu.  

Když Československo obsadili 23. října 1939 Němci, konala se studentská 

demonstrace, kde byl smrtelně zraněn student lékařské fakulty Jan Opletal. 

Němci reagovali na masové protesty, které probíhaly nedlouho po Opletalově 

pohřbu, 17. listopadu obsadili a zavřeli vysoké školy. Pozatýkali studenty 

a pedagogy, které posléze poslali do koncentračních táborů. 17. listopadu 1941 

byl tento den v Londýně vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. 

  Další událost po padesáti letech je 

mnohem radostnější. Když po druhé 

světové válce Sovětský svaz 

„osvobodil“ Československo a 

komunisté se usadili u moci, ne všichni 

byli s jejich režimem spokojeni. Po 

nekonečném mnohaletém zatýkání, 

udávání, cenzuře apod. probíhalo 

mnoho protestů, mimo jiné 

i za svobodu a demokracii.  

Dne 17. listopadu 1989 se konala 

povolená demonstrace. Veřejná 

bezpečnost, jednotky lidových milicí a další přisluhovači režimu surově zbili 

demonstranty a tím začala tzv. „studentská sametová revoluce“. Sametová proto, 

že kromě 17. listopadu už bezpečnost dál surově neútočila. Vzniklo Občanské 

fórum. 21. listopadu se na Václavském náměstí sešlo 200 tisíc lidí. 29. prosince 

1989 byl Václav Havel zvolen prezidentem Československa.  



3 
 

Fotorubrika 

Představujeme Vám fotografie studentky SPŠ Barbory Gančíkové. Bára ráda 

zachycuje zajímavé scenérie, a tak když jsme ji poprosili o její snímky na obálku 

časopisu, nebyl to pro ni žádný problém. Nám se fotky velice líbily, tak jsme je 

zařadili do této rubriky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Redakce časopisu 
Foto: Barbora Gančíková (4.SA) 
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Knižní recenze 

451 stupňů Fahrenheita 
Kniha 451 stupňů Fahrenheita je klasickou ukázkou dystopického díla. Celá 

kniha vypráví o „hasičích“, kteří ale místo hašení požárů požáry zakládají. Proč? 

Protože je zakázáno vlastnit knihy. Svět je založen na tom, že lidé, 

kteří se o cokoli zajímají, jsou většinou nešťastní. Už jen podle toho, 

že je to dystopické dílo, je možno soudit, že se nebude jednat o zrovna veselý 

děj, ale spíše ponurý. Příběh je prostý, ukrývá v sobě mnohá skrytá poselství. 

Hlavní postavou je Guy Montague, hasič milující svojí práci. Jednoho dne 

potkává dívku, která se právě přistěhovala. Jenže je moc zvláštní, chová se úplně 

jinak než ostatní. Není vůbec oslepená hloupostí a konzumem lidské společnosti. 

Montague má ženu, se kterou si příliš v manželství nerozumí. Jednoho večera 

se dokonce předávkuje prášky na spaní. Ale zpět k hlavní dějové linii. 

Zanedlouho je Montague povolán do práce spálit nějaké knihy. Jednu knihu 

si ze zvědavosti ponechá, ale zároveň v domě upálí starší paní, jež se za nic 

na světě nechce vzdát vlastních knih. Proto s nimi umírá. Hlavní hrdina, 

znechucen celou situací, onemocní a nechce pokračovat v práci hasiče. 

Montagua navštíví jeho šéf a naznačí mu, že není chyba, když si požárník 

na čtyřiadvacet hodin knihu vypůjčí, ale on se knihy do určité doby nezbavil. 

Po nástupu do práce jsou povoláni k dalšímu případu, tentokrát přijíždějí k jeho 

vlastnímu domu. Je nucen svůj milovaný dům spálit. Spolu s domem spálí 

a zabije svého nadřízeného. Vyděšený a zraněný Montague utíká městem 

ke starému profesorovi angličtiny, aby mu pomohl utéci přes řeku do přírody. 

Útěk se úspěšně podaří a hlavní hrdina bloudí krajinou, poznává krásy venkova, 

kde doba není uspěchaná. K velkému štěstí se setkává s bývalými učiteli 

a spisovateli, kteří stejně jako on utekli. Příběh konči, když mu členové 

venkovské komunity prozradí, že knihy sice u sebe nemají, ale mají je pečlivě 

uložené v hlavě. Na město nalétávají letadla a město vybombardují společně 

s vládou. To je chvíle pro Montagua a jeho společníky, vrátí se do města a znovu 

šíří psaný jazyk.  

 Dílo je to nadčasové. Bylo napsáno roku 1951 americkým spisovatelem 

Rayem Brandburym jako reakce na příchozí generaci a globální rozšiřování 

médií (televize, různé pořady) a zároveň na úpadek literatury jako celku.  

 
Autor: Lukáš Šťásek 
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Rozhovory 

Mgr. Radka Rudolfová 
1. Jaká byla Vaše cesta k učitelství? 

Původně jsem vyučena v oboru kadeřník. Ihned 

po vyučení jsem absolvovala dálkové studium 

s maturitou a pedagogické minimum. Nastoupila 

jsem jako velmi mladá mistrová odborného výcviku. 

Tím začala moje dráha ve školství. Kvalifikovanou 

učitelkou odborných předmětů jsem se stala 

po vystudování bakalářského studia na Pdf  UK 

a za další dva roky magisterského studia na Pdf 

Masarykovy univerzity. 

2. Jaké jsou vaše koníčky? 

Koníčků mám celou řadu. Miluji poznávání různých koutů ČR i zahraničí pěšky 

i na kole, toulky přírodou, plavání, lyžování. Věnuji se okrasné zahradě na chatě. 

Největším koníčkem v současné době je můj malý vnouček.  

3. Co si myslíte o naší generaci? 

Dnešní generace se od té naší liší určitě větší sebejistotou a menší pokorou 

k dospělým. Často chybí základní pravidla slušného chování. Mladí mají dnes 

více možností než předchozí generace. Je otázkou, zda jich dokážou správně 

využít. 

Klára Vdoviaková 
1.  Co se ti ve škole líbí? 

Škola má skvělé vybavení pro odborný výcvik. Líbí 

se mi, že je týden teorie a týden praxe. Také byl 

skvělý lyžařský výcvik a sportovně turistický kurz.  

2.  Co se ti ve škole nelíbí? 

Ve školní jídelně by mohli někdy lépe vařit a jídelna 

by mohla být součástí školy, ale jsem ráda, že to není 

až na druhém konci města. Nelíbí se mi šatny, vypadá 

to trochu zastarale.  

3.  Jaké máš ze školy pocity? 

Škola by potřebovala ještě trochu oživit.  
 

Autor: Lukáš Šťásek 
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SPŠ informuje  

Nová auta pro karosáře 
ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav darovala naší škole dva nové automobily - 

Škodu Kodiaq  a Škodu Scala. Auta jsme přivezli v pondělí 23. 11. 2020 

a karosáři, kteří se vracejí ve středu 25. 11. 2020 po šesti týdnech distanční 

výuky zpět na pracoviště odborného výcviku, mají možnost aplikovat znalosti 

z teoretické výuky přímo na těchto modelech. Nadstandardní vybavení 

získaných vozů (automatická převodovka, kamerové systémy, GPS navigace, 

atd.) může přispět k motivaci žáků při realizaci výukového plánu odborného 

výcviku. Vozidla budou sloužit budoucím karosářům všech ročníků, aby se lépe 

připravili na své budoucí povolání.   

Autor: Ing. Lenka Švadlenková,  
           vedoucí učitelka odborného výcviku 
 
Žáci 2. 
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Zprávy z OŠ 

Zahrádkářská výstava 
Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se obory Prodavač, Pekař a Kuchař z Broumova zúčastnili 

podzimní zahrádkářské výstavy v Polici n/M. Výstava probíhala v Pellyho 

domech na polickém náměstí, kde jsme měli možnost vidět nejen velké množství 

podzimního ovoce a zeleniny od místních zahrádkářů, ale i různé výtvory, 

propagační a prodejní předměty. Ochutnali jsme netradiční zeleninu a odnesli 

si květiny, sazenice a semínka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 
Třída 2. R v rámci předmětu „pěstitelství“ navštívila prodejnu se zahradnickými 

potřebami v Novém Městě 

nad Metují. Za běžného 

provozu se pod vedením 

šikovného pana prodavače 

seznámila s novinkami 

na trhu nářadí. Po zakoupení 

zalévací konve nás ještě 

vybavili novými katalogy 

zahradnického nářadí 

a náčiní.  

Autor: Žáci z Broumova 

Autor: 2. R, Alena Kožešníková, učitelka 
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Čas adventu a Vánoc 
Na tento čas se žáci vždy velmi těší. 

U nás v 1. D to začalo výzdobou třídy. 

Vyzdobili jsme okna řetězy z vloček 

a stromečků, které jsme si sami 

vyrobili, nalepili různé vánoční 

motivy na okna, ustrojili stromeček. 

Ve volném čase jsme napsali „dopis 

Ježíškovi“, který jsme si vzali domů 

a dali za okna.  

Zdobení stromečku na Husově 

náměstí je každoroční tradice, 

které jsme se zúčastnili i letos. 

Tentokrát jsme si vybrali ozdoby 

z přírodních materiálů. Zdobení nás 

všechny moc bavilo a také se vydařilo. 

Poté následovala procházka po celém 

náměstí, abychom se mohli pokochat 

výtvory jiných škol a novoměstských 

organizací. Poslední zastávka byla 

u vánočního betlému a potom jsme 

se vydali zpět do školy.    

Autor: Žáci 1. D a Ivana Brandejsová 



10 
 

Zdobení stromečku na náměstí 
Žáci druhého a třetího ročníku oboru 

Pečovatelské služby se 25. listopadu vrátili 

do školy na praktickou výuku. Protože nám 

špatná epidemiologická situace nepovolí 

odborný výcvik na smluvním pracovišti 

MSSS Oáza, snažíme se pomoci na dálku. 

Oslovili jsme aktivizační pracovnici Oázy 

a pomohli jsme ozdobit jejich stromeček 

na Husově náměstí. Všem nám tato pomoc 

udělala velkou radost a navíc jsme pomohli 

i s výzdobou náměstí na první adventní 

neděli. 

Zátiší pod smrkem 
Příroda vykouzlila u budovy Odborné 

školy ve Školní ulici zátiší jako z pohádky. 

Pod smrkem vyrostly krásné muchomůrky, 

které potěšily naše oko v těchto 

zamračených podzimních dnech. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Žáci oboru Pečovatel 

Autor: Žáci OŠ 
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Advent v Opočně trochu jinak… 
Jako každý rok touto dobou začíná advent a u nás ve škole obvykle vrcholí 

přípravy na vánoční výstavu. Vážeme věnce, girlandy, aranžujeme, pečeme 

cukroví a pouštíme koledy. Letos je všechno jinak, distanční výuka, úkoly 

na Classroom a výstava nebude. Je to velice smutné a pro nás zvláštní, ale díky 

tomu, že jsme nastoupili ve středu na odborný výcvik, žákyně zahradnického 

oboru se nedaly odradit a vázaly adventní věnce, pouštěly koledy a příprava 

na adventní čas vrcholí. Vánoce, Vánoce přece přicházejí! 
 
  

Autor: Bc. Hana Bartošová 
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Těšíme se na Vánoce 
Jako každý rok se i letos všichni těšíme na Vánoce. Aby nám ten předvánoční 

čas pěkně utíkal, vyrábíme a šijeme různé vánoční dekorace a snažíme 

se vyzdobit celou budovu naší odborné školy. Pečovatelé třetího ročníku 

dokonce připravují ozdoby na stromeček pro klienty  MSSS Oáza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní cukrárna 
Na začátku prosince se to v cukrárně čerty jen hemžilo. Naštěstí to nebyli 

ti z pekla, ale z perníku a vymodelovaní z mandlové hmoty.  

Pak přišlo na řadu vánoční cukroví. 

Žáci a žákyně oboru Cukrář provoněli 

budovu školy vanilkovými rohlíčky, 

perníčky, lineckými koláčky, 

pracnami a dalšími druhy vánočního 

cukroví. Budoucí pekaři zkoušeli 

vyrobit vánočku, štolu nebo biskupský 

chlebíček.  

  

Autor: Žáci a učitelé tříd 2.R, 2.J a 3.P 
 

Autor: Žáci oboru Cukrář a Pekař 
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Loňský a letošní konec roku v Opočně 
Bývávalo krásným zvykem, že se opočenská část školy koncem listopadu 

převlékla do vánočního. Celá škola voněla jehličím a medovými perníčky 

a v určitých částech školy voněl vánoční punč a z jídelny se linula vůně čerstvě 

smažených řízků a bramborového salátu. Na chodbě bylo možno potkat spoustu 

rozesmátých tváří a zářících očí dětí. Sem tam zazněla pochvala spokojených 

návštěvníků anebo milý obdiv nad vykonanou prací našich učitelů a našich žáků. 

Při pročítání návštěvní knihy jsme měli opravdovou radost z hromady krásných 

hodnocení školní výstavy a byli jsme dokonce pyšní na to, jak krásné dílo se nám 

opět povedlo.   

Letos je však všechno jiné! Několik týdnů bylo ve škole pusto a prázdno. Nikdo 

si nedovede představit, jak je škola bez žáků smutná! Byli jsme sice v neustálém 

kontaktu prostřednictvím počítačů a chytrých telefonů, ale to osobní kontakt 

rozhodně nenahradí! Ani naši tvůrčí a činorodí učitelé neumí stále jen tak sedět 

před počítači a tak jsme se rozhodli, že si tentokráte uděláme školu krásnou 

pro sebe a pro naše žáky. Dali jsme se tedy do malování, natírání, vylepšování 

a výzdoby našich prostor, abychom žáky mohli při příchodu do školy překvapit! 

To by jeden neřekl, jak mohou být učitelé šikovní, zruční a nápadití! Nejen, 

že škola září novými barvami, ale také se nám podařilo zrenovovat a vybavit 

novou počítačovou učebnu.  Ve škole se vykonalo mnoho a mnoho práce bylo 

i kolem školy samotné. Již na jaře se nám podařilo oživit školní plot novým 

nátěrem, vyrobit novou bránu a zkrotit prořezáním bujnou vegetaci v našem 

areálu.  

Učitelé také pracovali na opravách 

a konzervaci strojů.  Přezouvali 

všechna školní vozidla do nového 

obutí a prováděli velký úklid 

ve školních dílnách. Práce 

se vykonalo hromady a ještě by 

se konat mohlo, ale vládní nařízení a lehké zlepšení covidové 

situace umožnily nástup žáků zpět do školy. Nejprve sice jen 

na odborný výcvik, ale od 7. prosince se část žáků již může účastnit 

i teoretické výuky. Nikdy bychom nevěřili, jakou radost nám 

to přinese! A ještě více radosti by nám všem přineslo, kdyby v roce 

2021 bylo ve škole stále plno zdravých žáčků s rozesmátými 

a spokojenými tvářemi. 
 
 

Autor: Mgr. Pavlína Sobotková 
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Základní škola 

Družina ve stylu táborničení 
Ve školní družině se tento rok zaměřujeme na pobyt v přírodě, na stavění 

bunkrů, na práci s přírodními materiály a na poznávání rostlin. Pokaždé, když 

máme příležitost jít ven, tak se rychle oblékáme a vyrážíme. Venku sháníme 

vhodné větve, ze kterých vytváříme základní konstrukce a poté trávu nebo seno, 

která nám vytváří střechy našich bunkrů. Veškerý čas venku netrávíme jen 

stavěním bunkrů, ale také jsme si vyrobili luky a šípy z klacíků a provázků 

a učíme se střílet na terč. Učíme se hledat stopy zvířat, poznáváme rostliny 

a stromy. Také sbíráme přírodní materiály, ze kterých poté ve družině tvoříme. 

Právě teď v předvánočním období vyrábíme adventní věnce z jehličí a zdobíme 

je přírodninami, jako jsou skořápky ořechů, kaštany, šípek a další přírodniny. 

Když trávíme čas v družině, tak rádi malujeme obrazy s přírodní tématikou, 

na Halloween jsme třeba vydlabali dýni a vyrábíme ozdoby do oken v duchu 

ročních období. Tvoření a vycházky do přírody s panem vychovatelem a paní 

asistentkou nás velice baví. 
 
  

Autor: Družina Základní školy 
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Pečení perníčků 
Začíná nám čas předvánočních příprav a tak se žáci 6. a 7. ročníku rozhodli upéct 

vánoční perníčky. S chutí a nadšením se zapojili do vykrajování těsta a pečení. 

Celá třída provoněla vánoční atmosférou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A takhle se peče v naší cukrárně: 
  

Autor: Základní škola 
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Internát 

(Ne)plánovaná pauza – nákupy a 
předvánoční čas na internátu v Opočně 
 Uběhlo asi půl roku a náš „letošní společník“ koronavirus opět zaútočil. 

Navzdory nařízené karanténě se nás nechce pustit a jeho společnost nás provází 

na každém kroku. Naši milí žáci byli nuceni distančně se vzdělávat a na internátu 

nepobývali. Mezitím se nám podařilo zajistit nějaké finanční prostředky 

na vybavení internátu a domova mládeže. Dali jsme hlavy dohromady 

a investovali do sportovního náčiní (florbalové hokejky, kulečníková tága, pálky 

na stolní tenis). A aby to nebylo líto dívkám, koupili jsme jim nová moderní 

zrcadla.  Nyní máme všichni radost z toho, že jsme se po dlouhé pauze mohli 

zase vrátit na internát. 

A protože nastal čas adventu, 

s nadšením jsme se pustili 

do vánoční výzdoby, 

abychom si společně 

zpříjemnili čas těšení se 

na Ježíška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři: Mgr. Martina Musilová, 

            Kamila Kopecká 
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