
U nás to žije 

Nový školní rok je v plném proudu, máme za sebou první dva měsíce a na pomalý rozjezd 
nemáme čas, a tak za září a říjen jsme už toho stihli spoustu. Do školy nastoupili noví žáci ze 
základních škol. Pro ně to byla určitě velká změna, mnozí museli začít dojíždět, a tak vstávají 
mnohem dříve, než byli zvyklí, přibyly jim odborné předměty a odborný výcvik, poznávají se 
s novými spolužáky a učiteli. 

Třeťáci byli na sportovně turistickém kurzu na Pastvinách, čtvrťáci zahájili přípravy na 
maturitu, zatím je jejich prioritou maturitní ples. 

Ve středu 18. září  proběhlo v Hronově ve firmě WIKOV okresní kolo odborné soutěže T - PROFI 
– Talenty pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora ČR na podporu posilování 
polytechnické výuky. Naše škola také vyslala soutěžní družstvo, zajímavou podmínkou soutěže 
bylo i to, že družstvo musí být složené ze žáků střední a základní školy. Oslovili jsme ZŠ v Krčíně, 
která do toho s námi šla. Tým složený ze tří žáků 5. třídy základní školy a tří žáků 2. ročníku 
naší školy obsadil skvělé druhé místo. 

Pokračujeme ve spolupráci s Klubem seniorů Domovinka, v září proběhla beseda Plukovník 
Jaroslav Mikuláš Novák, v říjnu pak akce na téma Zdravá výživa, kde se účastníci seznámili 
například s přípravou yerby mate z cesmíny paraguayské v kalabase, čaje Matcha, alternativní 
přípravou jihoamerické a africké kávy, ochutnali také mrkvové taštičky s marmeládou a 
muffiny z červené řepy. Přijďte se také podívat, akce jsou určeny nejen seniorům, ale i široké 
veřejnosti. Příští setkání bude na téma Robotika, a to 20. listopadu na průmyslovce. Přehled 
akcí získáte na sekretariátu školy. 

Ve škole se toho děje mnohem více, myslím, že by nám nestačilo celé číslo Novoměstského 
zpravodaje k tomu, abychom vás seznámili se vším, co se ve škole už odehrálo a co nás čeká. 
Přijďte se proto přesvědčit na vlastní oči, že to u nás žije.  

Dny otevřených dveří jsou 22. a 23. listopadu. Jako každý rok vás také srdečně zveme na 
Vánoční výstavu, která proběhne 5. až 8. prosince na zámku v Novém Městě. Více informací 
získáte na www.skolynome.cz nebo při osobní návštěvě školy. 
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