
1 

 

  



2 



2 

Průmyslová škola 

SPŠ v kyberprostoru 
Mediální výchova má v naší škole své trvalé místo. Druhé pololetí 
jsme tak zahájili speciálním programem Kyberprostor a jeho 
temná zákoutí. Program pro naše žáky připravili Mgr. Michal Se-
merák a Mgr. Anna Urešová, oba pracují na Odboru sociálních 
věcí v Oddělení sociální prevence Městského úřadu v Novém 
Městě nad Metují, a byli skvělí. 
Program měl podobu zážitkového workshopu. Lektoři se zaměřili 
na problematiku kyberprostoru, ve kterém se naši žáci často po-
hybují, aniž by si chránili své soukromí. Využili i školní tablety a 
novou moderní učebnu automatizace.  
Workshopů se postupně zúčastnili žáci sedmi tříd maturitních a 
učebních oborů. Žáci s lektory spolupracovali a zapojili se aktivně 
do jednotlivých částí workshopu. Mnozí překvapili kreativitou, 
schopností efektivně spolupracovat a ochotou se podělit s ostat-
ními se svými názory. Sami žáci při hodnocení programu ocenili 
velmi pozitivně jeho náplň i přístup lektorů.  

Autor: Mgr. Eva Cohornová 
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Zkuste přijít do třídy a zeptat se, kdo už slyšel o počítačové hře 
Minecraft. Přihlásí se 90 % přítomných žáků. Když se zeptáte, 
kdo jí už hrál nebo stále hraje, přihlásí se přes 70 %. Vlastně není 
vůbec podstatné, v jaké třídě či typu školy se žáků zeptáte.  
Tato hra od svého vzniku v roce 2009 stále ohromuje všechny 
věkové kategorie na celém světě. V jednu chvíli hraje tuto hru 
100 milionů lidí a denně se prodá více jak 7 000 účtů. V roce 
2015 tato hra obsadila třetí místo v žebříčku nejprodávanějších 
her.  
V roce 2011 firma Mojang zveřejnila i speciální verzi pro školní 
účely s názvem MinecraftEdu, která na rozdíl od standardní 
verze obsahuje modul pro učitele, pomocí kterého tento může 
řídit celý herní svět. V lednu 2016 Minecraft odkoupil Microsoft 
a nyní tuto edici vyvíjí pod názvem Minecraft: Education Edition. 
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Co to ten Minecraft vlastně je? 
Pokud si dokážete představit Lego všude tam, kam se podíváte, 
tak máte před sebou reálnou představu, jak to ve virtuálním po-
čítačovém světě Minecraftu vypadá. 
Minecraft je počítačová hra, pomocí které má žák schopnost po-
chopit pojmy spojené s budováním, udržitelností komunity, tech-
nickými zákonitostmi. S její pomocí můžete zkoumat a prověřo-
vat situace, se kterými se setkáte v reálném světě. Pomáhá roz-
víjet logické myšlení, kreativitu, ale také vytváří podmínky pro 
spolupráci, překonávání překážek, nastavení priorit úkolů, a to 
za pomocí sekvenčního řešení problému. 
Celá hra se odehrává v tzv. sandboxovém – otevřeném virtuál-
ním světě tvořené z 3D bloků bez určeného cíle. Najdete zde 
světy plné vesnic, lesů, vodních ploch, kopců, jeskyní a dalších 
přírodních úkazů. Bloky mají vlastnosti a strukturu materiálů, se 
kterými se sekáváme v reálném světě. Nevyhneme se zde ani 
běžným fyzikálním zákonům jako je gravitace, možnost plavání 
ve vodě, růst stromů a rostlin, střídání noci a dne nebo deště se 
sluncem. 
Ve hře máte možnost nastavit dva základní módy, survival (mód 
pro přežití) a creative (mód pro tvorbu). Pokud použijete mód sur-
vival, hráč si zde musí obstarávat potravu chovem nebo lovem, 
pěstuje plodiny, doluje materiály, staví příbytky, ve kterých se 
schovává před nebezpečím. V modu creative rozvíjí svou kreati-
vitu bez starostí o vlastní přežití. 
Hráč má ve hře neomezenou svobodu pohybu a možnost růz-
ných činností. Největší výhodou je, že tato hra nemá stanovený 
žádný cíl. A to je právě to, co nám učitelům otevírá neskutečné 
možnosti využití této hry ve své výuce, ať už učíme na základní 
či střední škole a bez omezení vyučovaného předmětu nebo vý-
ukového tématu. Cíl i dílčí činnosti si definuje každý vyučující 
podle svých potřeb. 
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Minecraft je hra, která rozvíjí dovednosti 21. století. Komunikaci, 
spolupráci, řešení problémů, rozdělení si rolí, odpovědnost za 
splnění úkolu, sebekontrolu, práci s počítačem. Má neomezené 
možnosti. Není zaměřená jen na jeden vyučovací předmět, ale 
lze ji využít napříč všemi předměty, které se na školách vyučují, 
ať už je to dějepis, matematika, přírodopis, cizí jazyk, fyzika, bi-
ologie a další. Klíčovým hráčem je zde učitel, který celou hru řídí. 
Vše záleží jen na vyučujícím, na tom, jaký problém chce simulo-
vat a jaký si stanoví cíl. 
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Zde je tedy 7 důvodů, proč použít Minecraft ve výuce: 
1. Komunikace – propojení virtuálních Minecraft světů může 

pomoci žákům získat zkušenost s efektivní komunikací v 
rámci práce na společných projektech. 

2. Rozvoj sociálních dovedností – práce v týmech je pro-
středkem nejen spolupráce, ale i nástrojem ke vzniku pro-
blému a jeho následnému řešení. Studenti se učí obhajovat 
svůj názor, řešit kolizní stavy a opět vztahy navazovat. 

3. Spolupráce – výhodou Minecraftu je možnost pracovat na 
společných projektech, ve společném virtuálním prostředí, 
ve kterém je potřeba si rozdělit role v rámci týmu a následně 
vytvořit klima pro efektivní spolupráci všech členů. 

4. Práce s informacemi a literaturou – pracujeme-li na pro-
jektech reálných staveb, je nutností nejprve nastudovat je-
jich vzhled, seznámit se s obdobím, ve kterém vznikly. To 
všechno znamená pracovat s literaturou, ať už tištěnou, tak 
elektronickou. 

5. Virtuální vědecké experimenty – reálné experimenty jsou 
často finančně i časově náročné a ve škole nelze provádět 
každý typ experimentu. Dělat reálnou vědu ve virtuálním 
světě Minecraftu je rychlejší a levnější než v reálném světě 
a není nutné podstupovat rizika bezpečnosti. 

6. Učitel jako řídící člen výuky – Minecraft je hra, která má 
svá pravidla, ale nemá stanovený cíl. Tento cíl je vždy na 
učiteli, který ho nejen definuje, ale je i řídícím členem výuky. 
Je to hra, která je tedy použitelná na všech typech škol, 
u všech věkových skupin a ve všech výukových hodinách 
a tématech. 

7. Inovativní výuka – Minecraft znamená změnu myšlení, 
nový inovativní přístup, rozvoj kompetencí 21. století, rozví-
jení žáka jako osobnosti, rozvoj kolektivních vztahů, třídní 
kultury, spolupráce mezi žáky, a hlavně nový postoj ke 
vzdělání.  

  Autor: Mgr. Michal Bureš 
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Madagaskar 
Dne 4. března 2022 se naši žáci zúčastnili vzdělávacího pro-
gramu „Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie“, který 
je součástí unikátního projektu Planeta Země 3000. 
Akce proběhla v rámci environmentálního vzdělávání žáků školy 
a konala se v Kině 70. 
Celkem se zúčastnilo 188 žáků z jednotlivých částí SPŠ, OŠ 
a ZŠ. 
Poutavé vyprávění autora programu Adama Lelka doplněné fil-
movými záběry krásné fauny a flóry bylo úžasné. Největší ohlas 
mezi žáky sklidili lemuři, kteří žijí pouze na tomto ostrově. Jedná 
se o unikátní endemický druh. Také zde můžeme objevit ende-
mický biom trnitý buš, který neroste nikde jinde na světě. Dozvě-
děli jsme se zajímavé informace o místním zemědělství, které 
nás Středoevropany zásobuje vanilkou, banány, kávou. Také pří-
rodní zdroje nejsou zanedbatelné, zaujala nás zmínka o vzác-
ných polodrahokamech. 
Přírodní podmínky jsou nádherné, život je velmi jednoduchý, ale 
místní obyvatelé se často potýkají s velkými problémy s nedo-
statkem vody. 
Těšíme se na další zajímavé přednášky, příroda nás vždy bude 
okouzlovat a překvapovat svou rozmanitostí, krásou, ale i nevy-
zpytatelností. 
  

Autor: Ing. Stanislava Hofmanová 

Taky bych se 

rád podíval na 

Madagaskar  
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SPŠ se předvádí 
Opět jsme mohli u nás na průmyslovce přivítat žáky a učitele ze 
Základní školy v Krčíně. Nejprve přišli žáci 8. a 9. tříd, později i 
jejich mladší spolužáci ze 6. a 7. tříd.  
V učebně polytechniky se chlapci a děvčata ze základní školy 
pokusili naprogramovat robota Ozobota, a to na základě odbor-
ného vedení našich učitelů a za asistence studentů prvního roč-
níku. Během několika minut také vznikaly z polytechnické sta-
vebnice auta, motorky, houpačky, letadla a také různé převody a 
zdvihací mechanismy. Pro zájemce byla připravena i možnost 
naprogramovat jednoduchého robota Edison. 
V učebně grafického designu se žáci vůbec nebáli pustit do 3D 
modelování a 3D tisku. Hrací kostka, která se prostřednictví dět-
ských rukou ovládajících počítačovou myš, virtuálně zrodila, je-
nom potvrzuje to, že děti mají obrovský potenciál prostorové 
představivosti, kreativity a technického myšlení. Ve všech učeb-
nách a na všech stanovištích se žákům ze základní školy věno-
vali naši studenti. Žáci jejich výklad naprosto „hltali“ a můžeme 
říci, že jsme pro získání nových poznatků využili vrstevnického 
učení, což je také nezanedbatelný benefit celé akce.  

Autor: Mgr. Naděžda Bínová 
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Co stojí za skvělými výsledky Estonska v PISA testech? 
Odpověď na tuto otázku a na mnoho dalších, které se týkaly or-
ganizace průběhu vzdělávání v Estonsku, jsme dostaly na pra-
covní cestě do Tallinu.  
Naše hostitelská organizace Multilingua Keelekeskus Ro-
osikrantsi 11 nám zprostředkovala pracovní návštěvy škol růz-
ného stupně vzdělání, setkání s představiteli ministerstva pro ob-
last školství a doprovodný program týkající se historie i součas-
ného života v Tallinu. 
Celá tato akce se konala v rámci  projektu Implementace Kraj-
ského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192. 
A přidáme myšlenku z prezentace ředitele Tallin 21st School: 
Be the best student you can be! 
Learning does not have to be easy. 
It requires hard work, but offers self-realisation and satisfaction. 
  Autor: Mgr. Naděžda Bínová, Mgr. Radka Rudolfová 
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Odborná škola 

Energetická gramotnost 

11. 3. proběhlo v Opočně se-
známení žáků druhých a tře-
tích ročníků s problematikou 
získávání energií. Pan Miku-
láš Prouza seznámil naše 
žáky s různými typy elektrá-
ren, se kterými se můžeme 
setkat u nás v České repub-
lice. Vysvětlil jim principy fun-
gování jednotlivých elektrá-
ren a pohovořil o jejich ekolo-
gické zátěži pro naše životní prostředí. Rovněž jim vysvětlil, proč 
u nás nemůže být velké množství ekologicky nezávadných větr-
ných elektráren a také v čem je výhoda přečerpávací elektrárny.  
Žáci si vše se zájmem vyslechli a po přednášce bylo všem jasné, 
proč je třeba opouštět technologie uhelných elektráren.  
 

Jaro je tady 

V hodinách pěstitelství se třída  2. R pustila 
do jarní výzdoby chodby v budově školy na 
Školní ulici. K výrobě jsme využili přírodní 
materiály, papír i šité výrobky, které jsme 
zhotovili při hodinách šití. Prostě, jaro mu-
síme uvítat s novou výzdobou! 
  

Autor: Mgr. Pavlína Sobotková 

Autor: Alena Kožešníková učitelka OV 
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Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem 

Ve středu 16. 3. 2022 žáci 1., 2. a 3 ročníku učebního oboru Pro-
davačské práce navštívili Družstvo umělecké výroby – Vánoční 
ozdoby ve Dvoře Králové nad Labem. V rámci exkurze se žáci 
seznámili s výrobou různých druhů ozdob. Zaujalo je především 
foukání a barvení, ale nejvíce všem učarovalo precizní malování 
ozdob. Největší dojem pak v žácích zanechala možnost výroby 
své vánoční ozdoby dle vlastní fantazie. Všichni se tohoto úkolu 
s nadšením zhostili v malé výrobní dílně. V prodejně si pak mohli 
zakoupit další nádherné vánoční ozdoby. Exkurze se žákům ve-
lice líbila a své poznatky využijí při výuce.  
 

2. R v akci 

Žáci 2. R při odborném výcviku Úklidové práce uklízeli v budově 
„Štáb“, který je v areálu kasá-
ren. Žáci měli za úkol připravit 
budovu pro další záměry. 
Všichni pracovali s velkým úsi-
lím a odvedená práce byla za 
nimi opravdu vidět. 
  

Autor: Iveta Kodýdková 

Autor: Alena Kožešníková,  

učitelka odborného výcviku 
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PEČOVATELÉ V OÁZE 

Pečovatelé na smluvním pracovišti 
MSSS Oáza prožili krásné odpoledne. 
V rámci aktivizace s klienty jsme konečně 
vyrazili ven do přírody. Klientům cestou 
udělal radost kůň, kterého jsme si mohli 
všichni pohladit. 
A dobrou náladu všem klientů přinesla 
svým hudebním vystoupením i Tereza 
Jelínková, žákyně 2. P.  
 
 
 
 
 
 

JARO 
V rámci „Ručních prací“ a „Estetické výchovy“ jsme přivítali jaro 
krásnými dekoracemi, které jsme sami vytvořili. Vyzdobili jsme 
třídu, pracovali jsme na výrobcích, které se budou prodávat na 
Velikonoční výstavě na Merkuru. Naaranžovali jsme šest váz 
s jarním motivem, které byly odvezeny do jídelny na Kasárnách. 
A také nesmíme zapomenout na naše zvířecí kamarády Boba 
a Bobka. Jsou to naše 
morčata, o které se 
naše třída 2. D stará. 
I oni se též těší na 
jaro, jelikož milují 
pampelišky a my jim 
je s láskou natrháme.   

Autor: Eva Firešová, Simona Plašilová, 

učitelky odborného výcviku 

Autor: Žáci 2. D a Ivana Brandejsová, 

asistentka pedagoga 
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STUDIJNÍ POBYT V HELSINKÁCH 

V rámci Projektu systémové 
podpory kariérového poraden-
ství a tranzitních programů 
žáků se SVP pro ČR, jehož no-
sitelem je Ústav speciálně pe-
dagogických studií při Pedago-
gické fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci jsem měla 
možnost od 14. do 19. března 
2022 účastnit se studijního po-
bytu v Helsinkách. Společně 
s dalšími jedenácti zástupci 
škol z celé ČR jsme navštívili 
organizaci „Live-säätiö“, která se zaměřuje na podporu žáků se 
speciálně vzdělávacími potřebami a zároveň řeší jejich další 
možnosti po ukončení školy, především ty pracovní. 
Live je největší speciální vzdělávací instituce a rozvojové cen-
trum v oblasti Helsinek. Celkem zde studuje 1 100 žáků, o které 
se stará 350 zaměstnanců. Výuka probíhá v menších skupinách 
než v běžných odborných školách. Žákům jsou k dispozici odbor-
níci v oblasti vzdělávání, ale i zdravotní a sociální. Všichni mají 
individuální podporu při učení a kariérovém poradenství. Sou-
částí Live je i Live Foundation – nezisková nadace, která si klade 
za cíl zprostředkovat všem žákům zaměstnání, současně nabízí 
vzdělávání, školení, odborný výcvik, rehabilitaci a koučování. 
Během naší návštěvy jsme si prohlédli školu, moderně vybavené 
učebny, pracoviště odborného výcviku, byli jsme přítomni ve vy-
učovacích hodinách. Velmi přínosné byly besedy a diskuse s na-
šimi finskými kolegy a žáky, během kterých jsme získali pově-
domí o organizaci jejich školství, profesní přípravě pedagogů, po-
radenských službách ve škole. Velkým zážitkem bylo též pozná-
vání krásného města Helsinky. 
Jsem moc ráda, že jsem se tohoto studijního pobytu mohla 
účastnit, poznat činnost školy v zahraničí a získat nové zkuše-
nosti pro práci v tranzitním programu. 
  Autor: Mgr. Stanislava Bílková, školní metodička TP 
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Beseda s pracovníky Úřadu práce v Náchodě 
V pondělí 28. 2. a 14. 3. 2022 se 
žáci 3. ročníků zúčastnili besedy 
na ÚP na téma „Možnosti uplat-
nění po SŠ“.  
Pracovnice ÚP nejdříve žáky se-
známily s možnostmi uplatnění po 
získání výučního listu - další stu-
dium, nechat se zaměstnat, stát 
se podnikatelem, vycestovat do 
zahraničí a teprve v poslední řadě 
se zaregistrovat na ÚP. Podrob-
něji se zaměřily na jednotlivé ob-
lasti a zdůraznily, na co si dát po-
zor, popř. co je třeba dále zařídit.  
Ve druhé části byli žáci sezná-
meni s různými internetovým od-
kazy, kde hledat potřebné infor-

mace v oblasti zaměstnání (i v zahraničí). Byly zdůrazněny pře-
devším české stránky Eures - portál, kde hledat volná pracovní 
místa a podmínky zaměstnávání v konkrétních zemí EU. Je zde 
i návodná pomoc při tvorbě životopisu a motivačního dopisu.  
Žáci si informace se zájmem vyslechli a pokládali případné do-
tazy. Po skončení besedy žákům byly zaslány zmiňované odkazy 
a veškeré informace včetně kontaktů na poradkyně ÚP.  
  Autor: Mgr. Simona Ruiderová 

Přejeme mnoho 

štěstí v hledání 

budoucího  

zaměstnání 
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Aspekt z.s.  

Pro žáky končících ročníků 2. R, 3. P, 3. C, 3. K, 2. T odborné 
školy byla v rámci hodin občanské výchovy připravena setkání 
s pracovnicemi Aspektu z.s. Náchod. Tato organizace prostřed-
nictvím bezplatné služby Podporovaného zaměstnávání umož-
ňuje lidem se speciálně vzdělávacími potřebami získat a udržet 
si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Při těchto jednotlivých 
setkáních žákům zástupci představili organizaci a nabídli mož-
nost využívat jejich služby. Pro všechny zúčastněné bylo velkým 
zážitkem vyzkoušet si ve virtuální realitě pracovní dovednosti 
a další aktivity. 
Na základě tohoto vstupu se mohou žáci rozhodnout o možnosti 
s Aspektem spolupracovat i v budoucnosti, kdy budou za jejich 
podpory hledat pracovní uplatnění. 

  Autor: Mgr. Stanislava Bílková 
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Florbalový turnaj Odborné školy 

1. 4. 2022 se uskutečnil v tělocvičně Nádražní turnaj ve florbalu 
odborné školy. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, které hrály systé-
mem „každý s každým“.  K vidění byly výborné individuální i tý-
mové výkony a krásné branky. Všechna utkání se hrála fair play 
a v přátelském duchu.  
Ceny v podobě pohárů a dortů, které vyrobili naši cukráři, předá-
vala ředitelka školy Mgr. Barešová a zástupkyně ředitelky školy 
Mgr. Holečková.  
Gratulace všem vítězům, ale hlavně všem zúčastněným!  
  Autor: Petr Čerenkov 
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Pečeme pro Ukrajinu 
22. 3. 2022 se uskutečnil projektový den „Pečeme pro Ukrajinu“. 

Žáci 1. ročníku oboru CUKRÁŘ upekli z dobrovolné sbírky za-

městnanců naší školy sladké a slané pečivo. Popovídali si o sou-

časné situaci na Ukrajině a upečené výrobky donesli osobně 

uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným v Novém Městě nad Metují na 

Hradčanech. Po vzájemném seznámení si dokonce s dětmi 

z uprchlických rodin zahráli míčové hry. Naše výrobky všem moc 

chutnaly a žáci si z celé akce odnesli dobrý pocit. V těchto pro-

jektových dnech budou nyní pokračovat i ostatní gastronomické 

obory.  Autor: Lenka Šrůtková a Marcela Kárníková 
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Základní škola 

Návštěva Městské knihovny v Novém Městě nad Metují 

Žáci ZŠ se ve čtvrtek 3. 2. 2022 zúčastnili exkurze v knihovně 
v Novém Městě nad Metují. Mohli si prohlédnout prostory a vy-
bavení knihovny. Cestou zpátky do školy jsme obdivovali krásy 
a historii Nového Města. Dětem se exkurze moc líbila. 
  Autor: Simona Frank Ulichová 

Knihovny, 

to je moje  
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Internát 

Brodění v bahně 
 Ve čtvrtek 17. 3. jsme se vydali na pořádnou procházku 
lesem s naší skupinou K3 a dalšími členy z jiných skupin. Vydali 
jsme se hned po svačině. Chlapci se museli před pořádnou 
a hlavně náročnou procházkou posilnit. Ale nikdo z nás nečekal, 
že to bude takové dobrodružství. 
 Když jsme vyrazili, kluci si nedaleko intru vyzvedli své 
schované zbraně…nebojte, nejsou to opravdové zbraně, jsou to 
pouze kousky dřeva, co si nasbírali při minulých procházkách 
s panem vychovatelem. Vydali jsme se směrem ke Klopotovu, 
kde jsme se cestou podívali na prasata, jeleny, krocany a další 
zvířata, co tam žijí. 
 Kousek za oborou jsme udělali pro kluky 1. bojovku. Museli 
se schovat v lese tak, abychom je neviděli, protože jsme pro ně 
byli vojenští nepřátelé. Měli na to jednu minutu, kdy měli prostor 
si najít úkryty a ukrýt se v nich. Zvládli to na výbornou, protože 
jsme nikoho neviděli po zaznění píšťalky. Když všichni přiběhli 
zpět, pokračovali jsme v naší vojenské túře. 
 Najednou jsme došli k ceduli, kde bylo napsáno: „Pozor, 
minová cesta“! Museli jsme se dostat na to území pomocí 
podlezení drátu, ale být zároveň strašně moc opatrní! Všude 
šišky, které v našem případě znázorňovaly munici. A toho bláta? 
Ani nemluvíme. Brodili jsme se jím celou cestu a hlavně do 
kopce. Tenisky nebyly už ani vidět, protože byly schované pod 
velkou vrstvou bláta. 
 Když jsme se dotrmáceli na kopec, šli jsme kousek po trávě, 
kde jsme si pomalu začali čistit boty. Ale boty nás tolik nezajímaly, 
jako ten nádherný výhled a ten klid. Udělali jsme si zde fotku, 
i když to nebylo lehké, protože někteří z naší výpravy se nechtěli 
fotit! Ale máme ji na památku. 
 V půlce cesty jsme potkali dva krásné koně, které jsme si 
pohladili a zase šli. Došli jsme až do Blažkova, kde jsme se 
rozhodli jít zpět na internát. Šli jsme kousek po silnici, ale kluci 
byli opatrní. Zašli jsme do lesa, abychom mohli opustit silnici 
a pokračovat zatím klidně zpět. Po chvíli cesty jsme zjistili, že 
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máme pouze deset minut na to, abychom se dostali na intr, kvůli 
výdeji večeří. 
 A teď to začalo! Rychlá chůze a běh. Museli jsme si 
doopravdy pospíšit, protože jsme byli teprve kousek od tábořiště 
Rezek. Vzali jsme to přes les mimo vyznačené cesty… ale za to 
to stálo, bylo to v celku dobrodružství. Nebylo pořádně vidět, kam 
kdo šlápne, protože na zemi byly ještě listy z podzimu. 
 Když jsme se konečně dostali na Pavlátovu louku, museli 
jsme už běžet, ale pár kluků to zdržovalo, tak jsme na ně museli 
čekat a naše zpoždění se natahovalo. Naštěstí jsme všichni 
šlápli na plyn a přidali „do vrtule“ a večeři jsme stihli, protože paní 
kuchařka na nás čekala. Za odměnu byla výborná večeře… 
Johančino tajemství. 
 Po večeři umýt boty, protože na nich byly zbytky bláta z té 
naší vojenské výpravy. Následovala sprcha a potom zasloužený 
relax. 
  V nohách jsme měli 11km, na nohách pár puchýřů a na 
rukách drobné odřeniny. 
Všechny moc chválíme za zdolání túry a za to, že jsme všichni 
statečně došli na náš internát. Autor: Kamila Košnar Valterová 
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Dort pro kamaráda 

Znáte jistě tu pohádku od Josefa Čapka, jak pejsek a kočička 
pekli dort. Aby byl co nejlepší, dali do něj samé dobroty, co mají 
rádi. Tak se stalo, že namíchali do dortu buřty, myš, cukr, sýr...... 
Ale nakonec nebyl k jídlu, ještě bylo štěstí, že jim ten dort snědl 
zlý pes, kterého z toho pak bolelo bříško. 
U nás na Kasárnách má tento příběh ale úplně jiný konec. Sešli 
se zde kamarádi z internátu a domova mládeže a společnými si-
lami upekli narozeninový dort, ve kterém byly také samé dobroty, 
nikoho po něm nebolelo bříško a při jeho výrobě si všichni užili 
spoustu legrace. 
  Autor: Marcela Bašová 
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