
 
  



 

 

 

Ráda bych našim žákům, zákonným zástupcům, 

kolegyním, kolegům, příznivcům, spolupracujícím 

organizacím a firmám poděkovala a popřála 

prosluněné letní prázdniny plné zdraví, pohody, 

nezapomenutelných zážitků a hlavně odpočinku. 

Mgr. Klára Barešová, ředitelka školy 
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 Průmyslová škola 

Předávání maturitních vysvědčení 
Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se naši maturanti tříd 4SA, 4SB konečně dočkali. Dostali 

své zasloužené maturitní vysvědčení. Přejeme jim 

úspěšný život a přijďte se na nás někdy do školy 

podívat! 

Autor: Redakce časopisu 

 

 

 

 

Robotická soutěž Jedobot 
10. 5. 2022 se dva žáci z našeho robotického kroužku (Marek Semerák – z důvodu 

nemoci jen na dálku a Šimon Hrnčíř) zúčastnili robotické soutěže Jedobot, kterou 

pořádala SPŠ Jedovnice. Na soutěž odjeli se svým 

robotem specializovaným na robotické sumo. V 

silné konkurenci se jim podařilo vyhrát většinu 

zápasů a v konečném pořadí se umístit na krásném 

druhém místě. Soutěž se pořádá pravidelně každý 

rok a letošní ročník byl doplněn o další robotické 

disciplíny, jako je sledovač čáry, bludiště, Robo 

káry a Freestyle. My jsme se zúčastnili disciplíny 

LEGO Sumo v kategorii ZŠ. 

Autor: Ing. Milan Roleček 
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Soutěž smyčcových orchestrů v Olomouci 
Představuji Vám smyčcový orchestr Archi Piccoli z Police nad Metují a jsem 

jednou z hráček celého orchestru. Hudební nástroje mě zajímají od dětství, ale v 

poslední době se zaměřuji na hru na violu a doplňuji celý orchestr. 

31. 3. 2022 se orchestr zúčastnil Krajského kola soutěže ZUŠ ve hře smyčcových 

souborů a orchestrů v kategorii "Hra smyčcových orchestrů od 12 do 18 členů I. 

kategorie (do 16 let) ".  

Po úspěšném zahrání skladeb Concerto grosso d moll od Antonia Vivaldiho, The 

Emerald Falcon od R. Meyerse a 3. a 6. větu od Leoše Janáčka v krajském kole 

ve Vrchlabí postoupil orchestr s prvním místem do celostátního kola soutěže v 

Olomouci.  

Soutěž v Olomouci byla náročnější, protože jsme chtěli zase uspět na výbornou. 

Skladby, které jsme hráli, byly stejné, ale psychika vykonala své, proto jsme byli 

druzí hned za vítězným souborem z Rychnova nad Kněžnou. 

 

 
Autor: Anežka Térová, 1.SA 

  

Gratulujeme! 
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Exkurze Kadeřnický veletrh – Praha Letňany 
V pátek 8. dubna 2022 odjeli žáci 1., 2. a 3. ročníku oboru Kadeřník do Prahy na 

INTERBEAUTY PRAGUE a WORLD OF BEAUTY & SPA, který se konal v areálu PVA 

EXPO PRAHA v Letňanech. 

Veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového designu je zaměřen na nehtovou 

modeláž, manikúru a pedikúru, kosmetiku, péči o vlasy, vybavení salonů, SPA 

centra a přístroje pro pleť a tělo, dále na současné trendy v kosmetických oborech, 

dermatokosmetiku, modelaci postavy, wellness, relaxaci, ale také na zdravý 

životní styl. Žáci se seznámili s 

novinkami ve svém oboru, 

shlédli praktické ukázky 

klasických i netradičních účesů. 

FOR BEAUTY je dlouholetý 

profesionální veletrh s vysoce 

kvalitní reklamní kampaní  

a velmi vysokou návštěvností. 

Naši budoucí kadeřníci a 

kadeřnice odjížděli z veletrhu 

spokojeni, odnesli si spoustu 

zážitků, informací, ale i 

poznání, co vše se ještě musí ve 

svém oboru naučit. 

Autor: Bc, K. Komorousová, P. Prášková, Mgr. R. Rudolfová 

Novinky v kadeřnické kosmetice – školení od firmy Indola  
Ve středu 13. dubna 2022 navštívili žáky 2. ročníku 

oboru kadeřník zástupci firmy Indola. 

Informovali o nových vlasových produktech, 

moderních současných trendech při barvení vlasů, 

přivezli nové materiály, pomůcky na tvorbu účesů, 

žáci se dozvěděli o nových technikách účesové tvorby. 

Budoucí kadeřnice si mezi sebou jednotlivé novinky 

vyzkoušely pod odborným dohledem našich učitelek 

odborného výcviku a zástupců firmy.  

Na závěr dne žáci sami zhodnotili přínos školení pro 

jejich další profesní růst a rozvoj. 

Autor: Bc. K. Komorousová, P. Prášková 
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ECHOS Praha novinky kadeřnické kosmetiky  
Školení žáků 2. ročníku oboru kadeřník pokračuje. 

Tentokrát nás ve čtvrtek 12. května 2022 přijela seznámit s novinkami kadeřnické 

kosmetiky firma ECHOS z Prahy. 

Zástupci firmy – paní Stwiertnia a pan Mervart informovali o nových produktech 

vlasové kosmetiky, které tato firma nabízí. Barvy, šampóny, stylingy, regenerační 

přípravky, fixační přípravky a mnoho dalších produktů bylo žákům názorně 

předvedeno. Dozvěděli se způsob aplikace na jednotlivé druhy vlasů, výhody 

jednotlivých přípravků, naučili se používat vzorník barev, znát správný poměr 

míchání barev. 

Paní Lucie Stwiertnia, profesionální kadeřnice, předvedla na žákyni i novou 

moderní techniku úpravy vlasů balayage.  

Žáci nyní lépe dokážou propojit teoretické znalosti a praktické dovednosti, což je 

důležité pro jejich další profesní růst a rozvoj. 

Autor: Redakce časopisu 
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Odborná škola  

Setkání učitelů „gastro“ oborů  
20. dubna 2022 zavítali k nám do SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují učitelé z 

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Hradec Králové. V restaurantu Pyramida 

proběhlo setkání kolegů gastronomických oborů obou škol. Po úvodu  

a vzájemném seznámení předvedli učitel odborného výcviku Michal Šubrt a žáci 

oboru Kuchař-číšník přípravu různých druhů káv netradičními postupy. 

Poté měli hradečtí kolegové možnost nahlédnout do gastro provozů, a to do nově 

zrekonstruované kuchyně v Kasárnách, do cukrářských a pekařských dílen v 

budově Králíček a cvičné kuchyně v Pyramidě. 

V průběhu oběda, který připravil učitel odborného výcviku Milan Rousek spolu 

se žáky, si kolegové obou škol sdělovali své zkušenosti a debatovali o vzdělávání 

žáků v oborech, které vyučují. Obsluhu zajistili žáci pod dohledem pana Šubrta  

a předvedli i další číšnické dovednosti, například flambování či ukázky přípravy 

míšených nápojů. 

Toto setkání bylo velmi příjemné a 

inspirující. Účastníci dokázali sdílet své 

zkušenosti a nabídnout ostatním různé 

náměty.  
Autor: Mgr. Hana Holečková 
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Exkurze do Obřího akvária a Fajnparku 
Ve středu 18. 5. 2022 se žáci všech ročníků oboru Prodavačské práce zúčastnili 

exkurze v Obřím akváriu v Hradci Králové. Zde měli žáci možnost vidět akvárium 

s kapacitou 130 tisíc litrů vody s podvodním tunelem a s nepřeberným množstvím 

exotických ryb. Prostředí akvária bylo doplněno rostlinami z deštného pralesa 

Jižní a Střední Ameriky. Po návštěvě akvária se žáci vypravili prozkoumat 

zážitkový park v Chlumci nad Cidlinou. Zde měli spoustu vyžití jak sportovního, 

tak i zábavného. Nejvíce si užívali jízdy safari a ufo autíčky  

a s nadšením využili možností trampolínového centra. Relaxační chvilku pak 

strávili návštěvou 4D kina. Zcela nezapomenutelná byla jízda vláčkem kolem 

celého zábavního areálu. Celý den si všichni opravdu vychutnali. 
Autor: Mgr. Pavlína Sobotková 

 

  

 

  

To jsou ale 

výletníci! 
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Exkurze do Prádelen a čistíren Náchod 
Konečně zeslábla covidová epidemie a my můžeme bez omezení vyrážet na 

exkurze a výlety. Naše první cesta vedla v pondělí 11. 4. na exkurzi do Prádelen 

a čistíren Náchod. Provozem nás provedl pan Vajsar. Seznámil nás s procesem 

praní – tříděním, dezinfekcí, praním, sušením a žehlením prádla. Také jsme viděli 

zařízení na dávkování dezinfekčních a pracích prostředků, které je řízeno 

elektronicky. Většina z nás byla ve velkokapacitní prádelně poprvé. To jsme tedy 

koukali na ty obrovské pračky  

a mandly! Viděli jsme i provoz 

čistírny, který je menší a oblečení se 

zde čistí chemicky. Na každou otázku 

jsme dostali od našeho průvodce 

odpověď a vše, co jsme se dozvěděli, 

rozšířilo naše znalosti v předmětu 

„práce v domácnosti“. Není nad to 

vidět vše na vlastní oči! 

Autor: Jana Imlaufová, AP 1.R + 2.R 

 

Kurz první pomoci 
Dne 30. května 2022 žáci všech pečovatelských tříd absolvovali kurz první 

pomoci. Přednášku vedla ředitelka ÚOS Lenka Zelená z Českého červeného 

kříže. Žáci se seznámili se základy poskytování 

první pomoci. V první řadě to byly život 

zachraňující postupy, jako je resuscitace a zástava 

tepenného krvácení.  Prakticky jsme si nacvičili 

uložení zraněného do stabilizované polohy  

a ošetřování traumatických zranění. 

Po absolvování kurzu v rozsahu 4 hodin žáci 

obdrželi evropský certifikát. Takže teď už víme, 

jak se správně zachovat a pomoci zachránit život. 

 

Autor: Simona Plašilová, učitelka odborného výcviku 
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Exkurze na základně Letecké záchranné služby  

Hradec Králové 
Dne 9. 5. 2022 žáci třetích ročníků navštívili základnu Letecké záchranné služby 

Hradec Králové. Exkurzí je provedl bývalý záchranář a současný tiskový mluvčí 

záchranné služby Bc. Ivo Novák. Vysvětlil jim, jaké je složení týmu záchranářů a 

objasnil využitelnost záchranářských 

vrtulníků, které slouží především 

k přepravě těžce zraněných pacientů. 

Dále jim ukázal vybavení vrtulníku a 

popsal funkci základního ovládacího 

zařízení. V závěru exkurze dostali 

žáci prostor pro dotazy, kterých bylo 

opravdu hodně. Počasí nám během 

dne velmi přálo, a tak se všichni 

vrátili z exkurze nejen opálení, ale 

také plní nových dojmů a zážitků.  
Autor: Mgr. Pavlína Sobotková 

Ročníkové zkoušky prodavačů v Opočně 
27. 4. 2022 žáci 3. ročníku oboru Prodavačské práce v Opočně vykonali 

praktickou ročníkovou zkoušku. Při této zkoušce si prověřili své dosavadní 

znalosti, vědomosti a zkušenosti z oboru, které budou potřebovat prokázat, aby 

mohli zdárně a úspěšně ukončit studium na naší škole. Ročníková zkouška 

proběhla u většiny žáků velmi zdařile a všichni žáci v ní uspěli. Někteří však 

odhalili slabá místa a zjistili, v jaké oblasti musí své znalosti doplnit, aby při 

závěrečných zkouškách uspěli s co nejlepšími výsledky. 

Autor: Mgr. Ivana Hejduková 
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Turistika v okolí Opočna 
V pátek 22. dubna se žáci 2. a 3. ročníků opočenské školy zúčastnili sportovně-

turistického výletu po okolí Opočna. V době, kdy probíhaly přijímací pohovory 

nových zájemců o studium na naší škole v Novém Městě nad Metují, jsme se sešli 

v areálu školy v Opočně a vydali se na cestu. Vyrazili jsme podél Zlatého potoka 

přes zámecký park a přes Švamberk do Semechnic. Sluníčko nám svítilo do 

kroku. Cestou směrem na Mělčany jsme procházeli alejí rozkvetlých stromů a 

dále na Chlum. Z Chlumu vedla naše cesta na Mělčany. Cílem naší výpravy bylo 

zdolat kopec, na kterém jsme z přinesených polínek společnými silami rozdělali 

oheň a opekli si za odměnu vynikající špekáčky. Celou cestu panovala dobrá 

nálada. Po šťastném návratu zpět do Opočna jsme zjistili, že jsme ušli 16 km. 

Všichni jsme se pochválili za pěkný turistický výkon a budeme se těšit někdy zase 

na příště. 

Autor: Mgr. Simona Ruiderová 
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 
19. 4. 2022 se žáci 1. R zapojili do projektu „Ukliďme Česko“. Akce „Ukliďme 

svět, ukliďme Česko“ nevznikla 

jen proto, abychom uklidili 

černé skládky a odpadky v 

přírodě, ale hlavním cílem je 

dosáhnout stavu, kdy budeme žít 

v čistém prostředí a podobné 

akce už nebudou dávat smysl. 

Myslíme si, že s prevencí je 

důležité začít v mladém věku,  

a proto se řídíme slovy:   

„Kdo jednou uklízel, víckrát 

neznečistí“. 

Autor: Julie Hovorková, 1.R, AP 

Velikonoční výstava v Častolovicích 
V pátek 8. 4. 2022 se Odborná škola Nové Město nad Metují vydala vypraveným 

autobusem do Častolovic, kde probíhala Velikonoční výstava. Zde jsme mohli 

vidět ukázky tradičních českých řemesel: výrobu keramiky, práci na hrnčířském 

kruhu, techniky zdobení kraslic, drátkování, pletení pomlázek, paličkování. Před 

sálem s expozicí byly vystaveny národní kroje, které dříve lidé běžně nosili. 

Uprostřed sálu se honosil velikonoční stůl, který naaranžovali naši spolužáci z 

Opočna. Součástí výstavy byla i soutěž o nejkrásnější kraslici. Nechyběly ani 

stánky s občerstvením, sýry, perníčky, trdelníky, kořením, sadbou květin  

a zeleniny. Na závěr si každý koupil nějakou 

dobrotu a jeli jsme spokojeně domů. 
Autor: Ivana Brandejsová 
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Exkurze do Sociálního podniku pro-charitu 
18. 5. 2022 se třída 2. D vydala na exkurzi do Červeného Kostelce.  Zde jsme 

navštívili sociální podnik Pro Charitu, s. r. o., kde vyrábějí přírodní bylinkové 

sirupy. Výroba bylinných produktů značky Camellus vznikla v roce 2013 a 

připravují různé druhy sirupů: levandulový, šípkový, kopřivový, lipový, 

jitrocelový, bezový, meduňkový, mátový. Po příchodu se nás ujala paní Mgr. 

Lenka Fišerová. Po úvodním vzájemném představení jsme šli do provozu. 

Z hygienických důvodů jsme si museli obléknout jednorázové pláště, na vlasy si 

dát síťku a na boty návleky.  První zastávka byla v provozu, kde se myjí lahve. 

Zde si žáci vyzkoušeli tuto činnost prakticky. Potom jsme navštívili voňavý 

skládek bylinek a v další části jsme viděli plnění lahví sirupem, lepení etiket na 

lahve. V podniku pracují moc milí lidé, kteří věří v lidskou soudržnost a v to, že 

je smysluplné vytvořit prostor, kde lidé s různým zdravotním omezením mají 

příležitost zapojit se do života po boku těch zdravých. Exkurze se nám moc líbila. 

Náš výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou. 

Autor: Žáci 2. D, AP Ivana Brandejsová 
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Základní škola 

ZŠ – Velikonoce 
12. 4. 2022 proběhl na ZŠ projektový den na téma Velikonoce. Žáci se seznámili s 

velikonočními tradicemi, zvyky a symboly, které se u nás dodržují a vyrobili si přání s motivy 

těchto svátků. 

Autor: Alena Janečková 

SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují  

„Ukliďme Česko“ 
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Den s integrovaným záchranným systémem v Dobrušce 
3. června 2022 se žáci základní školy zúčastnily dne IZS v Dobrušce. Všichni 

měli možnost si prohlédnout a vyzkoušet například vojenskou techniku, vybavení 

sanitek a hasičská vozidla. Důležitou částí programu byla ukázka výcviku 

policejních psů, což se žákům velice líbilo. 

Autor: Kateřina Hrochová 

Ochutnávkový koš ovoce a zeleniny 
V rámci projektu ovoce a mléko do škol, do kterého je naše škola dlouhodobě 

zapojena, jsme obdrželi ochutnávkový koš ovoce a zeleniny. Ochutnávku jsme 

pojali jako soutěž. Žáci měli za úkol poznat ovoce a zeleninu pouze podle chuti, 

protože u jídla měli zavázané oči. Některé druhy 

ovoce a zeleniny byly dětem známé – borůvky, 

hroznové víno, kiwi. Ale některé byly pro většinu 

novinka – mango, žlutý meloun, ředkev. Celá 

akce se dětem velice líbila a těšíme se na další 

ochutnávku. 

 

Autor: Kateřina Hrochová   
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Internát 

Výlet internátu ZŠ Králíček na farmu Wenet 
Ve čtvrtek 15. 2. 2022 jsme se vydali s dětmi na výlet do Broumova, na farmu 

Wenet. Cesta byla dlouhá, ale dívky si ji zpříjemňovaly zpíváním písniček, takže 

nám krásně utekla. V Broumově bylo chladněji, ale to nám nemohlo zkazit 

náladu. Hned po příjezdu na farmu jsme si dali svačinu na posilněnou a šli jsme 

se podívat, jaká zvířata tam vlastně mají. U vstupu jsme zvířátkům koupili nějaké 

dobroty, na které se už moc těšili, jak jsme vzápětí zjistili. Jen co nás spatřili, už 

se hnali k plotu. Viděli jsme tam velbloudy, lamy, různé druhy slepic, pávy, kozy  

i osly, lemury a mnoho dalších. Mezi objevováním různých druhů zvířat, které 

jsme třeba ani neznali, jsme si udělali zastávku na dětském hřišti. Kromě 

klasických houpaček tam mají velké pexeso se zvířaty, děti si mohly zaskákat 

panáka nebo zahrát velké „Člověče, nezlob se“. Takže to bylo jak naučné, tak 

zábavné. Byli jsme nadšení. Výlet jsme si moc užili a zakončili jsme ho výbornou 

zmrzlinou, kterou měli za odměnu, protože byli všichni velice hodní.  

 
Autoři: Vychovatelky a AP Eva Šritrová a Michaela Hladíková  
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Nález v řece v Novém Městě nad Metují 
 Ve čtvrtek 12. 5. 2022 v rámci vycházek  

internátu SPŠ jsme se šli podívat k řece, kde 

můj kamarád zpozoroval podivnou věc na 

břehu řeky, která se velice podobala střelné 

zbrani. Okamžitě jsme zareagovali a vytáhli 

zbraň z vody pomocí látky. Když jsme se 

opravdu ujistili, že se jedná o střelnou 

zbraň, zavolali jsme policii, která si zbraň 

převzala. 

 

Autor: Adéla Pěničková, 1SA  

Hry naslepo v Opočně 
V rámci zájmových činností na internátu jsme si vyzkoušeli, jak nelehký je život 

nevidomých. Pracovali jsme ve dvojicích. Vždy jeden ze dvojice si zavázal oči  

a s pomocí druhého plnil různé úkoly-chůze po schodech, poznávání předmětů  

a počítání mincí pomocí hmatu, kreslení jednoduchých tvarů. Na závěr jsme se 

shodli, že obtížné je nejen plnit úkoly, ale i navigovat nevidomého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kamila Kopecká, vychovatelka internátu v Opočně 
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„Ukliďme Česko“ na internátě v Opočně 
I na internátu v Opočně jsme se přidali k akci „Ukliďme Česko“ Vydali jsme se 

na workoutové hřiště, což je jedno z nejnavštěvovanějších míst ve městě. Na 

závěr jsme uklidili i v areálu školy a jeho okolí. Počasí nám přálo a práce šla hezky 

od ruky. O dobré úlovky nebyla nouze, následná fotografie je toho důkazem. 
Autor: Kamila Košnar Valterová 
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