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Kybernetická
NOVINKA
SŠIS Dvůr Králové

?

Novinka školního roku 2018/2019

?

Kurz kybernetické bezpečnosti pro žáky základních škol.

Bezpečný internet

Lektoři jsou žáci SŠIS (vždy za účasti pedagoga SŠIS)

Interaktivní kurz se postupně zabývá základními zásadami
pro bezpečné používání internetu.
Součástí kurzu je závěrečný opakovací test.
Celý kurz trvá cca 60 minut.
Obsah kurzu:
• podvodné stránky
• krádeže identity
• vylákání citlivých osobních údajů
• bezpečnostní protokoly
• bezpečné nákupy na internetu
• a mnoho dalšího

Možnosti účasti:
• v kybernetické laboratoři CyLab v SŠIS (max 30 žáků)
• v počítačové učebně základní školy
• v běžné učebně základní školy (potřebujeme jen
dataprojektor)
Dotazy a objednávky prosím směřujte
na mail: stodtova.monika@ssis.cz

Stejně jako pro žáky „chemiky“, tak i pro žáky „informatiky“ připravujeme zajímavé exkurze, abychom propojili teorii s praxí. V říjnu se žáci 3. a 4. ročníku účastnili
strojírenského veletrhu v Brně. Na veletrhu žáci viděli
5-tiosé frézy, které jsou v dnešní době schopny vytvořit sochu. Dalším poznáním byl vývoj v oblasti 3D tisku. K vidění byly také 3D tiskárny, které jsou schopny
tisknout karbonové díly pro automobilový průmysl.
Dále se dramaticky rozrůstá vývoj v oblasti využívání
robotů a robotických ramen. Tohoto prudkého rozvoje
si je škola vědoma, a tak inovovala vzdělávací program
a letos nově od prvního ročníku vyučujeme také předmět Robotika a internet věcí. Pro výuku předmětu, ale
i domácí přípravu a volnočasovou aktivitu žáci dne 23.
10. 2018 obdrželi mini PC Raspberry.

Ale tím podpora žáků oboru Informační technologie nekončí. V říjnu jsme pro žáky oboru zahájili činnost hned
několik kroužků. Některé jsou zaměřeny na robotiku,
další na grafiku – 3D modelování a samozřejmě nechybí
také kroužek zaměřený na kybernetickou bezpečnost,
který vhodně doplňuje výuku předmětu Kybernetická
bezpečnost. Abychom ještě více podpořili propojení teorie s praxí, tak se na výuce podílejí rovněž odborníci
z praxe.
Dále žáky čeká návštěva firmy TE electronics CS. S.r.o závodu Komenského, kde hojně využívají robotické ruky.
A hned příští týden bude pro žáky jistě zajímavá návštěva Apple musea v Praze.
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foto: Strojírenský veletrh

Rekonstrukce učeben pro výuku informačních a komunikačních technologií

V říjnu jsme ukončili rekonstrukci PC učeben. Jedná se
o špičkově vybavenou Cisco učebnu pro výuku počítačových sítí v rámci Cisco Academy. Nově plánujeme

foto: Předávání mini PC žákům 1. ročníku

i výuku modulů Cisco Cybersecurity. Další učebnou je
kybernetická laboratoř, určená především pro výuku
kybernetické bezpečnosti, ale je zde také prostor pro
výuku programování, robotiky a internetu věcí. V přední části ještě vznikne skleněná stěna, která bude oddělovat ty „hodné od zlých“ při realizaci cvičných scénářů
v oblasti kyberbezpečnosti. Je to už třetí „velká“ učebna
se 30 stanicemi na průmyslovce. Celkem máme ve škole čtyři tyto učebny.
foto: Kroužky pro žáky oboru IT

Rekonstrukce budovy průmyslovky

A aby oprav nebylo málo, pustili jsme se také do rekonstrukce budovy na nábř. J. Wolkera 132. Rekonstrukce
spočívá v zateplení budovy a ve výměně oken, bude zde
nová fasáda, dojde k zateplení budovy laboratoří, opravě hydroizolace, bude zajištěna klimatizace všech prostor. Nová okna jsou již instalována v posilovně a části
počítačových učeben.

91 let od výstavby se tato památkově chráněná budova konečně dočká zásadní rekonstrukce za 45 miliónů.
Následující dva roky budou provozně složité, současně
totiž bude v prostorách dílen vznikat unikátní textilní
muzeum.
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Aplikovaná chemie

Farmaceutický asistent

Exkurze na skládku odpadů

V letošním školním roce budou maturovat žáci oboru
Aplikovaná chemie také ze zaměření Analýza životního
prostředí. V rámci přípravy na maturitní zkoušku se žáci
účastnili exkurze na skládku odpadů v Lodíně. Nejprve
vyslechli odborný výklad o zřizování, výstavbě a provozu řízených skládek. Zopakovali si také základy právních
nařízení nutných pro provoz skládky. Viděli zařízení na
spalování skládkového plynu, způsob jímání, dalšího
zpracování a využití průsakové vody, uložení nebezpečných odpadů, vážení odpadů a fotodokumentaci
o výstavbě skládky. Prošli si postupně celý areál a viděli všechny fáze skládkování: zavážení odpadů, rovnání
a zhutňování odpadů a také uzavřenou rekultivovanou
skládku, osázenou vegetací. Exkurze byla velice zajímavá a poznatky se určitě „hodí“ k maturitě. Vedoucí
provozu žákům předal nejen zajímavé informace o samotné skládce, ale vyslovil i mnoho otázek o životním
prostředí v celosvětovém měřítku.

Stáže žáků oboru Aplikovaná
chemie

S žáky 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie, zaměření
Výroba a zpracování polymerů, jsme v letošním roce

poprvé navštívili závod JUTA 07. Žáci si zopakovali jednu z maturitních otázek, která se týká výroby netkaných
textilií, a to technologii rozvolňování, česání, mykání,
vpichování a kalandrování. Závod vyrábí netkané textilie pro kobercářský a automobilový průmysl a netkané
geotextilie. Po skvělé přednášce o technologie výroby
geotextilií měli žáci možnost nahlédnout do provozu
a vidět výrobní linky v chodu.
Žáci ještě v letošním roce navštíví formou dvoudenní
stáže firmu TE electronics CS s.r.o. Trutnov.
V závodě Komenského
zhlédnou
technologii
vstřikování, která se využívá pro výrobu plastových součástek pro
elektrotechniku, a poté
v závodě ve Velkém
Poříčí uvidí technologii
vytlačování, kterou firma využívá pro výrobu
tub na kabely. Žáci si
vyzkouší také chemické
a mechanické zkoušky
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materiálů, seznámí se se systémem kvality. Ale tím program stáží nekončí. Dne 5. 12. 2018 navštívíme s žáky
2.- 4. ročníku oboru Aplikované chemie partnerskou
FCHT Univerzity Pardubice. Tady žáky čeká nejen přednáška, zaměřená na další možnosti studia, ale také laboratorní práce v laboratoři genetiky. Žáci budou pod
mikroskopy zkoumat karyotypy buněk.

Vzdělávací programy, tzv. „na
míru“ pro žáky ZŠ

V rámci projektové činnosti připravujeme pro žáky základních škol programy zaměřené na přírodovědné
vzdělávání a informační a komunikační technologii, a to
dle požadavků základní školy. Na základě spolupráce
se ZŠ Česká Skalice učitelé chemie připravili projektový
den na téma: „Den stromů“. Žáci ZŠ plnili téma v chemické laboratoři i při práci s ozoboty. V učebně biologie
si zkusili také „poznávačku“ stromů. O přestávce si žáci
ZŠ měli možnost zahrát počítačové hry a seznámit se
s virtuální realitou. Na závěr pro všechny účastníky připravily žákyně oboru Kadeřník tematické líčení a účesy.
Akce se také konala za pomoci žáků 4. ročníku oboru
Aplikované chemie. Žáci byli skvělými pomocníky při realizaci pokusů.
foto: Ozobot

foto: virtuální realita
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foto: chemické pokusy

Cestovní ruch
Praktická cvičení

Archeopark Všestary a Památník bitvy na Chlumu

V rámci předmětu Praktická cvičení třída 2. C oboru
Cestovní ruch pravidelně vyráží do terénu. Kromě „výuky“ v zoologické zahradě si zkouší své průvodcovské
schopnosti v dalších turisticky atraktivních lokalitách.
Mezi první navštívená místa tradičně patří Braunův Betlém a Křížová cesta 21. století. Dále se pak žáci vydávají do blízkého i vzdálenějšího okolí Dvora Králové a na
vlastní kůži si vyzkoušejí být průvodcem třeba na Erbenově stezce v Miletíně, na hradbách pevnostního města
Josefov, v Hradci Králové nebo v Pardubicích.

S Francouzi v Praze
09.10.2018 se naše třída vydala na průzkum historie našeho kraje a české kotliny vůbec.

V pondělí 15. 10. 2018 jsme pozvali francouzské studenty, kteří jsou v našem městě na šestitýdenní stáži, na
výlet do Prahy. Provedli jsme je po historickém centru
a ukázali to nejhezčí, co se v Praze dá vidět. Každý jsme
si připravili krátký výklad o památkách v angličtině, takže to byl náš první, i když trochu nesmělý pokus o výklad v cizím jazyce. Naši francouzští kamarádi potvrdili,
že Praha je opravdu krásná.
2.C, obor Cestovní ruch

Jako první jsme navštívili Archeopark ve Všestarech.
Mohli jsme si zde prohlédnout jedinečnou expozici pravěku s názornými ukázkami dobových zvyků, řemesel
a obyčejů. Stávající „pravěká vesnice“ byla rozšířena
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Maturanti na Gaudeamu

na komplexní areál s novou budovou hlavní expozice
pravěku, budovou venkovní expozice a ukázkami pravěkých staveb, jako je neolitický dům, eneolitický dům
a expozice domácího zvířectva. Mohli jsme si zde zkusit
například hodit oštěpem, nebo si vyrobit mouku.
Poté jsme se seznámili s historií největšího vojenského
střetnutí na území Čech a Moravy v 19. století v expozici
Muzea války 1866 na Chlumu, doplněnou ukázkami výzbroje a výstroje rakouské a pruské armády. Atmosféru
doby a tragédii prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové
z pohledu prostého vojáka dramaticky přibližuje krátký
hraný film.
Areál historického bojiště je významný výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků, individuálních hrobů,
hromadných pohřebišť i symbolických památníků a my
jsme se šli podívat k významnému pomníku Baterie
mrtvých a k Ossariu.
za třídu 1.C Michaela Vítková

Ve čtvrtek 25. října jsme se vypravili na veletrh vysokých
škol Gaudeamus v Brně. Ranním vlakem s přestupem
v Pardubicích a pak v moravské metropoli jsme se “šalinou” dopravili na brněnské výstaviště, kde na nás čekalo více jak 400 českých i zahraničních vystavovatelů.
Někteří z nás již měli představu o tom, co by chtěli studovat po ukončení střední školy, a doplňovali si tak
informace o daných oborech od samotných vysokoškolských studentů a profesorů. Ostatní měli šanci se
naopak porozhlédnout po možnostech svého pomaturitního studia, a to například na některé z pravidelných
přednášek. Některé školy také nabízely nejen soutěže
o zajímavé ceny, ale i poutavé tématické workshopy.

Domů jsme se vraceli s množstvím užitečných informací
i propagačních materiálů, a máme tak o čem přemýšlet.
Věříme, že si každý z nás vybere takovou školu, která ho
bude naplňovat, a to i třeba i díky zkušenostem z Gaudeamu.
Za studenty 4.A a 4.C napsala Tereza Vaňková
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Adaptační kurz tříd 1. D a 1. E

Ve dnech 5. - 7. 9. 2018 se vydali žáci prvních ročníků
oboru Kadeřník-vizážista a Kosmetické služby na již tradiční adaptační kurz do Hořic. Po ubytování v kempu
v těsné blízkosti Masarykovy věže samostatnosti čekaly na nastupující žáky zábavné aktivity a hry sloužící ke
vzájemnému seznámení, upevnění kolektivu v nové třídě i navázání nových přátelství.
Počasí nám po celou dobu pobytu přálo, a tak jsme si
mohli prohlédnout město Hořice a jeho krásné okolí,
včetně Sochařského parku U sv. Gotharda, secesních
Slunečních lázní Dachova a nedaleko ležícího pramene Kalíšek. Při zpáteční cestě do kempu jsme zabloudili
i do lomu U sv. Josefa, kde jsme mohli pozorovat sochaře při práci v ateliéru pod širým nebem.
Večer nechybělo opékání buřtů a po setmění jsme se
vydali na noční bojovku. Poslední den kurzu proběhlo
zhodnocení celé akce a návrat do Dvora Králové.

ÚČAST ŽÁKŮ OBORU
KADEŘNÍK-VIZÁŽISTA PŘI
ORGANIZACI PROJEKTOVÉHO
DNE

Dne 24. 10. 2018 se uskutečnil projektový den na téma
„Den stromů“ pro žáky 9. tříd ZŠ z České Skalice. V aule
a laboratořích pro ně byl připraven na celé dopoledne
program se soutěžemi a úkoly vztahujícími se k oborům
vyučovaným na SŠIS.
Do projektu byly zapojeny i žákyně oboru Kadeřník-vizážista, které si od ranních hodin na pracovišti připra-

vovaly účesy a líčení v podzimních barvách.
Vybrané 3 týmy kadeřnic – vizážistek se po 10. hodině
i se svými modelkami přesunuly do auly. Zatímco jednotlivé skupiny žáků ze základní školy plnily úkoly na
určených stanovištích, naše dívky si ustrojily modelky
do připravených kostýmů a začaly pracovat na celkové
vizáži na téma strom. Vzhledem k nynějšímu ročnímu
období využily pro zpracování podzimní zemité tóny
barev a pro dotvoření spadané vybarvené listí, větve
a plody přírody. V průběhu jejich práce účastníci projektového dne dokončovali zadání a již mohli v reálu sledovat vznik celé vizáže. Bylo zajímavé, jak lze toto přírodní
téma pojmout z různých úhlů. Jedna žákyně zpracovala
téma - koloušek ve skrytu stromu, další jako nositelný společenský účes a make-up v barvách podzimu,
poslední pojala zadání jako fantazijní líčení s extravagantním účesem pro lesní vílu.
Učitelka odborného výcviku
přihlížejícím představila obory
Kadeřník – vizážista, Kosmetické služby a nový obor Masér
– sportovní a rekondiční. Dále
popsala činnost žáků na odborném výcviku. Poté hovořila
k ukázkám konkrétního zpracování celkové vizáže.
Chlapci si s chutí ještě „zastříleli“ na terč a dívky se přesunuly
na budovu S, kde zhlédly prostory pro odbornou výuku
zmíněných oborů a také novou Wellness učebnu. Dle
reakcí a chtivých pohledů bylo zřejmé, že se projektový
den vydařil a žákům se aktivity a prostory líbily. Možná, že právě tento program pomohl některým z nich při
rozhodování o volbě školy, či oboru.
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Kosmetické služby
Vizážistika
Wellness
Školní kolo odborné soutěže

S přicházejícím podzimem se blíží termín
soutěže Mladý módní
tvůrce ČR Jihlava, která
proběhne 29. 11. 2018.
Z důvodu velkého zájmu
uchazeček v kategorii
make-up jsme 18. 10.
uspořádali školní kolo,
při němž bylo rozhodnuto, které z aktérek budou
naši školu reprezentovat. Téma je letos opravdu zajímavé: „Omámený
DISCO stylem 2018“. Pro
přípravu a samotnou realizaci soutěžního modelu je zapotřebí v tomto duchu nakoupit líčidla, ušít nebo jinak
vytvořit originální kostým. Dále ve spolupráci se žákyněmi oboru Kadeřník-vizážista vymyslet a zrealizovat
výstižný účes.
Porota složená z učitelek odborného výcviku, učitelky
výtvarné výchovy a profesionální vizážistky nominovala
žákyně Petru a Dominiku ze 3. E. A teď už zbývá jen trénovat a trénovat.

Výuka první pomoci
se záchranářem

Žákyně oboru Kosmetické služby se zaměřením na wellness měly během října výuku odborného výcviku zpestřenou o přednášky a praktická cvičení z 1. pomoci. Výuku vedl dlouholetý a zkušený záchranář Ing. Vítězslav

strana 9

Šturma. Program měl za cíl
seznámit budoucí masérky
s fungováním zdravotnické záchranné služby v ČR,
s přivoláním ZZS, s obecným algoritmem pro poskytování PP, s rozpoznáním náhlé zástavy oběhu
a zahájení a provádění kardiopulmonální resuscitace
(KPR). Následně si dívky
vyzkoušely nácvik manipulace s pacientem, polohování a KPR. Na vlastní kůži
se přesvědčily, že poskytování první pomoci není nic jednoduchého a navíc, že samotná resuscitace stojí i hodně psychických a fyzických
sil. Poslední část výuky byla věnována vybraným interním a chirurgickým stavům.
Pro dívky to bylo velice přínosné setkání, při kterém se
dozvěděly mnoho nových informací, zjistily, jak to chodí
v praxi, vyslechly si několik hovorů z dispečinku, kde šlo
opravdu o holý život, mohly si vyzkoušet oživování, zástavu krvácení, přenášení raněného.
Nikdy nevíme, kdy se nám takové znalosti a dovednosti
budou hodit, každopádně poskytnout první pomoc je
naší povinností a vždy budeme doufat, aby se v našem
okolí vyskytoval někdo, kdo takovým školením, kurzem
prošel.

U granátového jablka

Dne 18. 10. 2018 navštívila třída kosmetiček ze 4. E Hospital Kuks. Prohlédly jsme si expozice Historie lékáren

a Výroba léků. Komentovaná prohlídka byla velmi poutavá, nejvíce se nám líbila jedna z nejstarších lékáren
U granátového jablka. Zaujaly nás různé přísady, které
se v minulosti přidávaly do léčivých přípravků, jako například prášek z lebky oběšence nebo prášek z mumie.
Samy jsme si mohly vyzkoušet výrobu čípků a tablet. Po
prohlídce interiérů jsme mohly obdivovat bylinkové zahrady a sochy ctností a neřestí od sochaře Matyáše B.
Brauna. Počasí nám přálo, a tak jsme exkurzi zakončily
kávou na terase s výhledem na jednu z nejkrásnějších
barokních památek u nás.
Kristýna Dostálová, 4. E

Město pohádky – Jičín 2018

Předání cen
a křest knihy

Ve středu 3. 10. se žákyně oborů Kosmetické
služby a Kadeřník zúčastnily křtu knížky, na
které se svými ilustracemi samy podílely.
Základ knížky Ze světa
knih a knihoven tvoří
výherní práce soutěže
“Kresli a tvoř mandaly
ze světa knih a knihoven”. Autoři oceněných
prací byli pozváni na
křest knihy do městského muzea, po kterém
následoval raut v prostorách knihovny. Naše úspěšné „ilustrátorky“ si slavnostní večer náležitě užily a my jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Výběr ze soutěžních prací je umístěn v prostorách městské knihovny, kde si je nyní můžete prohlédnout. Kniha
je k prodeji v MěK Slavoj.

„Jak co nejlevněji vycestovat“

Jako každý školní rok, tak i letos jsme se na začátku září
zúčastnili známé akce pro děti – Jičín město pohádky.
Po tři dny žákyně oborů Kosmetické služby a Kadeřník-vizážista líčily a česaly nejen malé děti, ale mnohdy
i jejich starší sourozence. Ve čtvrtek a v pátek i přes nepřízeň počasí navštívilo náš stánek mnoho dětí mateřských a základních škol v doprovodu svých učitelek.
Sobota pak probíhala ve zcela jiném duchu. Celé rodiny navštěvují tyto slavnosti a účastní se různých atrakcí,
dílniček a dalších lákadel. Počasí nám tentokrát přálo,
a tak se u nás zastavovali všichni kolemjdoucí. Holčičky odcházely s krásnými barevnými copánky, které jim
naše kadeřnice vytvářely pomocí pestrých bavlnek.
Chlapci si zase přáli nagelovaný účes nebo barevný
efekt vytvořený sprejem. Kosmetičky jim na drobné obličeje zase malovaly různé pohádkové či zvířecí motivy,
od motýlků přes kočičky, pejsky, tygříky až po spidermany.
Žákyně báječně spolupracovaly, takže nebylo poznat,
který z oborů navštěvují. Zájem o tyto proměny byl tak
veliký, že si mnozí museli počkat na nalíčení a česání
i půl hodiny, ale ani to naše malé zákazníky neodradilo.
S průběhem celé akce byli všichni spokojeni, a tak se
opět těšíme na příští rok.

25. 10. proběhla v aule naší školy přednáška na téma
„Jak co nejlevněji vycestovat“ pod vedením paní Hany
Machalové. Přednášky se zúčastnili žáci oborů Cestovní
ruch, Kosmetické služby a Hotelnictví. Paní Machalová
se s žáky podělila o své zážitky z cest a názorně jim ukázala, kde a jak seženou nejlevnější letenky a ubytování.
Teď už jen sbalit kufry a vyrazit.
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Adaptační kurz 1.C

Druhý týden letošního
školního roku pro nás
škola připravila a zorganizovala adaptační
kurz, jehož účelem
bylo „dát nás dohromady“.
Po příjezdu do kempu
a následném ubytování v chatkách na nás
čekal společný program v podobě hraní
her, zaměřených na
vzájemné poznávání,
a poté procházka do
sochařského parku na
vrchu Gothard. Den utekl jako voda a nastal čas jít spát.
Druhý den dopoledne jsme navštívili nedaleké retro
koupaliště Dachova a jeho okolí.
Odpoledne nás paní učitelky překvapily návštěvou Masarykovy věže samostatnosti. Po prohlídce věže jsme
se vydali k prameni Kalíšek a do lomu U sv. Josefa, kde

jsme si opekli pár buřtů. Po návratu do kempu jsme
společně zhodnotili dosavadní průběh kurzu a přišel
také čas na další seznamovací hry. Tentokrát nám to šlo
mnohem lépe než první den, protože jsme se už trochu
poznali. Před večerkou jsme měli volný program. Další
den byl za námi.
Poslední den jsme se sbalili, rozloučili se s kempem
a vrátili se zpět, tentokrát jako parta kamarádů.
1.C Michaela Vítková a Karolína Víznerová

NOVINKA
Adaptačně
Zdravotnický kurz 2018

Na adaptační kurz jsme jeli hned první den školy, tedy
3. 9. 2018. Všichni jsme plní obav, co nás čeká, poslušně nastoupili do autobusu a vyrazili na cestu do obce
Zásada u Jablonce nad Nisou. Po cestě jsme se zastavili
v Turnově na zmrzlinu, abychom nabrali energii na zbytek cesty. První den jsme hráli hry na vzájemné pozná-
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vání, konečně jsme se tím navzájem okoukali a zapamatovali některá jména. Druhým dnem vše náročnější
začalo. Aneb co jsme tam vlastně společně zažili? Snad
vše, co jsme čekali i nečekali! Podstupovali jsme všelijaké fyzické úkoly od nejjednodušších, jako řazení podle
výšky až po kliky v pětici, skupinové dřepy nebo plazení
se závažím. Veškeré aktivity nám připravovali naši instruktoři společně s učiteli. Bohužel došlo i na i drobná zranění, ale motivaci nám to nevzalo! Jeden den byl
také věnován zdravotnickému kurzu, díky kterému už
umíme poskytnout první pomoc. Naše paní učitelka
Černá spolu s panem učitelem Bláhou nám byli každodenní oporou, motivací a co si budeme namlouvat, přirostli nám tím k srdci! Adrenalin, dobrodružství, euforie
- aneb každý náš den. Fyzická zátěž nás neskolí! Jsme
připraveni na vše. Poděkování patří panu řediteli, paní
třídní učitelce Hance Černé,
panu učiteli Bláhovi, Karbanovi a instruktorům! Děkujeme! Lucie Rejmanová, Jakub
Pracný, Věra Kynčlová, Valča
Martinová, Tereza Pechová.

Závod ve Šluknově - Military
Cross Country Run

Dne 18. 10. 2018 se představilo 6 našich žáků (dvě
tříčlenná družstva) na závodě Military Cross Country
Run ve Šluknově.
Jednalo se již o 4. ročník a pro nás první zkušenost. Disciplíny, které na žáky čekaly, byly pro všechny zúčastněné neznámé. Závod začal opisem čísel stanovišť ze
světelné tabule do mapky, kterou každé ze 14 družstev
obdrželo. V pětiminutových intervalech byla družstva
vysílána plnit úkoly po trati dlouhé minimálně 10km,
především lesním terénem. Mezi disciplíny, které na závodníky čekaly, patřily dřepy na úvod, střelba ze vzduchovky, zdravověda, brodění vodou a bahnem, přesun
pneumatiky z traktoru, běh a cvičení ve vestě naplněné
kamením o hmotnosti 15 kg a také překonání překážek s gumovým lanem kolem pasu. Za každý nesplněný
úkol bylo třeba následně vykonat trestné kliky.
Cíl byl splněn - všichni přežili (až na jedno odřené koleno), nikdo se neztratil. Pro příští ročník víme, na co
se máme připravit. Přivezli jsme pěkné desáté místo
(v čase 2:29:05). Druhé družstvo bylo mimo soutěž . Velká pochvala patří všem šesti borcům, kteří bez zkušeností ale s velkým nadšením nastoupili proti starším
a trénovaným specialistům.
Za vzornou reprezentaci školy děkuji družstvům ve složení: Eliška Střihavková, Patrik Svoboda, Kristián Nguyen a Eliška Seidelová, Drahomír Ježek a Petr Kozák.
Hana Černá

Adresa školy

Střední škola informatiky a služeb
Dvůr Králové nad Labem
Elišky Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IZO 110 037 791
IČ 67439918
DIČ CZ67439918
ID datové schránky: gibw2dc
Sekretariát ředitele školy

tel: 499 622 215
email: info@ssis.cz
kosmetika: 725 921 213
kadeřnictví: 602 260 981

