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Školní kolo olympiády
v angličtině

Dny otevřených dveří

Dne 14.12.2017 se konalo školní kolo olympiády v angličtině. Soutěže se zúčastnilo 33 studentů prvního až
třetího ročníku, kteří si tak mohli porovnat svoji úroveň
angličtiny s ostatními.
Soutěž se skládala se dvou částí. První část obsahovala
poslech, práci s textem a gramatiku. Přestože tato byla
část na úrovni B2, což je úroveň o dost vyšší než maturita, i někteří studenti prvního ročníku ji zvládli velmi
dobře.
Osm nejlepších z první části postoupilo do dalšího kola,
kde měli prokázat konverzační schopnosti.
V obou částech byl nejlepší Dan Tammer, který zaslouženě vyhrál a bude školu reprezentovat v okresním
kole. Na druhém až třetím místě skončili Jiří Preclík
a Adam Rajtr.

11. 01. 2018
08. 02. 2018

Čtvrtek
Čtvrtek

13:00 – 18:00
13:00 – 18:00

Dny otevřených dveří je tradiční aktivitou určenou těm,
kdo se chtějí dozvědět více o možnostech studia na SŠIS.
Využijte příležitosti prohlédnout si místo svého budoucího studia na vlastní oči a zjistit si informace z první ruky.
11.1. 16.00 aula, schůzka zájemců o obor Bezpečnostně právní činnost s generálem v.v. Mgr. Martinem
Červíčkem a dalšími učiteli, ukázky sebeobrany, prohlídka prostor, informace o přijímacích zkouškách.

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

tel: 499 622 215, email: info@ssis.cz

Kybernetická
NOVINKA
Žáci oboru Informační
technologie se prezentují

Žáci 4. ročníku oboru Informační technologie se rozhodli předat část svých znalostí a dovedností žákům
základních škol formou přednášek a představením zaměření, která studují. Pro žáky si připravili atraktivní
soutěže v PC hrách. Nebudou však chybět ani zajímavé
přednášky, a to i z oblasti kybernetické bezpečnosti. Přitažlivé jistě budou také ukázky různých stavebnic, dronu a 3D brýlí.
Momentálně evidujeme na akci více než 70 žáků základních škol. Tak uvidíme, jak se jim soutěž zalíbí.

Stále vyučujeme grafiku

Žáci oboru se v průběhu prvního pololetí účastnili soutěže o návrh marketingového letáku: „Pozvánky a diplomu na Vánoční chemický turnaj 2017“. Všechny grafické
návrhy byly velmi zdařilé. Hodnocení provedl odborný
tým složený z učitelů chemie a učitelů odborné praxe
IT. Hodnotilo se splnění tematiky, grafické a typografické hledisko. Níže uvádíme pořadí a vítěznou pozvánku.
Žákům blahopřejeme a těšíme se na účast v dalším ročníku!
1.místo
Dočkal Tobiáš, 4I
2.-3. místo
Rosůlek Roman, 2I
2.-3. místo
Červený Michal, 3I
4. místo
Tammer Daniel, 3I
5. místo
Melinová Marie, 2I
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Navázání spolupráce
s Network Security
Monitoring Cluster

V listopadu se podařilo
navázat další spolupráci,
tentokrát s Network Security Monitoring Clusterem. Network Security
Monitoring Cluster je odvětvové seskupení firem a organizací, zabývající se kybernetickou bezpečností. Aktivity NSMC zahrnují širokou škálu činností, zejména pak
vzdělávací a osvětovou činnost a zahraniční a domácí
výzkumné projekty. NSMC spolupracuje s řadou světových klastů a univerzit. Jedná se o vzdělanostní platformu nejen českých odborníků na kybernetickou bezpečnost. A co plánujeme? Přednášky pro vyučující, ale
i pro žáky, a to v kybernetickém polygonu Masarykovy
Univerzity v Brně, a navázání dlouhodobé spolupráce
v oblasti zavedení technických opatření a inovací výuky.
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Aplikovaná chemie

Farmaceutický asistent

SŠIS získala ocenění
Škola firmě 2017

Ocenění obdržela naše škola od
Královéhradeckého kraje. Jednou
z dlouhodobých priorit Královéhradeckého kraje je totiž podpora

stáže pro učitele, ale i pracovní místa pro úspěšné absolventy konkrétní školy. Mnohé firmy již pochopily,
že je nutné věnovat velkou pozornost vzdělávání svých potencionálních příštích zaměstnanců a školám
v mnoha oblastech výrazně pomáhají. Cílem Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje je přispět
k podpoře této spolupráce, každoročně ocenit nejaktivnější firmy
a školy, a touto cestou jim poděkovat. SŠIS v rámci výuky oboru Aplikovaná chemie navázala spolupráci
s firmami v oblasti praxí, stáží, odborných přednášek a stipendijních
programů. Konkrétní firmy již byly
zmíněny v předchozím čísle Zpravodaje. V současné době k těmto
firmám přibývají i další spolupracující firmy s chemickým zaměřením,
či firmy zabývající se informačními
technologiemi.

Exkurze
do výrobních firem
spolupráce středních škol a firem
– zaměstnavatelů, která může přinést výrazný prospěch pro obě
spolupracující strany. Pokud chtějí
školy nabízet kvalitní vzdělání, držet
krok s moderními trendy výrobních
procesů, neobejdou se bez výrazné
spolupráce s firmami, které mohou
nabídnout například vybavení dílen,
vybavení učeben, praxe pro žáky,

V průběhu 1. pololetí žáci oboru
Aplikované chemie navštívili celou
řadu firem a institucí. Zmiňme alespoň firmu Theros TDD, a.s., zahradu léčivých rostlin Farmaceutické
fakulty HK, úpravnu vody ve DK,
výrobu vánočních ozdob Ozdoba
s.r.o. DK. Všechny realizované exkurze jsou zaměřeny na propojení
teorie a praxe v návaznosti na odborné předměty. Žáky velmi zajímala výroba sacharózy a melasy, ale
také požadavky na kvalitu surovin.

Dlouhodobou prioritou společnosti
Tereos TTD je totiž zajištění bezpečnosti a požadované kvality potravin
vyráběných pro zákazníky. Exkurze
v zahradě léčivých rostlin zase skvěle doplnila výuku biologie a chemie
léčiv. Žáci si prohlédli venkovní expozice, skleník a proces sušení rostlin, vše s odborným výkladem.
K odborným exkurzím se v letošním
roce přidali i žáci oboru Informační technologie. Ti navštívili firmu
TE Electronics ES Trutnov s.r.o, kde
zhlédli robotickou výrobu relátek
a následně výrobu elektroměrů
v ZPA Smart Energy Trutnov a.s.
S exkurzemi chceme pravidelně pokračovat v průběhu celého roku.
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Inovace laboratoří

V listopadu 2017 škola dokončila rekonstrukci další chemické laboratoře. Zakoupen byl nový profesionální
laboratorní nábytek. Všechny laboratoře nabízíme základním školám
pro výuku chemie a fyziky. V poslední době školu navštívili žáci 8. a 9.
tříd základních škol ze Dvora Králové n. L. a ze ZŠ Česká Skalice. V této
aktivitě škola navázala na dlouholetou tradici v pořádání projektových
dní pro žáky základních škol v oblasti výuky chemie. V letošním roce
k pokusům z chemie přibyly také
pokusy z fyziky za využití výukových
souprav.

Krajské kolo
chemické
olympiády
kategorie E se
konalo historicky
poprvé na SŠIS

Dne 29. 11. proběhlo v prostorách
laboratoří krajské kolo chemické
olympiády kategorie E, a to hned
pro dva kraje – Pardubický a Královéhradecký. Toto kolo se na SŠIS
konalo historicky poprvé a bylo určeno pro žáky SŠ s chemickým či
zdravotnickým zaměřením. Do kraj-

Vánoční chemický turnaj aneb „Chemie hrou“

Dne 12. 12. 2017 proběhl tradiční Vánoční chemický
turnaj pro žáky 8. a 9.
tříd základních škol.
Letošního ročníku se
účastnilo 57 žáků z 12
škol regionu a 52 žáků
1. až 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie. Žáci základních
škol soutěžili v přírodovědných znalostech,
manuálních
dovednostech a paměťových
kvízech. Na přípravě
soutěže se podíleli společně vyučující
odborných předmětů
a žáci oboru. Kromě
„soutěžení“ žáci základních škol zhlédli celou řadu efektivních pokusů, které
demonstrovali naši žáci „chemici“. Pro žáky byla velmi
atraktivní také jednoduchá příprava „hopíka“ z běžně
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ského kola postoupili ze školního
kola SŠIS 3 žáci, za Pardubický kraj 5
žáků. Žáci se utkali v oblasti znalostí teorie i praxe anorganické, organické, analytické a fyzikální chemie.
Klání to bylo nelehké, trvalo celkem
4 hodiny. Hodnocení bylo zajištěno
krajskou komisí, která byla po celou dobu přítomna v kompletním
složení odborníků z oboru chemie,
medicíny, pedagogiky. A jaké bylo
umístění našich žáků? Za Královéhradecký kraj byly výsledky následující: 1. místo Kateřina Nyklíčková
4B, 2. místo Pavel Hepnar 4B, 3. místo Jana Zákravská 4B. Žákům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v dalším studiu.

dostupných surovin, a to zesíťováním polymerního lepidla, ale také příprava „bomb“ do koupele. A co teprve,
když viděli pokus s „letajícím a svítícím Haribo medvídkem?“.
Snad se nám podařilo ukázat, že chemie je krásná, zajímavá, funguje v lidském těle, nachází se v přírodě,
v potravinách, ve vesmíru, prostě všude kolem nás...

Cestovní ruch
Tajný výlet žáků SŠIS

Poslední listopadový den se první a třetí ročník oboru
cestovní ruch vydal na “Tajný výlet” organizovaný naším panem ředitelem. Krátce po půl osmé ráno jsme
vyjeli na cestu pro nás
zatím neznámo kam. Zanedlouho jsme se však
společně s historickou
přednáškou od pana
ředitele dozvěděli o prvním našem cíli – byla to
pevnost Dobrošov. Ač
tento systém podzemních prostor a vojenských srubů nebyl nikdy dokončen, jedná se
o úchvatnou stavbu.
Za necelou hodinu jsme
dorazili do obce nedaleko Náchoda a absolvovali prohlídku zdejší
pevnosti. Stali jsme se
tak posledními zdejšími návštěvníky na další tři roky,
neboť tvrz čeká obsáhlá rekonstrukce. Kromě replik vojenských zbraní a různých částí skutečných zbraní jsme
zde mohli vidět například množství hybernujících neto-

pýrů. Také jsme si vyšlápli dlouhá točitá schodiště, jelikož chodby opevnění jsou v hloubce až 39 metrů pod
zemí.
Druhou částí našeho výletu byla návštěva broumovského kláštera. Zde měly oba ročníky na programu jiné
aktivity. Prváci si vyzkoušeli v rámci workshopu „Baro-

ko nejen na oko“ zahrát barokní divadlo a také vytvořit
vlastní kulisy, při čemž si užili spoustu zábavy. Mezitím
třeťáci měli možnost si vlastníma rukama vyzkoušet,
jak se v době baroka psalo husím brkem a jak fungoval
knihtisk. Všichni jsme si pak prohlédli samotný klášter
za doprovodu nadaných průvodců. Z celé exkurze jsme
si bezpochyby odnesli množství zážitků a vědomostí.
Za studenty cestovního ruchu napsala Tereza Vaňková,
3. ročník.

První místo v soutěži
„Proveďte nás městem právě
vaším questem“

V soutěži „Proveďte nás městem právě vaším questem“, kterou na jaře vypsala Městská knihovna Slavoj
ve Dvoře Králové, získali žáci 3.C první místo za quest
s názvem Po stopách Václava Hanky. U příležitosti
výročí nalezení Rukopisu královédvorského jim diplom

a pěkné ceny předal starosta města Jan Jarolím.
Quest neboli hledačka je cesta, zábava i poučení. Vydáte se na cestu, budete hledat indicie a luštit tajenku.
Nepotřebujete víc než list papíru, na kterém je, většinou formou veršů, popsaná trasa podle orientačních
bodů. Splníte úkoly, vyluštíte tajenku a poklad bude
váš! Questing vznikl jako nástroj pro rozvoj místní komunity, pro poznávání místního dědictví a pro rozvoj
místně zakotveného učení ve školách. Zároveň přináší
poznání a radost.
Náš quest je určený dětem ze základních škol a je k vyzvednutí v informačním centru na náměstí.
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Postřehy
od žáků

Dne 2. 11. 2017 jsme se vydali na exkurzi do Prahy. Naším hlavním cílem
byla výstava Krištofa Kintery v Rudolfinu a poznávání historického
centra. Z Hlavního nádraží jsme vyrazili na Václavské náměstí, ulicí Na
Příkopě jsme došli k Prašné bráně
a Obecnímu domu. Poslechli jsme
si výklad o památkách, před který-

protloukali uličkami a vynořili jsme
se opět na Václavském náměstí, odkud jsme vyráželi. Exkurze se vydařila a my měli možnost nazírat na
pražské památky trochu jinak, než
jsme byli doposud zvyklí.
Tereza Klimentová, 1. C

25. 9. 2017
BRAUNŮV BETLÉM

Dnes jsme se v rámci praktických
cvičení vydali na výpravu do Braunova Betléma. Braunův Betlém je
monumentální sochařské umělecké
dílo z období baroka z 18. století.
Jedná se o skupinu soch a reliéfů
vytvořených proslulým barokním
umělcem Matyášem Bernardem
Braunem a jeho žáky. Sochy byly
vytvořeny a ponechány ve volné

Gaudeamus Brno
2017

Ve čtvrtek 2. 11. se zájemci ze všech
oborů naší školy vydali vlakem na
evropský veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání. Vyrazili
jsme v 8 hod. ze dvorského nádraží a bez komplikací jsme dorazili
do Brna v 11 hod. Tramvají jsme
dojeli k výstavišti, kde žáky čekaly
nejen prezentace vysokých škol, ale
i přednášky, testovací centrum, doprovodný program Věda pro život,
poradenské centrum a kariérové
poradenství. Žáci tak získali cenné
informace, rozšířili si obzory v možnostech dalšího vzdělávání, účastnili
se přednášek (někteří vyhráli drobné ceny). V odpoledních hodinách
jsme stihli projít centrum Brna, prohlédnout si např. moderní Brněnský
orloj, kostel sv. Jakuba, Zelný trh
apod. Zpět do Dvora Králové jsme
dorazili ve 20 hodin.
Mgr. Kubíková Martina

MATURITY
ZAHÁJENY

mi jsme zrovna byli, a vydali jsme se
Královskou cestou na Pražský hrad.
Po trase jsme míjeli známá místa
a historické památky. O každé z nich
mluvil někdo z nás, studentů, takže
jsme si mohli aspoň trochu vyzkoušet práci průvodce. Došli jsme do
Rudolfína, kde nás zaujala výstava
moderního umění. Mohli jsme zde
vidět různé podivuhodné věci. Květiny z izolační pěny a kabelů, věž z balíků cementu nebo spoustu obrazů,
do kterých byly vtipně zahrnuty každodenní lidské problémy. Když už si
každý z nás dostatečně užil umění,
přešli jsme na druhou stranu Vltavy a začali jsme stoupat po Starých
zámeckých sch odech ke komplexu
Pražského hradu. Před branami nás
čekala policejní kontrola, která nás
zdržela. Měli jsme tedy málo času,
takže jsme se jen krátce porozhlédli po Katedrále sv. Víta. Zanedlouho
jsme již přecházeli zpět přes Vltavu
po Karlově mostě. Rychle jsme se
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4. 12. 2017 si žáci maturitního ročníku oboru Cestovní ruch vylosovali zadání pro praktickou maturitní
zkoušku. Praktická maturitní zkouška spočívá v sestavení 4denního zájezdu na zadané téma včetně všech
náležitostí (náplň zájezdu, itinerář,
kalkulace,…). Žáci budou zadanou
přírodě v Novém lese mezi městem
Dvorem Králové a obcí Kuks.
Vyjeli jsme v deštivém počasí autobusem do sedm kilometrů vzdálených Hřibojed, odkud jsme vyrazili
na počáteční bod našeho výkladu –
parkoviště. Tam jsme naši cestu za
sochami Matyáše Bernarda Brauna
započali prvním přednesem, po kterém následovaly informace o tomto
místě od dalších žáků. Každý z nás
si tak mohl vyzkoušet výstup před
skupinou lidí a získal tak cenné zkušenosti do budoucího profesního
života. I přes nepříznivé počasí jsme
si tuto výpravu užili jako žáci i jako
budoucí průvodci.

práci konzultovat se svými vedoucími učiteli a výsledek budou obhajovat před maturitní komisí.
Tím zahájili svou cestu k úspěšnému absolvování zkoušky z dospělosti a my ji k tomu přejeme hodně
štěstí!!!!

Naše kadeřnice-vizážistky na
hradeckém jarmarku

Členové Komise pro lidská práva Rady Královéhradeckého kraje se rozhodli uspořádat Vánoční jarmark.
A tak se v adventním čase na Pivovarském náměstí
a v budově krajského úřadu v Hradci Králové rozezněly
koledy, zavoněl svařák a vánoční punč. Nechyběly zde

různobarevné stužky. Ani maminky a další ženy nepřišly
zkrátka. Všechny ocenily jemné denní líčení, které jim
přineslo nejen krásný vzhled, ale i chvíli odpočinku a relaxu. Při všem tom líčení a česání aktérky sklízely ovace
od přihlížejících, kterých tam byla spousta.
O tom, že jsme se svého úkolu zhostili na jedničku, nás
přesvědčilo vřelé poděkování paní Bohutínské, jedné
z pořadatelek.

Vlásenkářství v Klicperově
divadle

Ve čtvrtek 23. listopadu třída 2. D vyrazila na exkurzi do
Klicperova divadla v Hradci Králové. Na cestu nás doprovázel krásně rudý východ slunce. Počasí nám vyšlo,
i když ráno bylo trochu chladno.
Společně jsme vyjely vlakem z vlakového nádraží. Okolo
9. hod jsme dorazily do divadla, kde na nás čekala paní
Pechová, dlouholetá pracovnice divadla v oboru vlásenkářství. Ukázala nám různé paruky a povyprávěla nám
o tom, jak probíhá příprava na divadelní představení.
Překvapilo nás, že výroba jedné paruky trvá až 60 hodin
čistého času.
Ze zákulisí Klicperova divadla jsme se vydaly na Staré
náměstí, kde jsme navštívily Galerii moderního umění.
Dominantou náměstí je Bílá věž. Několik spolužaček vystoupalo až nahoru. Výhled stál však za to. Uchválil nás
také skleněný model Bílé věže.

stánky s různými výrobky a dobrotami, které se vztahovaly k zimnímu období a vánočním tradicím.
Pozvané školy se prezentovaly svými dílky a výtvory, pečivem, krajovými jídly a také cizokrajnými specialitami.
SŠIS se zabývá i vizážistickými službami, a tak naše žákyně oboru Kadeřník-vizážista malovaly malým návštěvníkům na obličej dle jejich přání zvířecí motivy, andílky,
vločky atd. Z vlásků pletly copánky a vplétaly do nich

Kolem oběda jsme se vydaly zpět k vlakovému nádraží,
kde jsme měly rozchod. Domů jsme se vrátily spokojené, lehce unavené a plné nových zážitků.
Za 2.D Jana Blažková
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Soutěž mladých kadeřníků
„MMT Jihlava 2017“

30. 11. 2017 se dvě nadané žákyně oboru Kadeřník
z naší školy již tradičně zúčastnily soutěže „Mladý módní tvůrce“ v Jihlavě. Akce byla velice dobře připravena

a výkony soutěžících byly na vysoké úrovni. Vyhlášená
témata pro letošní rok v kadeřnické tvorbě byla: Star
Wars a Ples v opeře
V jednotlivých disciplínách soutěžilo kolem 20 soutěžících, takže konkurence byla velmi silná. Nejen účes, ale
i líčení, oděv a celý outfit každého modelu musel od-
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povídat zadání. Hodnocen byl vždy nápad a kreativita,
čistota provedení, doplňky a celkový dojem. Dále čas
celého zpracování.
Naši školu reprezentovaly v tomto oboru 2 dívky. V letošním klání jsme se sice neumístili na předních příčkách, přesto příprava i samotná akce soutěžícím přinesla mnoho zkušeností a zážitků, které přispěly k jejich
profesnímu rozvoji. Ostatní žáci měli možnost se při
přípravách aktivně zapojit a nakonec jet své odvážné
kamarády podpořit a sledovat soutěž osobně.

Kosmetické služby
vizážistika
Wellness
Školní kolo soutěže
kosmetiček a mezinárodní
„MMT Jihlava 2017“

Již tradičně se žákyně oboru Kosmetické služby účastní koncem každého kalendářního roku soutěže Mladý
módní tvůrce v Jihlavě.
Letošní témata pro tento obor byla:
Make-up: Extravagance ve stylu módních přehlídek Johna Galliana
Facepainting: Džungle
O líčení byl tento rok mezi studentkami větší zájem,
a tak bylo nutné vybrat dvě ze tří. Počátkem října učitelky odborného výcviku zorganizovaly školní „minisoutěž“, která měla rozhodnout, kdo pojede naši školu reprezentovat. Odbornou porotu tvořily: vizážistka

Iveta Bartošová, učitelka výtvarné výchovy Mgr. Jana
Hojná a učitelky odborných
předmětů Bc.
Jana Krajčírová
a Mgr. Eva Kilevníková.
Zájemkyně
o účast se
v určený čas
dostavily
se
svými modelkami do učebny kosmetiky,
kde jim bylo
zadáno stejné
téma a kritéria jako pro finále v Jihlavě.
Členky poroty
do připravených tabulek zapisovaly body za kreativitu, čistotu práce, dodržení zadání atd. Spolužačky celý
proces napjatě sledovaly a svými reakcemi a potleskem
se postaraly o neopakovatelnou a úžasnou atmosféru
celé této akce. Po sečtení bodů porota vyhlásila jména
postupujících dívek, a to Sabinu Přibíkovou a Kristýnu
Dostálovou z 3. ročníku.
Ve facepaintingu byly účastnice předem jasné. Od začátku byla přihlášená Dominika Rozborilová a Adéla
Foltýnová.
„Rozstřelem“ ale přípravy teprve začaly. Bylo nutné nakoupit nová líčidla, navrhnout a ušít kostýmy, nacvičit
účesy, sehnat obuv a ostatní doplňky tak, aby konečný
outfit korespondoval se zadáním. Samozřejmostí bylo
trénování líčení a malování několikrát do týdne.
Mezinárodní kolo v Jihlavě se konalo 30.11.2017. Tato
akce byla jako vždy perfektně připravena a na vysoké
úrovni. Konkurence z mnoha škol byla velmi silná. Naše
dívky sice neskončily na stupních vítězů, ale podaly i tak
mimořádný výkon a předvedly své kvality.
Příprava i obě kola soutěže měly velký význam pro profesní rozvoj nejen soutěžících, ale i pro ostatní spolužáky, kteří měli možnost vše sledovat a popřípadě se
zapojit.
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Halloweenské „líčení“

K této akci jsme zajednaly obvyklé místo dvorských
stužkovacích večírků – restauraci U Rudolfa III. Nejprve
jsme se posilnily dobrou večeří s paní učitelkou třídní
a pak začali přicházet další naši milí učitelé. Někdo dorazil dříve, někdo později, ale přítomnost devíti učitelů
svědčí o tom, že nás mají rádi.
Dalším, a to hlavním bodem programu, bylo pasování
mečem na MATURANTA 2018 a přišpendlení maturantské stužky. Milou povinností bylo přiťuknutí šampaňským na zdar budoucí maturity a pak se už rozběhla
veselá zábava.
Pro učitele jsme si přichystali hry, u kterých se báječně pobavili, jak bylo vidět z jejich rozesmátých tváří.
Podle fotografií z batolecího a dětského věku učitelé
poznávali „kdo je kdo“ a zahráli si také „aktivity“. Protože ale učitele druhý den čekala náročná cesta do Berlína, musely jsme se s nimi rozloučit. Pak už pokračovala
volná zábava až do pozdních nočních hodin.
Stužkovací večírek bychom si klidně znovu zopakovaly,
ale teď už se musíme soustředit hlavně na učení.
Kosmetičky 4 E

mnohá z nich ale vypadala opravdu věrohodně. Materiál si přitom vyrobily samy z běžně dostupných surovin
(kukuřičný škrob, potravinářská barva apod.). V příštích
hodinách plánujeme pracovat i s profesionálnějšími
materiály, například s tekutým latexem.

Postřehy od žáků

V halloweenském týdnu si žákyně 2. a 3. E v hodinách
EVV vyzkoušely divadelní líčení na téma zombie. Vzhledem k omezenému času vytvořily jen „drobná zranění“,

Stužkovací večírek 4 E

Jednou z nejpříjemnějších „povinností“ budoucího
maturanta je absolvování stužkovacího večírku. Tušily

jsme, že to bude náročná akce, a proto jsme záměrně
zvolily 16. 11., tedy den před Státním svátkem.
Po čtvrtečním vyučování jsme připravily něco k snědku,
oblékly sváteční šaty, a protože téma večírku byl FORMAL DRESS CODE a my jsme kosmetičky, snažily jsme
(podle časových možností) i krásně nalíčit a učesat.
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Dne 2. 11. 2017 navštívily studentky kosmetických služeb 3. E firmu Dr. Müller Pharma v Hradci Králové. Podívaly jsme se na výrobu pastilek, krémů, emulzí, gelů,
čajů. Také nám zde ukázali různé zajímavé přístroje
a postupy, například jak se míchá emulze. Než jsme
vstoupily do výroby, musely jsme si obléknout pláště,
čepičky a návleky na boty. Velmi nás upoutalo otevírání
krabiček pomocí strojů a také nás zarazilo, že ne vše
dělají stroje. O této výrobě se právě učíme v kosmetických materiálech, takže se nám nová zkušenost hodí
do výuky. Jela s námi paní učitelka Nosková a doufá, že
z písemky budou samé jedničky. Exkurzi jsme zakončily
v Au parku, kde jsme se „nadlábly“. Byl to velice zajímavý a poučný den, těšíme se na další exkurzi. :)
S. Přibíková, N. Mikolášková 3. E

Domov mládeže SŠIS
Na intru to žije!

Hasičská záchranná akce na DM

Dne 19.9 proběhla na domově mládeže SŠIS, v rámci
cvičení HZS, evakuace žáků. Po vyhlášení poplachu „
hoří “ vyběhli nic netušící žáci z pokojů před DM. Po
příjezdu sedmi záchranných vozů s napětím sledovali
sehranou práci hasičů, kteří pomocí vysokozdvižné
techniky zachraňovali jejich kamarády ze 4. a 5. patra
budovy. Na záchranné akci se podílelo nejen HZS Dvůr
Králové n/L, ale i SDH z okolních obcí. Žáci si tak vyzkoušeli sestup po žebříku ze 4. patra, záchranu na nosítkách a také slaňování z 3. patra do vyhrazeného prostoru. Pro nás všechny to byl nevšední zážitek a zároveň
poučení, jak se zachovat v případě opravdového požáru.

Od začátku školního roku žáci DM organizovali a také
se sami zúčastnili několika akcí: Týdne duchů v ZOO,

Halloweenské bojovky (akce se zúčastnilo 62 žáků), žáci
museli projít vytyčenou trasu ve večerních hodinách
a plnit jednotlivé úkoly. Již tradičně jsme svou účastí
podpořili 4. ročník Noci venku - kulturní akci zaměřenou na podporu bezdomovectví (akce se zúčastnilo 64
žáků a 32 přespalo venku). „Spáči“ si tak na vlastní kůži
mohli vyzkoušet jaké to je nemít střechu nad hlavou.
Novinkou bylo i vystoupení našich žáků s vlastní prezentací na téma Noc venku očima studentů. Pro žáky

ZŠ jsme již tradičně uspořádali Mikulášskou besídku –
plnou her, soutěží a tance. Také jsme navštívili divadelní
představení Africká královna, Bůh masakru a Do ložnice
vstupujte jednotlivě.

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

