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Noc má stále větší převahu nade dnem. Ráno vstáváme s tmou a domů se za tmy 
vracíme. Je zvláštní čas. Je advent. Zapálená svíčka, vůně pečícího se cukroví a 
pavučina námrazy na okně jsou neklamným znakem, že se blíží Vánoce. Klasik s 
nadsázkou říká, že co se ve škole neodučí do Vánoc, už se neodučí. Je to takový 
školní paradox, na kterém je i trocha pravdy. Po vánočních prázdninách jsou tu 
hned souborné zkoušky a pár dní do konce pololetí. Jarní prázdniny, Velikonoce, 
slavné májové dny, maturity, a jde to ráz na ráz a je tu konec školního roku. To, 
jak rychle nám čas poběží, záleží hodně na nás. Jestli podlehneme uspěchané 
době a život nám bude protékat mezi prsty a my ani nestačíme zjistit, co je vlastně 
smyslem života. Nebo si budeme vážit a užívat každého dne, kdy děláme něco 
smysluplného pro sebe či pro své okolí, kdy jsme se svými nejbližšími a umíme 
se radovat i z maličkostí. Užívejme si času adventního a vánočního. Nalezněme 
vnitřní inspiraci i pro dny všední, které budou následovat. Budeme určitě šťastnější 
a spokojenější. Krásné Vánoce.

Zbyněk Lukavec
ředitel školy

malé adventní zastavení



Novou tvář si po devíti letech zasloužil web EKO Gymnázia. 
Změnili jsme grafiku i celou strukturu stránek, aby byly uživatelsky 
příjemnější. Stránky navrhlo naše grafické studio Studio M. 
Posuďte sami na www.ekopodebrady.cz, zda se nám záměr 
povedl. Svůj názor můžete vyjádřit na facebook.com/ekomt2011.

máme nový web



stužkovací večírek pohledem 
třídního učitele

Když jednoho listopadového podvečera nesměle otevřete vstupní dveře nejmenovaného 
poděbradského restauračního zařízení a nadšeně vás přivítá sedmadvacet párů očí, veškeré 
obavy z vás spadnou. Že by to přece jenom dopadlo dobře? Dopadlo! Studenti třídy MMT4 
připravili vkusný a zároveň velmi zábavný stužkovací večírek, na němž byli pasováni do 
stavu maturitního. Po několika úvodních proslovech došlo na klasický obřad stužkování, 
následný přípitek i volnou zábavu. Součástí večera byla i hra pro učitele „Poznej studenta 
v dobách dětských“, kdy byly vyučujícím předloženy fotografie maturantů a naším úkolem 
bylo je poznat. V rámci volné zábavy si pak všichni se všemi povídali, smáli jsme se a báli 
se blížící se maturitní zkoušky. To nám vydrželo až do půlnoci - oficiálního konce večírku. 
V tu chvíli se většina vyučujících - včetně mě - odebrala do svých domovů. U neoficiální, 
řekněme u „další fáze“ večírku jsem již přítomný nebyl. Ale v půl sedmé ráno jsme se ještě 
s některými potkali nedaleko vlakového nádraží v Poděbradech... Stužkovací večírek se 
vydařil, stal se součástí (před)maturitních obřadů a nezbývá než věřit, že úspěšná bude též 
samotná zkouška z dospělosti.
Držím palce!

Tomáš Otava



stužkovací večírek



stužkovací večírek



V rámci výuky jsme navštívili pražský DESIGNBLOK. Viděli jsme spoustu zajímavých 
děl a projektů mnoha umělců. Naším úkolem bylo nejen si výstavu projít, ale i 
najít absolutního vítěze letošního ročníku a jeho dílo (ceny byly vyhlášeny v neděli 
30. října 2016). Jednalo se o Maxima Velčovského a jeho obří Slunečnice, které 
se vznášejí nad střední halou. Speciální lustry zhotovené z plastových kýblů 
dotvářely krajinu Designérie ve střední hale Průmyslového paláce. Druhým jeho 
projektem byl lustr Memento Mori, který vyrobila značka Lasvit. Nás ale nejvíce 
zaujala značka Vitra a jejich „židlová klaviatura“. Interaktivní instalaci, která zve 
návštěvníky ke hře a zapojení fantazie, vytvořili Jan Plecháč a Henry Wielgus.

Eliška Černíková, MMT2
.

exkurze designblok 



exkurze designblok



model francis

Sameček  andulky Francis je sice pěkný seladon, celý 
den se vzhlíží v zrcadle, ale i přesto se velmi rychle 
stal miláčkem studentů. Svůj domov v tomto školním 
roce našel ve výtvarném kabinetu, ale účastní se i hodin 
výtvarné přípravy, kde díky němu vznikají krásné práce.

Kateřina Doupalová, MMT2



Alžběta Kudličková, MMT2

Luboš Hradec, MMT2

Luboš Hradec, MMT2

Kateřina Drahovzalová, MMT2



Ve čtvrtek 3. listopadu jsem se společně s paní profesorkou Glierovou zúčastnila 
Ekologické konference na Ministerstvu školství a mládeže v Praze. Na konferenci 
jsem vystoupila s prezentací své seminární práce ,,Mapování výskytu bolševníku 
velkolepého v okolí obce Oskořínek“. Bylo zde prezentováno dalších deset 
prací: Energie kapes, Hodnocení toxicity sinic za pomoci bakteriálních 
bioluminiscenčních testů, Vlajka pro Tibet, Množství lýkožroutů na Křtinsku, 
Monitoring velkých šelem na Frýdecko - Místecku, Vliv teploty na rychlost 
vývoje motýla martináče atlasového, Výcvik dravce pro sokolnictví, Ovzduší 
bez hranic, Luštěniny v jídelníčku a Invazní slunéčka. Nejvíce mě zaujala práce 
,,Monitoring velkých šelem na Frýdecko - Místecku“. Velmi mě totiž zajímá 
návrat původních druhů zvířat na naše území. Moderátorkami celé akce byly 
PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc. a doc. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Marie Juláková, tercie 

ekologická konference



Rekordní účast žáků devátých tříd jsme zaznamenali v přípravném 
kurzu. Zájem o studium oboru Multimediální tvorba tak dvojnásobně 
vzrostl. Zájemci si během  čtyř lekcí mohli vyzkoušet a zdokonalit 
počítačové  dovednosti a tematickou kresbu. Samotná přijímací 
zkouška, která je čeká na začátku ledna, pak nebude žádným velkým 
překvapením. 

přípravný kurz k talentové 
zkoušce 



natáčení pořadu tajemství 
těla 

V neděli 30. 10. 2016 jsme se vydali na natáčení naučné show 
s názvem Tajemství těla. Pořad prozrazuje zajímavosti o našem 
těle. Tento díl se týkal především vlasů. Show moderovali velmi 
vtipní komici, kterými byli Martin Dejdar a Petr Vacek. Také byli 
pozvaní čtyři hosté: Milan Šteindler, Jan Maxián, Ivo Šmoldas a 
Josef Starý. Těm pokládali moderátoři různé otázky a oni museli 
do deseti vteřin vybrat správnou odpověď. Také  vyprávěli historky 
ze svého života, které byly poměrně nečekané, ale zato velmi 
zábavné. Zkrátka natáčení se nám líbilo a příští rok bychom se 
chtěli zúčastnit znovu.

Alexandra Svatá, tercie



V letošním roce se naše škola poprvé zapojila do projektu Setkání, 
který každoročně pořádá Speciální ZŠ Poděbrady. Studenti tercie 
strávili celé dopoledne v různě specializovaných třídách a stali se 
pravou rukou dětí během jejich výuky. Asistence a spolupráce jim 
daly do života spoustu silných zážitků, na které nikdy nezapomenou.

projekt setkání



Anička: „Tato návštěva pro mě 
znamenala hodně a hlavně mi 
otevřela oči.“

Saša: „Jsem ráda za to, jaký život mám já.“

Radim: „Rád jsem pomohl. 
Cítím se dobře.“

Róza: „Ty děti to mají hodně těžké. Můžeme být 
rádi, že jsme zdraví.“



umělecká exkurze 
studentů multimediální tvorby

Studium Multimediální tvorby nespočívá „jen“ v teoretické přípravě. 
Školní lavice je potřeba čas od času opustit a vyrazit čerpat inspiraci 
od profesionálů.. Hned tři akce v Praze navštívil 1., 2. a 3. ročník ve 
čtvrtek 24. 11. 2016. Filmový festival Famufest organizovaný studenty 
FAMU, výstavu umělecké tvorby Jiřího Kovandy a výstavu fotografií 
Tomkiho Němce - Václav Havel v centru současného umění DOX.



umělecká exkurze MMT1,2,3



Hned v září se naši nejmladší seznámili v rámci předmětu Výchova k občanství se 
zadáním projektu „Naše obec, region, kraj“. Dostali za úkol si promyslet, jak co 
nejzajímavěji představí místo, kde žijí. A tak zapojili fantazii a dva měsíce pracovali. 
Průběžně konzultovali a usměrňovali své nápady, které postupně dostávaly konkrétní 
podobu. Potom přišel 23. listopad 2016, den D. Pro každého stejný časový limit, aby 
odprezentoval před celou třídou i panem ředitelem svou práci. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých informací z historie a současnosti středočeských měst a vesnic i celého 
kraje. Individuální pojetí projektových výstupů bylo skutečně různorodé – od netradičně 
zpracovaných velkoformátových posterů přes originální sešity, barevné plakáty s 
fotografiemi a kresbou až k nápaditým prostorovým kompozicím, knize, počítačovým 
prezentacím nebo dokonce videoreportáži. Projekt jsme společně vyhodnotili jako velmi 
úspěšný a už nyní je s napětím očekáváno vyhlášení tématu projektu pro druhé pololetí 
školního roku. Pro šikovné primány takové malé novoroční překvapení.

Dagmar Lukavcová

„Naše obec, region, kraj“ 
– projekt v primě



projekt 
„naše obec, region, kraj“



advent v drážďanech

První prosincový pátek byl pro mnohé předvánočním zážitkem. 
Zájemci z řad studentů i učitelů navštívili jeden z nejkrásnějších 
německých adventních trhů Striezelmarkt. Komentovaná prohlídka 
města v průběhu dne zahrnovala především památky baroka - 
Zwinger, Rezidenční zámek, Frauenkirche, Kreutzkirche aj. Atmosféru 
završil noční pohled na vánočně osvětlené Drážďany.



advent v drážďanech



multimediální tvorba 
v terénu

Workshop na téma Street art navazoval na říjnovou školní přednášku 
poděbradského umělce Lukáše Kladívka, který ve městě již deset 
let organizuje letní sympozium prostorové tvorby Woodoo Session. 
Během tří dnů se studenti postupně seznámili s technikami a principy 
Street artu, vztahem a tvorbou uměleckých děl ve veřejném prostoru 
a sami si realizaci vyzkoušeli. K vidění tak v  poděbradském parku 
byly instalace šňůry s lichými ponožkami, mezi stromy propletený 
labyrint z barevné příze nebo netradičně poskládaná abeceda. Ve 
stylu graffiti se studenti vyřádili na předem schváleném místě. 
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v hlavní roli mikuláš

Tradici spojenou se svátkem svatého Mikuláše pro naše odrostlejší 
studenty nedržíme, ale o to zajímavější se pro ně stává příležitost 
vyzkoušet si stát na druhé straně. Studenti Multimediální tvorby 
pojali ztvárnění Mikuláše, čerta i anděla skutečně přesvědčivě. Děti 
z mateřských škol, které měly tu čest Mikulášovu družinu vidět na 
vlastní oči, mnohdy údivem či strachem ani nepromluvily.



v hlavní roli mikuláš



střípky ze sochařského ateliéru

Loňské téma „Rak“, kdy studenti vytvářeli modely z hlíny podle 
živého raka, přechází i do letošní výuky. Vytvořit sádrový odlitek se 
na první pohled zdá lehké, ale opak je pravdou. Pouhé namíchání 
sádry je základem úspěchu. Většina výsledných výrobků přišla o 
některou část těla, která se bude dodatečně lepit. Úspěch v podobě 
vydařeného sádrového odlitku raka se nakonec dostavil.



Spolupráce se Speciální ZŠ Poděbrady není žádnou novinkou, proto 
nikoho nepřekvapí, že Mikuláš se svou družinou zavítal i do jejích 
tříd. I děti s handicapem znají zvyky spojené s touto tradicí, proto 
měly připravené krásné básničky. Studentky odcházely s dobrým 
pocitem a se spoustou emotivních zážitků.

tradice mezi dětmi



samá voda

Filharmonické představení, kterého jsme se v rámci Školního klubu 
přátel vážné hudby zúčastnili ve čtvrtek 8. 12. 2016 v pražském 
Rudolfinu, bylo o vodě. Ne snad přímo o ní, ale týkalo se dvou te-
maticky blízkých skladeb - Vltavy od B. Smetany a Moře od C. De-
bussyho. Tyto skladby byly jako tradičně nejdříve pěkně rozebrány 
a potom zahrány v podání studentské filharmonie. Z koncertu jsme 
si odnesli nové poznatky a silný hudební zážitek.

Radim Němeček, tercie



pěna dní

První letošní zájezd „Klubu mladého diváka“ se uskutečnil  8. 12. 
2016. Měli jsme možnost zhlédnout představení, které nás zasáhlo 
na duši i na těle. Zatímco první polovinu představení sedíte a 
netušíte, co ještě přijde, zkrátka sledujete absolutně bizarní snůšku 
existencialismu, absurdna a postmoderny, v druhé polovině ani 
nedýcháte a čekáte, zda přijde smrt - vysvobození. Závěrečné slzy 
v očích pak nejsou nic výjimečného. Takové je představení „Pěna 
dní“ od Borise Viana, které inscenuje hradecké Klicperovo divadlo.

Tomáš Otava



celník rousseau a 
výstava ve veletržním paláci

15. 12. 2016 jsme s druhým ročníkem Multimediální tvorby navštívili 
hned dvě galerie.  V galerii v paláci Kinských jsme obdivovali díla 
H. Rousseaua, francouzského malíře, jednoho z nejvýznamnějších 
představitelů naivního umění.  Zajímavá byla i díla umělců, kteří 
ovlivňovali autorovu tvorbu. Celou výstavou nás provázela lektorka 
Národní galerie. Ve Veletržním paláci nás lektorka výstavy seznámila 
s hlavními díly uměleckých směrů od impresionismu po kubismus. Pro 
studenty byla připravena i samostatná práce. Úkolem bylo nejdříve 
analyzovat a následně samostatně odprezentovat jednotlivá díla. 

Dagmar Třeštiková



celník rousseau a výstava ve veletržním paláci



Školní projekt Studio M má za sebou první fázi. Uplynulý rok získali 
ve studiu praxi dva  absolventi a nyní přišel čas se rozloučit. Dnes již 
mladí grafici, kameramani, webdesignéři dostanou příležitost zúročit 
své zkušenosti u budoucího zaměstnavatele. Přejeme klukům hodně 
pracovních úspěchů a děkujeme za spolupráci.

studio m



STOP. Nový projekt Studia M je na světě! Nabízíme studentům 
prvního až čtvrtého ročníku Multimediální tvorby získat zkušenosti 
a předvést svoje umění na reálných zakázkách. Šikovní studenti 
mohou realizovat celou zakázku či její část pod vedením zkušených 
odborníků a hlavně si vydělat nějakou tu korunu.

brigáda ve studiu m



vánoční akademie

V pondělní podvečer 19. prosince 2016 přivítalo divadelní jeviště 
opět po roce studenty poděbradského EKO Gymnázia a SOŠ 
Multimediálních studií. Žánrově pestrý program účinkující i letos pilně 
trénovali. Herecké výkony střídaly pěvecké i taneční.  Spokojené 
tváře, bezprostřední smích a potlesk v obecenstvu jim byly odměnou. 
Málokdo by věřil, kolik uměleckého nadání se v dětech ukrývá.



vánoční akademie



vernisáž v oáze srdce

Vyvrcholením dvouměsíční práce studentů 2. ročníku Multimediální 
tvorby bylo vystavení jejich maleb v prostoru wellness centra Oáza 
srdce a ve foyer divadla v Poděbradech při Vánoční akademii. Výstavu 
zahájila vernisáž v pondělí 19. prosince. Příjemné odpoledne, kde 
se setkali autoři děl s rodiči, učiteli a dalšími návštěvníky, doplnil 
češtinář Tomáš Otava dramatickým přednesem romantického textu, 
který reflektoval téma děl a celé výstavy s názvem „Romantická 
krajina“. Olejomalby jsou k vidění v Oáze srdce do jara 2017.

Alena Brabcová



vernisáž 
v oáze srdce

Eliška Č
erníková, M

M
T2

Eliška Martínková, MMT2



iqlandia

Třída primy EKO Gymnázia vyhrála soutěž ve sběru monočlánků a 
odměnou jim byl výlet do iQLANDIE v Liberci. V areálu žáci navštívili 
všech 12 expozic v 5 patrech. Nejvíce času strávili v expozici s 
názvem Talent. Zde žáci sbírali skóre za různé úkoly a následně je 
vyhodnotili a porovnávali mezi sebou. Velkým lákadlem byl také 
gyroskop (simulátor kosmického výcviku) v Geo části, který si někteří 
odvážlivci vyzkoušeli. Po více jak čtyřech hodinách odjížděli žáci 
plni nadšení.

Kateřina Zumrová 



iqlandia



dobročinná aktivita studentů

Školní parlament se zasloužil o vánoční nadílku pro pejsky. Na 
Vánoční akademii se tradičně vybíralo dobrovolné vstupné určené 
pro poděbradský psí útulek, tentokrát neuvěřitelných 3 553,- Kč na 
konzervy a pamlsky pro opuštěné pejsky. Dárečky psím kamarádům 
předali zástupci školního studentského parlamentu, který akci 
zorganizoval, při dobrovolném venčení poslední školní den před 
vánočními prázdninami.



dobročinná aktivita 
studentů



beseda s absolventy

Zajímavé akce se zúčastnili studenti čtvrtého ročníku Multimediální 
tvorby. Jejich třídu navštívili bývalí žáci naší školy a podělili se o 
své zkušenosti a zážitky. Proč pokračovat v dalším studiu, jak vůbec 
probíhají přijímací zkoušky či vyřazovací testy a s jakými záludnostmi 
se mohou setkat, co jim dala naše škola a jak využívají, co se naučili… 
Příběhy ze škol s různým zaměřením jako Filozofická fakulta UHK, 
Univerzita obrany v Brně, DAMU a Vyšší odborná škola grafická 
byly pro studenty poutavé a velkým zdrojem informací.



Poslední školní den před vánočními prázdninami se nesl v motivačním 
duchu. Nejen že se už neučilo, ale proběhla vánoční nadílka Ekounů. 
Předvánoční velkorysost přinesla některým studentům hned několik 
bankovek. Odměňovalo se za nejlepší práce v projektech, pomoc 
při organizaci dnů otevřených dveří, účast na přehlídkách škol, za 
sportovní aktivity…

vánoční nadílka ekounů



školní videa na youtube

Nejlepší videa studentů školy budeme zveřejňovat a ukazovat světu. 
První „vlaštovky“ už jsme uložili na Youtube, ale najdete je i ve 
videogalerii na školních stránkách www.mm4you.cz.
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Bára Erbenová, MMT3

Dominik Dulovec, MMT4

Jan Procházka, MMT3
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Luboš Hradec, MMT2



Kristýna Šimáková, MMT4
autoportrét

Karolína Heláková, MMT4
autoportrét



Lenka Pelantová, MMT1
Kosmonaut
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Barbora Brejtrová, MMT1
Já na Marsu
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Jana Myšková, MMT3
Logo, vizitka

Kateřina Richterová, MMT3
Logo, vizitka

Vavřička Pavel, M
M

T3
Vizitka





Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

ekopodebrady.cz ——  mm4you.cz  ——  facebook.com/ekomt2011  
——  twitter.com/EKOMMT  — —  instagram.com/ekommt  

Na shledanou v roce 2017!


