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Léto je v plném proudu. Letos nás zaskočilo dříve, než jsme čekali. Přesto poslední měsíce 
školního roku s sebou přinesly jako každoročně skládání účtů – maturanti úspěšně ukončili 
svou cestu středoškolským vzděláváním, ostatní si ze školy odnesli vysvědčení, které odráží, 
jak obstáli se svými znalostmi a dovednostmi v jednotlivých předmětech. Z každého úspěchu 
máme radost a těší nás, že společná cesta pedagogů a žáků se odehrává v náročném prostředí, 
přesto v pozitivní atmosféře, tak důležité pro náš každodenní spokojený život. 
Letošní květnové a červnové dny patřily také připomenutí 25. narozenin školy. Všechny akce 
pořádané k této příležitosti daly jasnou zprávu, že jsme tu, daří se nám a máme smělé plány 
do budoucna. Věříme, že i vy nám držíte palce. 
Období prázdnin přichází vždy s očekáváním odpočinku, zábavy, nových zážitků a setkání. 
Přejme si, ať se všem vydaří a ať se v září sejdeme s novou energií do dalšího školního roku.

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

...a je tu finále



v galerii se skicákem

Netradiční výtvarný program ve Veletržním paláci v Praze 
absolvovala v květnu prima EKO Gymnázia.  Atmosféru 
současného umění a jednotlivých děl přenášeli žáci do 
vlastnoručně vyrobeného skicáku.Sami žáci hodnotili program 
pozitivně a inspirativně.



pražský hrad exkluzivně

V pátek 11.5.2018 se třídy prima a sekunda naší školy zúčastnily prohlídky 
Pražského hradu, prostor, které jsou veřejnosti běžně nepřístupné. Viděli jsme 
nádherné bohatě zdobené sály a pokoje, také honosnou výzdobu a křišťálové 
lustry v reprezentačních místnostech. Prohlédli jsme si tak velkou část Pražského 
hradu. Nakonec jsme ještě navštívili výstavu s názvem „Labyrint dějin Čech“, 
pořádanou při příležitosti 100 let založení naší republiky. Zde byly k vidění dobové 
fotografie, předměty, dopisy a dokumenty z historie naší země od nejstarších 
dob až po současnost. Exkurze se vydařila a my jsme zažili bezva den.  

Petr Vencl, sekunda



Strom očima malířů 19. století a přístup umělců druhé poloviny 20. 
století zkoumali žáci sekundy ve Veletržním paláci v Praze. Výtvarně 
zaměřený program byl doplněn o dramatické prvky, proto měli žáci 
možnost vyzkoušet si ztvárnit svými těly obraz lesa od Julia Mařáka. 

setkáme se u stromu



setkáme se u stromu



výstava studentských fotografií

Kolonáda prof. Libenského se stala na čas výstavním prostorem pro Výstavu 
studentských fotografií věnovanou 25. výročí založení školy. Fotografie, 
které pochází z hodin fotografa Reného Slauky, nafotili studenti z EKO 
Gymnázia i SOŠ Multimediálních studií. Zájem kolemjdoucích nás potěšil..



Studenti sekundy a kvarty osmiletého gymnázia představili během 
Ekologické konference prezentace svých seminárních prací s 
environmentální problematikou. První místo získala Marie Juláková 
za prezentaci „Ekologie v komunismu“ a Barbora Leopoldová za 
„Udržitelný turismus“. Druhé místo obsadil Tomáš Skryja s prací 
„Míra zapojení obnovitelných zdrojů v energetickém profilu zemí 
Evropy“ a Daniel Hrádek za „Obnovitelné energie“. Krásné 3. místo 
si zasloužily Katherine Ballaty za prezentaci „Průměrná ekologická 
stopa rodiny ve velké Británii v porovnání s ČR“ a Veronika Rejmanová 
za „Statistické zpracování odpadu papíru naší rodiny za čtvrtletí“.

Bohdana Glierová, učitelka

ekologická konference 2018



mixer

Výstavu studentské tvorby s příznačným názvem MIXER jsme zahájili 
vernisáží ve čtvrtek 24. 5. v útulné kavárně Galerie – café Na cestě v 
Poděbradech. Průřez tvorbou žáků EKO Gymnázia a především oboru 
Multimediální tvorba byl inspirací při výběru názvu výstavy, která je 
věnovaná 25. výročí založení školy. Při této příležitosti jsme připravili a 
slavnostně pokřtili nástěnný kalendář pro rok 2019, jehož náplní jsou 
opět studentské práce.



mixer



Vybrané studentské práce zdobí kalendář pro rok 2019.

kalendář



filmový festival off 
poděbrady 2018 zná vítěze

Poděbradské kino Zámecký biograf hostilo v pátek 1. 6. 2018 nadějné 
mladé filmaře ze středních škol celé České republiky, kteří přihlásili své 
filmy do online filmového festivalu, jehož první ročník pořádala naše 
škola. Všichni si ve skrytu duše mysleli na hlavní cenu, kterou získalo hned 
5 autorů či autorských skupin. Za zmínku stojí úspěch našich studentů. 
Luboš Hradec a Miroslav Mužík z třetího ročníku Multimediální tvorby 
získali hned dvě ceny za snímek Zvíře. Cenu diváků, kteří hlasovali 
prostřednictvím YouTube, a hlavní cenu, kterou určila porota složená z 
prof. Mgr. Rudolfa Adlera, prof. Mgr. Jiřího Myslíka a Roberta Tamchyny. 
Zajímavý program, který obohatil svým osobitým moderováním Dalibor 
Gondík, přinesl promítání vybraných snímků, besedu s Michalem 
Vieweghem a  prezentaci firmy MobilniReziser.cz. Doporučujeme 
navštívit festivalové webové stránky www.onlinefilmfest.cz.



filmový festival off poděbrady 2018



škola slavila 25. narozeniny

Školní rok 2017 - 2018 se nesl v duchu oslav, jejichž vyvrcholením se stala 
sobota 2. 6. 2018. Netradiční Den otevřených dveří ve škole vystřídal Studentský 
happening na lázeňské kolonádě. Pódium přivítalo hned dvě hudební skupiny 
Capella a Nadotek, jejichž členy jsou bývalí či současní studenti školy. Nechybělo 
ani studentské taneční a pěvecké vystoupení, doprovodný program pro děti a 
došlo i na krájení narozeninového dortu.



škola slavila narozeniny



projekt „peníze včera, 
dnes a zítra“

Finanční gramotnost patří dnes neodmyslitelně ke vzdělanostnímu 
základu. Podívat se na toto téma v širších souvislostech a vybrat si, 
z jakého úhlu pohledu, dostali příležitost žáci sekundy v hodinách 
předmětu Výchova k občanství. Někteří uchopili téma očima 
současného uživatele, jiní se podívali do historie platidel u nás 
i v jiných zemích, někdo popustil uzdu fantazii a představil svoji 
vizi, jak a čím se bude platit v budoucnu. A tak se hovořilo např. o 
platebních kartách, výhodách i nevýhodách bezhotovostního styku, 
bankách, historických mincích a současných podobách bankovek u 
nás a v různých státech světa, o srovnání cen dříve a dnes nebo o 
kryptoměnách a bitcoinech.    

Dagmar Lukavcová, učitelka



projekt „peníze včera, dnes a zítra“



kuchařka mňam aneb 
prima kuchařka

recepty naleznete v událostech na 
www.ekopodebrady.cz

vznikla jako výstup z hodin českého jazyka, informatiky a výtvarné 
výchovy. Žáci primy v těchto předmětech zpracovali originální 
kuchařku, a tak každý se v ní může pochlubit svým vyzkoušeným 
receptem na oblíbená jídla. Dali byste si třeba svíčkovou? Nebo 
raději něco lehčího a navrch dezert jako sladkou tečku? Právě 
o prázdninách se najde možná příležitost, jak některý z receptů 
nové kuchařky vyzkoušet. Dobrou chuť!

Dagmar Lukavcová, učitelka



výukový program 
krkavcovití

Společnost Ornita nás v polovině června navštívila s přednáškou o krkavcovitých 
ptácích. Zajímavými informacemi a vtipnými příklady se to jen hemžilo, a tak 
ani nikoho nepřekvapila přítomnost živých ptáků. Už nyní se těšíme na další 
pokračování v říjnu, tentokrát s názvem „Ptáci v krajině“. 



3. ročník školního orientačního 
běhu jiřího z poděbrad

Čtyři poděbradské základní školy a gymnázia si poměřily síly v orientačním 
běhu, který 18. 6. 2018 pořádal klub Běhej Poděbrady. Naše škola si 
odnesla hned čtyři medaile. Ve své kategorii se z chlapců na 1. místě 
umístil Šimon Štěpán, na 3. místě Kryštof Chorouš. Z dívek na 2. místě 
doběhla Nela Dobiášová a na 3. místě Šarlota Martincová. Gratulujeme!



kyberbezpečnost

Expert Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
PhDr. Roman Pačka přednášel v MMT1 o kyberbezpečnosti a NATO.



carmina burana v rudolfinu

Ve čtvrtek 21. června jsme naposled v tomto školním roce navštívili pražské 
Rudolfinum a zhlédli hudební dílo Carmina Burana od německého skladate-
le Carla Orffa. Hrál velký symfonický orchestr s dětským sborem a třemi só-
listy. Představení bylo plné energie a líbilo se nám. Moderátor nás provázel 
celým představením a vysvětloval významy jednotlivých cyklů skladby. Silný 
hudební zážitek jsme si užili a těšíme se na další v příštím školním roce.

Barbara Jessica Barello, sekunda



polabské muzeum s minikvízem

Prohlídku stálé expozice muzea spojenou s historickým minikvízem absolvovali pri-
máni v pátek 22. června. Dozvěděli se mnoho nového a připomněli si to, co už 
znají. Také potrénovali svou představivost, když odhadovali, k čemu předměty ze 
sbírek muzea ve své době sloužily. Soutěžní minikvíz vyhrála Emma Marková s nej-
vyšším počtem správných odpovědí.



poslední školní dny

Fajnpark, prima

Malá Skála, kvarta, MMT1

Slavníkovské hradiště, prima

Muzeum filmových legend, MMT3

Muzeum Kampa, MMT2
Turistický výlet do Nymburka, 
sekunda

Jezero Poděbrady, sekunda, MMT2



národní testování přineslo úspěchy

Školní vzdělávání přineslo své ovoce. Do Národního testování společnosti Scio 
bylo zapojeno 597 364 žáků. Naše škola přihlásila žáky sekundy a 3. ročníku 
Multimediální tvorby a výsledky jsou výborné. Ocenění za nejlepší výsledek ze 
Středočeského kraje v testování obecných studijních předpokladů získali Šarlota 
Martincová ze sekundy a Karel Balej z MMT3, v testování matematiky Ondřej 
Píval ze sekundy, v testování českého jazyka Anna Juláková ze sekundy a Alž-
běta Kudličková z MMT3. Dále získali ocenění za druhé místo ve Středočeském 
kraji v testování obecných studijních předpokladů Ondřej Píval ze sekundy, v tes-
tování matematiky Daniel Hrádek ze sekundy, v českém jazyce Ondřej Píval ze 
sekundy. Úspěchy jsme zaznamenali i za třetí nejlepší výsledek ve Středočeském 
kraji. V testování obecných studijních předpokladů Anna Juláková ze sekundy, v 
testování matematiky Šarlota Martincová a Tomáš Zelinger, oba ze sekundy, v 
testování českého jazyka Petr Vencl, Šarlota Martincová a Daniel Hrádek, všich-
ni ze sekundy. Všem oceněným žákům gratulujeme.



snímek loňských čtvrťáků na čt art

Česká televize vybrala snímek loňských čtvrťáků s názvem Vodník k vysílání v 
programu Maraton studentských filmů, který poběží v přímém přenosu 28. 7. 
2018 na ČT art v rámci festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti. Pro ško-
lu i naše absolventy se jedná o velký úspěch.



„hurá, prázdniny!“

Slova, která přijdou na mysl snad každému školou povinnému. Celoroční snaže-
ní se zúročilo a každý si odnesl své zasloužené vysvědčení. 



děkujeme partnerům 25. výročí založení školy 
a off poděbrady 2018

Za květinovou výzdobu děkujeme 
květinářství Orchidea z Poděbrad.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Tereza Čermochová, MMT1

Klára Frašková, MMT1

Kamila Chaloupková, MMT1



Nela Fialová, sekunda
M
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Petra Zradičková, sekunda



Nicole Cote, MMT2, retuš, Nový svět
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Jan Demeter, MMT2, retuš, Nový svět

Štěpán Varga, MMT2, retuš, Nový svět



Daniel Dydyk, MMT2, typografie
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DAMIÁN KISLINGER, MMT2, 2018

TYPO POSTER

Damián Kislinger, MMT2, typografie



Ema Chvojková, prima

Emma Marková, prima

Monika Fialová, prima

Klaudie Pačesová, prima



Michaela Faltová, MMT2, kašna, plakát

Kašna do parku

Všechny parametry jsou udané v centrimetrech

Prostorový design 
Cvičení 10. - Návrh kašny

Faltová Michaela

Prostorový design, cvičení 10 - návrh kašny
Barbora Brejtrová, MMT2, 2017/18

Rozměry uvedeny v centimetrech.

Barbora Brejtrová, MMT2, kašna, plakát

  Prostorový design, cvičení 10 - návrh kašny
  Vendula Kubáčová MMT2 2017/18

*Jednotky uvedeny v cm

Vendula Kubáčová, MMT2, kašna, plakát



MMT1, workshop s vizážistou



Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Krásné prázdniny 
a na shledanou v novém 
školním roce!


