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v poločase přijímacích zkoušek
Než jsme se nadáli, jsou dva měsíce nového roku za námi. Máme po talentových přijímacích zkouškách na obor studia
Multimediální tvorba, kde jsme nemohli uspokojit více než dvě třetiny uchazečů, kteří se na naši školu hlásili. Těší nás zájem
o školu a jsme připraveni v příštím školním roce konečně nabídnout ministerstvem schválený nový obor Design a nová média.
Tím bychom mohli lépe uspokojit poptávku po studiu atraktivních vzdělávacích oborů. Před námi jsou přijímací zkoušky na
gymnázium. Jako v minulých letech přijímáme žáky do primy osmiletého studia. V letošním roce mimořádně i žáky do třídy
čtyřletého studia. Naše gymnázium v osmiletém i čtyřletém cyklu kromě klasické přípravy ke studiu na vysokých školách
všeho druhu poskytuje žákům vedle rozšířené výuky jazyků a informačních a komunikačních technologií i výuku audiovizuální
výchovy, která propojuje gymnázium se studijním oborem multimediálního zaměření. Žáci gymnázia tak zvládnou základy
fotografování, tvorby a zpracování videa, naučí se vytvářet a spravovat webové stránky, seznámí se se základy 2D a 3D
grafiky a získají další znalosti a dovednosti, které ostatní školy obdobného typu neposkytují. Jde o unikátní zaměření školního
vzdělávacího programu, které nemá žádná škola v České republice. Letošní školní rok je rokem 25. výročí založení školy. Po
velmi úspěšné vánoční akademii se chystají další významné akce, o kterých vás budeme průběžně informovat. Nastartoval
OFF Poděbrady 2018, Online filmový festival soutěžních videosnímků žáků středních škol, které budou umístěny na sociální
síti YouTube. Zde se s nimi budete moci seznámit a také je hodnotit. Vyvrcholením soutěže bude přehlídka vítězných filmů
1. června 2018 v poděbradském kině, kde budou předány ceny diváků i odborné poroty. Jde o zcela nový koncept, který by
měl podpořit zájem žáků středních škol o filmovou tvorbu. Už se těšíme na zajímavé soutěžní příspěvky. Jaro je před námi,
příroda se chystá probudit spoustu nahromaděné energie k novému životu. Užijme si to a radujme se, že můžeme být při tom.
Zbyněk Lukavec, ředitel

studentské prezidentské
volby v naší škole

Zapojili jsme se do projektu, který je součástí programu Jeden svět
na školách a realizuje ho organizace Člověk v tísni. Získali jsme
tak přístup ke vzdělávacím materiálům a v rámci výuky se studenty
probírali základní principy demokracie, volební systém ČR i význam
aktivní účasti ve volbách. Naše škola se zúčastnila až druhého kola
Studentských prezidentských voleb s 58% účastí a následujícími
výsledky: 81% hlasů získal Jiří Drahoš, 19% hlasů získal Miloš Zeman.
Projektu se zúčastnilo 298 středních škol z celé České republiky.

a jak zvala kvarta žáky naší
školy k účasti na studentských
prezidentských volbách...

a jak zvala kvarta žáky naší školy k účasti na
studentských prezidentských volbách...

adopce v mmt1

Třída MMT1 má nového člena. V ZOO Dvůr Králové si
adoptovala Želvu nádhernou.

čtyři kroky do nového světa:
mozartovo requiem

Dne 25. 1. 2018 se zájemci z EKO Gymnázia vypravili do
Dvořákovy síně pražského Rudolfina na filharmonický koncert.
Orchestr doprovázeli sólisté a velký sbor. Zahráli skladbu Requiem od
W. A. Mozarta. Milý moderátor nám vysvětlil, že některé
skladby z celého cyklu Mozart nedokončil. Hodně autorů se o to
potom pokoušelo, ale nikomu se to nepodařilo jako Mozartovi.
Cestou zpět jsme se zastavili v KFC. Výlet se nám moc líbil a
těšíme se na další kulturní zážitek s naším panem ředitelem.
Klára Špitálská, prima

beseda s absolventy školy

I letos se v rámci výchovného poradenství ve škole uskutečnila
beseda s našimi absolventy, kteří pokračují v dalším studiu. Tentokrát
v čistě dámském složení. Popovídat si přišly bývalé studentky školy,
aby se s budoucími maturanty podělily o své zkušenosti se studiem
na vysokých školách i na vyšší odborné škole. Jak vypadá studium
fotografie na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, na VOŠ Hellichova v Praze
nebo sociologie na Univerzitě Hradec Králové a čím se liší od toho
středoškolského, to byla hlavní témata živé a zajímavé besedy.
Dagmar Lukavcová
učitelka

za inspirací a zkušenostmi
do prahy

Třídy MM2 a MM3 navštívily koncem ledna klauzury na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze a výstavu Domestic Arenas v galerii Rudolfinum.
UMPRUM je již tradičně zdrojem inspirace, jak v kreativním zpracování,
tak v samotné prezentaci výsledných návrhů a produktů. Tématem
ateliérů byly např. fast food v budoucnosti, umělá inteligence, zpracování
odpadů, užitečné pomůcky pro přežití za extrémních podmínek apod.
Multimediální výstavu Domestic Arenas tvořilo šest videí, která svým
specifickým způsobem reflektovala život menšin, především v Americe,
a jejich kulturní a společenské rozdíly. Soustředila se na prvky, kterými
tyto menšiny či jedinci nezapadající do většinové společnosti obohacují
světovou kulturu. Komentovaný výklad k jednotlivým videím nám pomohl
lépe proniknout do záměru autora díla a pochopit tak všechny souvislosti.
Leona Kubišová
učitelka

za inspirací a zkušenostmi do
prahy

zeměpisná olympiáda

V úterý 20. 2. 2018 se v Nymburce uskutečnilo okresní kolo 20.
ročníku Zeměpisné olympiády. Za naši školu si změřili svoje síly
s ostatními školami hned dva žáci. Primu reprezentoval Matěj
Halík, sekundu Tomáš Zelinger. Oběma chlapcům děkujeme.

kati v klicperově divadle

Členové klubu mladého diváka odjeli v úterý 20. 2. 2018 do hradeckého
Klicperova divadla na třetí divadelní představení v tomto školním
roce. Na programu byla tragikomická konverzační hra Kati. A opět
bylo na zpáteční cestě o čem mluvit! Tentokrát však zkušení divadelní
diváci, kterými tito studenti jistě jsou, museli pravdivě konstatovat, že
toto představení nesplnilo jejich představy. Nu, i toto je ale cenná
divadelní zkušenost a každý milovník dramatu ji již někdy udělal…
Tomáš Otava
učitel

lyžařský kurz
Podělíme se s vámi o několik recenzí od samotných účastníků kurzu:

Třída MMT1 a několika studentů z MMT3 na začátku února úspěšně
absolvovali týdenní výcvikový lyžařský kurz v Peci pod Sněžkou.
Nechyběly sjezd na lyžích, běžkování ani hrátky se sněhem.

„Na školních akcích se hodně zlepší a změní vztahy. Sníh byl podle
představ a lyžování bezva. Problém byl účastnit se běžek. Celkově
byl lyžák povedený.“
Anonym
„Moc příjemný personál, ale i domluva s ostatníma. Lyžák se povedl.“
Kamila Chaloupková, MMT1
„Lyžák byl fakt moc super, jsem strašně ráda, že jsem tam jela a
naučila se lyžovat! Bylo super, že s námi jeli i studenti ze starších
ročníků a my se mohli seznámit.“
Tereza Čermochová, MMT1
„Počasí nám přálo, navázali jsme nová přátelství a týden si užili
plnými doušky. Věřím, že na něj budeme ještě dlouho v dobrém
vzpomínat.“
Eliška Malá, MMT1

lyžařský kurz

eko bedna

Studenti z prvního ročníku Multimediální tvorby se chopili příležitosti
využívat školní vybavení i podporu školy a vymysleli vlastní projekt s
názvem Eko bedna. Reportáže ze školního prostředí mapují zajímavé
události a vtipně na ně reagují. Personální obsazení filmového štábu
mají chlapci promyšlené. Nechybí scenárista, režisér, kameraman,
moderátor, reportéři a postprodukce. V týmu jsou jmenovitě Matouš
Zedníček, Štěpán Bureš, Tomáš Štolc, Michal Tomášek, Petr Soukup,
Jakub Suchý a Tomáš Kaucký. Eko bedna vychází každý měsíc a již
nyní jsou na školním YouTube k vidění dva díly.

co po střední škole?

V pondělí 19.2. se uskutečnily v rámci kariérového poradenství pro
žáky tříd MMT1 a MMT4 přednášky a besedy s pracovnicí Úřadu
práce v Nymburce Mgr. Barborou Pivnou. Žáci prvního ročníku se
seznámili s činností této instituce a současně měli příležitost více se
zamyslet nad svou budoucí profesní orientací. Letošní maturanty
čeká rozhodování tohoto druhu mnohem dříve a tomu odpovídala i
řada cílených dotazů. Prakticky využitelné informace a doporučení k
úspěšnému zorientování se na trhu práce jsou rozhodně velmi cenné.
Dagmar Lukavcová
učitelka

z hodiny předmětu český jazyk a literatura:
žáci primy zpracovali vlastní rodokmen

středočeský ekofestival

V úterý 6. února jsme se zúčastnili 1. ročníku Středočeského ekofestivalu.
Prima, sekunda a kvarta EKO Gymnázia zhlédly dokument „Sustainable
- potraviny v jiném světle“ týkající se udržitelného rozvoje v zemědělství.
Pro studenty z „Multimediálky“ byl připraven dokument „Zemřít pro
design“ ukazující, jaké fatální důsledky má výroba notebooků, mobilů
a elektroniky vůbec. Oba dokumenty nám poskytly mnoho námětů
k přemýšlení a diskusi, která pokračovala ve škole nejen v hodinách
biologie.
Mgr. Bohdana Glierová
koordinátorka EVVO

soutěž ve třídění odpadu

Zajímavé ceny mohou získat jednotlivci i celá třída za vítěztví ve třídění
odpadu. Jeden den ředitelského volna pro celou třídu je opravdu velkou
motivací.

literární soutěž

Prima a sekunda se účastní literární soutěže s názvem Stalo se ve
20. století aneb událost 20. století, kterou považuji za převratnou.
Přejeme hodně úspěchů.

olympiáda v anglickém jazyce

Přinášíme vám čerstvou informaci z okresního kola Olympiády v
anglickém jazyce, která se konala na konci února v Poděbradech.
Naši školu reprezentovali Tomáš Zelinger ze sekundy, který se
umístil na 3. místě, a Damián Kislinger z MMT2 s umístěním na
4. místě. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

spustili jsme off poděbrady 2018

Unikátní projekt EKO Gymnázia a Střední odborné školy
Multimediálních studií Poděbrady Online Filmový Festival OFF
Poděbrady 2018 je na světě. První ročník filmového festivalu
odstartoval 1. 3. 2018 a jako jediný svého druhu bude vysílaný
prostřednictvím internetových médií. OFF je určen studentům
všech středních škol bez ohledu na zaměření, kteří mají zájem o
filmovou tvorbu. Zároveň je i příležitostí získat řadu zkušeností,
zážitků, důležitých informací od filmových profesionálů, kontaktů,
které se mohou hodit, a samozřejmě i vyhrát hodnotné ceny.
Více informací naleznete na www.onlinefilmfest.cz.

vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Barbora Jirečková, prima

Tayla Jade Constable, prima

Petra Vavřičková, MMT1

Dominik Kovanda, MMT1

Lucie Kvapilová, MMT1

Luboš Hradec,MMT3
volné téma
Dominik Holenda, MMT1
téma Studio - světla

Pavel Svárovský, MMT3
téma Studio

Eliška Malá, MMT1
téma Anonymita

Eliška Rotková, MMT3
téma Portrét

Zdeněk Havel, MMT3
téma Detail

Abby Rawlings, MMT3
téma Portrét
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Sada ikon pro mobilní hru

Uživatel

Daniel Dydyk, 2. ročník, 2017/18
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
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Barbora Brejtrová, MMT2
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Daniel Dydyk, MMT2
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ÚVODNÍ OBRAZOVKA
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Uživatel

Barbora Brejtrová, 2. ročník, 2017/18
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Nápověda

Životy – srdce

Tomáš Pavlíček, MMT2
ikony (pixel-art)

Oblíbené

Zbraň – meč

Strava – jablko

IN-GAME IKONY

IKONY HRÁČE: BEZ ZRANĚNÍ, LEHCE ZRANĚN, STŘEDNĚ ZRANĚN, TĚŽCE ZRANĚN. MRTVÝ
VYPRACOVAL - T. PAVLÍČEK, MMT2 2017

Karolína Sokolová, MMT2
ikony (pixel-art)

Střela – šíp
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Zavřít

Hledat
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Sada ikon pro mobilní aplikaci

Sada ikon pro mobilní aplikaci

Seznam knih

Uživatel

Hlavní ikona

Oblíbené knihy

Nápověda

Karolína Sokolová, 2. ročník, 2017/2018
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
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Lenka Pelantová, 2. ročník, 2017/18
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
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Barbora Werthaimová, MMT2
ikony (pixel-art)
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Barbora Werthaimová, 2. ročník, 2017/18
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

OMEGA

OMEGA
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OMEGA

Logo

Nicole Cote

Piktogramy

Nicole Cote, MMT2
logo

Alžběta Remišová, MMT2
hrnek, motiv mockup

Nicole Cote, MMT2
piktogramy

Nicole Cote

Jak oloupat banán?
JAK OLOUPAT

BANÁN
1. Chlapec se zamyslí, jak by
mohl oloupat tento banán.

2. Tak banán položí na silnici
a čeká.

3. Auta jezdí kolem. Vyhýbají se,
troubí.

I.

V.
4. Jedno auto už nestihne uhnout
a banán přejede.

II.

III.

IV.

5. Banán si leží rozpláclý, ale
zároveň oloupaný nasilnci.

Jak ostatní lidé loupají banán?
38,45%

Od šťopky

729 lidí

61,55%

Od druhého konce

1167 lidí

0%

Cihlou

0 lidí

Filip Mareček, MMT4
téma Jak oloupat banán

Tina Cucová, MMT4
téma Jak oloupat banán

Jana Myšková, MMT4
téma Jak oloupat banán

připravila:
Krásné dny a na shledanou na
jaře 2018.

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

Marketing, PR
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

