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Začátek kalendářního roku je na naší škole již řadu let spojen s talentovými zkouškami. Rok 2019 je však jedinečný tím, 
že se poprvé konaly přijímací zkoušky na nový obor Design a nová média. Měli jsme velkou radost ze skutečnosti, kolik 
se k nám z různých koutů České republiky hlásilo na tento obor a obor již zavedený, Multimediální tvorbu, šikovných 
dětí. Na druhou stranu je nám líto, že jako každoročně jsme jich museli řadu odmítnout, neboť nejsme schopni cílenou 
poptávku po tomto unikátním oboru vzdělávání plně uspokojit.
Žáci i jejich učitelé vkročili do druhého pololetí školního roku s pocitem, že vedle pracovního nasazení se mohou těšit 
na jarní prázdniny a s tím spojené (studijní) volno pro dodělání restů z předchozího období, přípravu na dny budoucí 
i chvíle zaslouženého odpočinku. Žáci 4. ročníku již zapomněli na slavnostní atmosféru krásného maturitního plesu a 
museli se soustředit na „maturitu nanečisto“, kterou na konci února absolvovali. Ta jim dala jasnou zpětnou vazbu, jak 
dobře jsou připraveni na maturitu skutečnou. A že se blíží rychlým tempem, o tom není pochyb. Teplé předjarní dny a 
zatím trochu nesmělý zpěv ptáků při ranní cestě do školy jsou toho důkazem.

Hezké dny a hodně optimizmu. 

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

první krůčky v roce 2019



Novoroční akademie opět roztančila a rozezpívala Divadlo Na Kovárně. 
Lákavý program naplnil celé divadlo. Dvouhodinové představení 
gradovalo a udržovalo tak diváky v nadšení a pozitivním napětí až do 
konce. Střídaly se pěvecká a taneční vystoupení, klavírní, kytarový či 
flétnový koncert, recitace, známé hlášky z filmů nebo krátké divadelní 
scénky. Novinkou letošní akademie byl specifický styl přednesu s 
názvem Slam poetry, který se vyznačuje použitím vlastního textu, stand 
up humoru, emocí, ale především poezie. S vlastní prezentací před 
naplněné divadlo přišly studentky kvinty. Samostatným bodem programu 
byla autogramiáda souboru básní Modrá rýže od They Sedmidubské 
z kvinty, kterou ilustrovala Sára Zíchová. Škola dlouhodobě podporuje 
nadané studenty, proto zrealizovala vydání této knihy. 

novoroční akademie 



novoroční akademie



Dobročinnou akci letos pořádala tercie. Dobrovolným vstupným věnovali 
diváci Novoroční akademie rekordní obnos 5.122 Kč pro Městský psí 
útulek Poděbrady. Děkujeme všem, kteří přispěli libovolnou částkou a 
Anně Julákové z tercie za přípravu plakátu.

přispějte na opuštěné 
pejsky



nakoupit pamlsky a hurá do 
útulku

Tercie si užila návštěvu poděbradských opuštěných pejsků. Pár dobrůtek dostali 
psí kamarádi přímo z rukou studentů.



psí útulek



našli jsme v archivu

25. výročí školy završil nález skleněné číše s věnováním od prvních 
studentů EKO Gymnázia.



čtyři kroky - šostakovičova pátá

V pondělí 14. ledna ráno jsme se vydali se skupinou žáků ze sekundy, tercie a 
MMT1 spolu s panem ředitelem do Prahy, abychom si poslechli koncert České 
studentské filharmonie v Dvořákově síni pražského Rudolfína. Tentokrát na téma 
symfonie se zvukovými i videoukázkami. V druhé části nám zahráli Šostakovičovu 
Pátou symfonii. Po koncertě jsme šli (jako již tradičně) do KFC, abychom se posilnili 
a jeli zpátky do Poděbrad.

 Z. Kovářová, R. Matoušková, MMT1



získali jsme certifikát 
etwinning label

Projekt Přímá linka „Poděbrady - Nantes“ přinesl naší 
škole certifikát a je podpořen platformou eTwinning, 
která se zabývá spoluprací mezi evropskými školami. 





beseda s akademickým 
malířem jiřím brázdou

Akademický malíř Jiří Brázda, který v současné době žije 
a pracuje v Poděbradech, se přišel se studenty druhého a 
třetího ročníku Multimediální tvorby podělit o svoje zkušenosti.



projekt v hodině vko

Tentokrát se v předmětu Výchova k občanství žáci sekundy podělili 
o své životní cíle a plány.



Prohlídka klauzurních prací na UMPRUM byla inspirací pro druháky 
a část třeťáků z Multimediální tvorby. Kdoví, možná se některé téma 
objeví i v naší škole.

sbíráme tvůrčí nápady



umíte poskytnout první 
pomoc?

Naši studenti ano. Kurz první pomoci pro EKO Gymnázium i 
Multimediální tvorbu připravil student lékařské fakulty. Zazněly 
užitečné informace o správném vyhodnocení situace, volání tísňové 
linky či o samotné realizaci první pomoci v podobě masáže srdce a 
umělého dýchání.



Ilustrátorka, komiksová autorka a malířka Toy Box přednášela 
pro druhý a třetí ročník Multimediální tvorby. Milá, přátelská a 
talentovaná. Tři slova, která by mohla charakterizovat Toy Box, 
která nechala studenty nahlédnout pod pokličku své tvorby, ukázala 
jim svůj tvůrčí proces, podělila se o zkušenosti ze své praxe a při 
získávání zakázek.

beseda s toy box



lyžařský výcvik 

Třídy kvinta a tercie se na „lyžáku“ těšily z hezkého počasí a 
dobrých lyžařských podmínek. Týden plný běžkování a perfektní 
lyžovačky ve Velké Úpě zpestřily soutěže, tvoření ze sněhu nebo 
večerní programy.



lyžařský výcvik



sekunda propaguje 
školu

Focení za účelem propagace školy a ze sekundánů se rázem 
stanou profesionálové. Kufry s garderobou, potřebná líčidla, nutná 
kadeřnická příprava před zahájením akce a profesionální přístup 
všech aktérů daly vzniknout řadě tematických fotografií, které škola 
využije do propagačních materiálů i na webové stránky. Snímky 
pod dohledem fotografa Pavla Horáka pořídil Lukáš Moc a upravil 
Martin Kadlec. Oba zmínění jsou studenti čtvrtého ročníku.

Billboard graficky zpracovala 
Leona Kubišová



sekunda propaguje školu
ukázka neupravených fotografií



podporujeme informovanost

Zástupci Úřadu práce Nymburk prezentovali v MMT4 možnosti a 
uplatnění po skončení studia. V MMT1 promluvili o nezaměstnanosti 
a představili činnost ÚP.



dělíme se o zkušenosti

Žáci EKO Gymnázia ukázali páťákům ze ZŠ TGM Poděbrady, jak 
programovat OZOBOTY.



workshop 
prezentačních dovedností

Dvoudenní workshop na téma Prezentační dovednosti absolvovala 
kvinta a vybraní studenti Multimediální tvorby. Všichni účastníci si 
vyzkoušeli prezentaci před publikem, dozvěděli se, jak pracovat s 
trémou, jak správně hovořit a zaujmout a jak správně komunikovat 
své myšlenky. Workshop byl realizován v rámci projektu RED, který 
je součástí Evropského projektu RED ONION a vytváří prostor pro 
vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti neformálního vzdělávání. 
Lektorem byl bývalý student EKO Gymnázia Lukáš Zajíček, který 
nyní působí v neziskové organizaci Genesis.



Fotograf specializující se především na zážitkové focení pod vodou 
přišel představit svou tvorbu studentům prvního a čtvrtého ročníku 
Multimediální tvorby, pro které se tím rozšířil obzor v oblasti fotografie. 
Studenti se dozvěděli specifika focení pod vodou, jaké technické 
vybavení je potřeba a mimo jiné i to, o jaké tematické focení je v 
současné době zájem.

beseda s fotografem karlem 
fialou



prezentiáda

My se toho nebojíme. Přihlášení do 10. ročníku prezentiády je pro 
kvintu motivací zúročit absolvování workshopu prezentačních do-
vedností.  Čerstvě nabyté informace, zbavení strachu z veřejného 
projevu a umění správně formulovat své nápady a myšlenky se jim 
budou v soutěži hodit.



únorové „souborky“ v mmt4

Souborné zkoušky jsou každoročně pro čtvrtý ročník příležitostí ověřit 
si svoje znalosti ještě před maturitou. Písemná i ústní část shrnují látku 
za příslušné období a úspěšné absolvování je podmínkou pro postup 
k maturitní zkoušce. Neúspěšní studenti mají možnost si zkoušku v 
předem stanoveném termínu opravit.



automat na vodu jako další počin 
školního parlamentu

Vedení školy vyhovělo přání žáků a na týdenní zkušební lhůtu byl v 
relaxační místnosti instalován automat na studenou a horkou vodu. Pokud 
se potvrdí zájem, přístroj ve škole zůstane i nadále.



workshop sportovní a fitness 
fotografie

„Ateliérový workshop pro první ročník Multimediální tvorby 
byl zaměřený na stínované podání fitness fotografie, tedy na 
zdůraznění linie a vyrýsovanost těla sportovce“, shrnuje fotograf 
Pavel Horák, který hodiny fotografie na naší škole vyučuje.
Předmětem focení se stala modelka a vycházející hvězda naší 
fitness scény Anna Faltová. Mimo jiné soutěžící IFBB Bikini Fitness 
Junior, kde již získala i medailová umístění. Studenti měli příležitost 
zúročit své znalosti nabyté v prvním pololetí školního roku. 
Prokázali svoji schopnost pracovat s kompozicí a ostrostí fotografie.

David Jakeš, MMT1



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Kateřina Ryšánková, MMT2 Sebastian Loudát, MMT2 David Vetor, MMT2



Natálie Březinová, MMT2

Kamila Chaloupková, MMT2 Štěpán Tindel, MMT2



Noemi Doskočilová, MMT4 Kateřina Drahovzalová, MMT4 Luboš Hradec,  MMT4



Miroslav Mužík, MMT4

Eliška Rotková, MMT4

Eliška Rotková, MMT4



Beáta Bartošová, MMT1 Natálie Vojnarová, MMT1

workshop sportovní a fitness fotografie
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Be
át

a 
Ba

rto
šo

vá
, M

M
T1

workshop sportovní a fitness fotografie



Kristýna Dydyková, MMT1

Ondřej Vasilovčík, MMT1

Daniel Bláha, MMT1

mmt1 - z hodin fotografie



Abby Rawlings, MMT4

Adéla Hančilová, MMT4

František Čejka, MMT4

Hynek Rajtr, MMT4

mmt4 - z hodin fotografie



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 nastávající jarní dny!


