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Další úspěšný rok za námi
To by jeden nevěřil, jaký je to šrumec na konci školního roku. Maturity, souborné zkoušky, obhajoby klauzurních prací, dokončení klasifikace, předávání
Ekounů, vysvědčení a hurá na prázdniny. Pro vedení školy to ale znamená mít kompletně připravený nový školní rok 2022/23. Výstupem je rozvrh hodin
plně pokrytý výukou kvalifikovaných pedagogů a odborníků z praxe. Jen pro zajímavost, náš pedagogický tým se rozšíří o 7 nových tváří. I to je mj. důsledek systematického rozvoje školy co do velikosti i kvality. Pokud se ohlédneme za končícím školním rokem, byl zdařilý, byť ne úplně i kvůli covidu jednoduchý.
Při hodnocení je pro mě důležité vedle pozitivních výroků České školní inspekce i klima ve škole. Mám radost, že naprostá většina žáků je ve škole spokojená,
že jsou spokojeni jejich rodiče a že totéž mohu říct i o svých spolupracovnících. Když to člověka baví, pak se dostaví i výsledky. K plnění cíle stát
se výjimečnou školou co do vzdělávacího obsahu i kvalitní výuky pro život v 21. století máme více než dobře nakročeno. Těší nás velký zájem o naši školu
a mrzí, že jsme všem uchazečům nemohli vyhovět. Ale takový je už život.
Přeji vám krásné léto, plné odpočinku a pohody…
Zbyněk Lukavec, ředitel
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Jak na dezinformace
Třídy tercie, kvarta a sexta s lektorem z organizace Fakescape!,
která se zabývá mediální gramotností, absolvovaly vzdělávací
únikovou hru. Vedly si dobře a společně odhalily fake news.
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Na prknech, co znamenají svět
Doslova do útrob Stavovského divadla se podívali žáci kvarty
a sexty.
Zblízka si prohlédli hlediště, jeviště, zákulisí, šatny a další
prostory, které jsou oku běžného návštěvníka skryté. Během tvůrčí
dílny si vyzkoušeli role herců. Nastudovali scénář a na jevištních
prknech odehráli krátké scénky. Návštěvu divadla završilo
představení Mnoho povyku pro nic od Williama Shakespeara,
jehož zhlédnutí mohou žáci využít v hodinách literatury
nebo v budoucnu u maturitní zkoušky.
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Máš umělecké střevo?
Účast v mezinárodní soutěž znamenala pro trojici dívek
z 2. ročníku Design a nová média Elišku Přesličkovou, Elišku
Kotrbovou a Alici Šandovou postup do finálového kola, v rámci
kterého svůj projekt vystavovaly v galerii DOX. Projekt byl
úspěšný a přinesl ocenění v kategorii Projekt s přesahem
do veřejného prostoru. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

EKO Gymnázium

Minifotbal ZŠ Nymburk
Chlapecká reprezentace naší školy si vedla dobře. V souboji šestičlenných skupin skončila na 3. místě. V celkovém hodnocení
12 družstev však bodové výsledky na vítěznou pozici
nestačily. Chlapci obsadili 5. místo. Děkujeme Patriku Fialovi,
Jakubu Hochmannovi, Jakubu Pinkasovi, Kristiánu Tomanovi, Janu
Vaněrkovi, Matěji Větrovskému ze sekundy a Janu Černovskému,
Davidu Kozákovi, Martinu Němcovi z primy.
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Točíme ve volném čase
Kouzlo moravské přírody, vycházejícího slunce a nekonečných
vinic zlákalo studenty SOŠ k zorganizování soukromého natáčení
na Moravě.
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Exkurze v České televizi
Třetí ročník oboru Design a nová média navštívil televizní studia,
kde se točí Pošta pro tebe, Máte slovo nebo Planeta Jo
a obdivoval režiséra Lumíra Olšovského přímo při natáčení.
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Projekt Památná místa naší země
Žáci primy prezentovali zajímavá místa ČR dle vlastního
výběru. Někteří zpracovali téma pomocí krátkého videa, jiní
vytvořili obrazově bohatou prezentaci. Podívali jsme se například
do Babiččina údolí, na zámek Hluboká nad Vltavou nebo
na méně známou zříceninu kaple Povýšení sv. kříže.
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Poslední zvonění
Tradiční akci, která neodmyslitelně patří k závěru studia na střední
škole, si užili studenti oktávy EKO Gymnázia a 4. ročníku oboru
Multimediální tvorba.
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OFF 2022
Online Filmový Festival, který již čtvrtým rokem pořádá naše
škola, zaznamenal rekordní počet přihlášených snímků. Autoři
ze základních a středních škol bez ohledu na zaměření studia
nám zaslali 96 filmů, které hodnotila porota ve složení
dokumentarista a cestovatel Miroslav Náplava, skladatel
a zvukař Jan Beneš a režisér, scenárista, teoretik filmu a televize
Martin Štoll. Snímek Vzpomínka od Ondřeje Vasilovčíka
ze 4. ročníku Multimediální tvorby získal Čestné uznání poroty.

Snímek Vzpomínka, Ondřej Vasilovčík, MMT4
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Tvůrčí dílna ve Stavovském divadle
Doslova do útrob Stavovského divadla se podívali žáci kvarty
a sexty. Zblízka si prohlédli hlediště, jeviště, zákulisí, šatny
a další prostory, které jsou oku běžného návštěvníka skryté.
Během tvůrčí dílny si vyzkoušeli role herců. Nastudovali scénář
a na jevištních prknech odehráli krátké scénky. Návštěvu divadla
završilo představení Mnoho povyku pro nic od Williama
Shakespeara, jehož zhlédnutí mohou žáci využít v hodinách
literatury nebo v budoucnu u maturitní zkoušky.
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Klauzury: část první
Druhý ročník SOŠ vytvořil kalendář na téma Automobilový
průmysl, třetí ročník se musel vypořádat s tématem Vědecké
objevy a vynálezy a zpracovat ho různými typy médií.
Obdivovali jsme krásné práce, které studenti sami prezentovali.
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Revolution train
Preventivního projektu založeného na smyslovém prožitku a
interaktivitě se účastnily třídy DNM1 a DNM2. Vlak parkoval na
Smíchovském nádraží.
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Exkurze v Praze
Výstava, která nadchla naše studenty z DNM1 a DNM2, nesla
osobitý název KINETISMUS: 100 let elektřiny v umění.
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Maturita
Všechno jednou skončí a to platí dvojnásob pro studium
na střední škole. K úspěšnému ukončení však patří složení maturitní zkoušky, jejíž součástí je také obhajoba maturitní práce.
Po letech strávených v lavicích odchází z naší školy samostatní
jedinci, kteří umí ovládat nástroje pro multimediální tvorbu.
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Klimatické změny
Výstava komiksů o klimatické změně zdobila naši školu celý
měsíc. Během té doby ji kromě kolemjdoucích navštívily třídy
MMT1, DNM1 a 6.V. Studenti se nad problematikou zamysleli,
diskutovali a na závěr vyplnili připravený pracovní list.
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Projektový den Nacismus v Evropě
Výročí 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
jsme si připomněli v rámci projektového dne Evropa a nacismus 20. května.
Zhlédli jsme tematické prezentace například Operace Anthropoid a Druhá světová
válka či filmové zpracování atentátu. Hrou na flétnu jsme si připomněli slavnou
dobovou jazzovou písničku Život je jen náhoda od Jaroslava Ježka a ze saxofonu
zazněl hit Chattanooga Choo Choo amerického skladatele Glenna Millera. Taneční
vystoupení nám přiblížilo, jak se v našich zemích tančilo - nebylo to tak jednoduché
a spontánní, svoboda a radost na parketu se objevovaly jen pozvolna.
Odlehčení přinesl oblíbený Kahoot s tematickými otázkami i výtvarná aktivita při
tvorbě komiksu, kdy každý účastník nakreslil jeden ze série obrázků popisujících
historickou událost. Na závěr jsme mohli spatřit výtvarně zpracovaný kompletní
příběh.
Celým dnem se prolínaly ukázky z filmů popisujících události té doby – výcvik
parašutistů v Anglii (Tmavomodrý svět), přípravu a provedení atentátu (Atentát,
Anthropoid) i jeho důsledky (Anatomie zrady).
Poděkování patří všem žákům nižšího gymnázia a pedagogům, kteří se na poučném
a zajímavém vzdělávacím programu podíleli.
Petr Hercik, učitel
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Natáčíme s drony
Atraktivní výuka se naskytla studentům SOŠ, když pracovali
s dronem pod vedením kameramanky Kamily Tomanové. Stroj
mohou sami obsluhovat díky pilotním zkouškám, které jim škola
v rámci studia zajistila.
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Na stopě Národního divadla
Primáni se 18. května vydali na exkurzi do Národního divadla.
Cestou zhlédli Staroměstské náměstí s Pražským orlojem, prošli
se po Karlově mostě a po Kampě. Po procházce si odpočinuli
na Střeleckém ostrově. V Národním divadle pak pro ně byla
přichystána dílna s názvem Na stopě Národního divadla. Děti
se rozdělily do čtyř skupin a každá z nich dostala tablet s jiným
pracovním zadáním. Následně procházely divadlem doslova
od sklepa po střechu. Žáci se tak dozvěděli zajímavé informace
z historie vzniku této významné budovy.
Barbora Herciková, učitelka
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Game Access
Herni konference v Brně se s podporou školy zúčastnila pětice
studentů Multimediální tvorby. Kromě inspirativních přednášek
navštívila stánky předních českých vývojářů (např. Warhorse Studios, Bohemia Interactive, Fiolasoft Studio, Hangar 13, Beat Games), vysokých škol, výstavu ilustrací herních umělců atd. Chlapci
získali řadu nápadů, nových myšlenek a hlavně kontaktů.
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Zázraky přírody
Účast naší školy na natáčení pořadu České televize se stává již
tradicí. Tentokrát obdivovala zábavnou show s přírodovědnými
experimenty třída MMT1. Hosty byli herec Daniel Bambas,
spisovatel Dominik Landsman, herečka Michaela Tomešová
a zpěvák Janek Ledecký.
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Terénní ekologický kurz
Kurz na Rýchorské boudě v Krkonoších absolvovala koncem
května sekunda. Třídu čekaly samé badatelské aktivity – průzkum
Rýchorského pralesa s pokřivenými kmeny buků a sedmikvítkem
evropským, odchyt vodních bezobratlých u Rýchorské studánky
a jejich určování pod mikroskopem (našli jsme např. larvy vážek,
pošvatek a chrostíků), soutěž týmů v plnění přírodovědných úkolů
souvisejících s horskými ekosystémy a historií chaty, fotografování chráněných horských rostlin na Slunečné stráni, prohlídka
Sovárny, výlet na polské hranice spojený s pozorováním vzácné
provazovky, spousta ekologických her, např. o podivuhodných
zvířatech a samozřejmě závěrečná poznávačka rostlin a noční
stezka odvahy.
Během ekologického kurzu všichni utužili svoje zdraví i vztahy v
třídním kolektivu, získali spoustu nových vědomostí a osvojili si
badatelské dovednosti.
Bohdana Glierová, učitelka a lektorka kurzu
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Klauzury: část druhá
Práce na klauzurách byla pro první ročník Multimediální tvorby
premiérou. Studenti se s výzvou úspěšně vypořádali a vznikly
návrhy interaktivních hraček dle vybraného uměleckého směru.
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Dalibor Gondík obdivoval naše TV studio
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EKOcast
Autoři EKOcastu k rozhovoru přizvali dokumentaristu Miroslava
Náplavu a sami se nečekaně ocitli na druhé straně mikrofonu,
když je vyzpovídala reportérka Českého rozhlasu.

SOŠ Multimediálních studíí

MIXER
Přehlídka vybrané studentské tvorby oborů Multimediální tvorba
a Design a nová média byla k vidění na lázeňské kolonádě.
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Dětský parlament
Zástupci naší školy prezentovali připravené návrhy aktivit
v Poděbradech při jednání Dětského parlamentu, který sestavil
ze všech ZŠ a nižších gymnázií MÚ Poděbrady.
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Klub mladého diváka
Tentokrát na komedii Ženitba od N. V. Gogola v Klicperově
divadle v Hradci Králové.
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Venčení psů
Vybraní psi z poděbradského útulku se venčili s kvintou.
Procházka se čtyřnohým mazlíčkům i jejich doprovodu líbila.
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Slavnostní vyřazení absolventů
Ceremoniál se konal v obřadní síni MěÚ Poděbrady
za přítomnosti třídních učitelů, ředitele školy a starosty města.
Absolventům přejeme úspěšný start do dalšího studia či uplatnění
v praxi.
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Klima a vztahy ve třídě
Program realizovaný v rámci prevence rizikového chování
probíhal během celého školního roku.
Školní psycholožka a speciální pedagožka ho zaměřily
na dynamiku třídy, podporu vzájemné spolupráce, empatie,
komunikačních dovedností a pozitivního vztahového klimatu,
ale také na rozvoj sebepoznání a poznávání druhých. Žáci
se mohli následně vyjádřit k programu, jeho přínosu pro třídu
i jednotlivce a také k tématům, která by přivítali v příštím školním
roce. Podle jejich volby to budou např. tato: Jak předcházet
konfliktům, Každý začni u sebe nebo Respekt a tolerance = cesta
ke vzájemnému porozumění.
Dagmar Lukavcová, učitelka
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Čeští spisovatelé 19. století
Více informací o mezipředmětovém projektu českého jazyka
a literatury s výtvarnou výchovou, ve kterém se žáci seznámili
s významnými osobnostmi české literatury 19. století
K. J. Erbenem a B. Němcovou, najdete na webových stránkách
školy.

Jáchym Žáček
Jáchym Žáček
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Veletrh vědy
Na začátku června se studenti MMT2 a tři studenti DNM1
zúčastnili jarního Veletrhu vědy 2022, který se konal na výstavišti
v Letňanech.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednu z prvních návštěv naší
školy na akci tohoto typu, tak jsme nevěděli, do čeho přesně
jdeme. A opravdu, stálo to zato. Jak z reakcí studentů, tak mně
osobně se veletrh líbil a vyrovnal se například Evropskému
kongresu GPS v Praze uspořádaném ve Sjezdovém paláci
nebo každoročnímu podzimnímu Veletrhu mládeže, sportu
a vzdělání v Brně. Některým studentům se dokonce podařilo
dostat i na přednášky, které byly podle rezervačního systému již
dlouho dopředu obsazeny. Vedle toho měli možnost věnovat
se jednotlivým tématům, tj. stánkům podle jejich vlastního zájmu.
Studenti pojali tuto exkurzi s velkou zodpovědností a nadšením
pro věc a ve smluveném čase se všichni sešli na minutu přesně
doslova obtěžkáni reklamními taškami a propagačními předměty.
Návštěvu této akce lze jenom doporučit i ostatní pedagogům.
Pavel Ježek, učitel
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Ekologická konference
V pátek 10. 6. se na naší škole uskutečnila školní ekologická konference.
Žáci kvarty zde prezentovali své seminární práce s environmentální
problematikou, které vypracovali v rámci přírodopisu, ale též dějepisu,
zeměpisu, anglického jazyka, matematiky, fyziky nebo chemie. Této
ekologické konference se v roli posluchačů zúčastnila postupně také
sekunda a tercie. Úsilí, které žáci vynaložili při tvorbě seminárních prací,
se silně promítlo i do kvality jejich prezentací.
Každý prezentující byl obodován na základě předem stanovených kritérií.
S maximálním počtem 15 bodů se sešlo hned 5 studentů. Za své vítězství
obdrželi flash disky.
Jako nejlepší byli vyhodnoceni tito studenti: Ondřej Vacek s prací „Úprava
pitné vody na Poděbradsku“, kterou vypracoval v rámci chemie, Bibiana
Marešová s prací „Ptáci na krmítku“ vypracovanou v rámci přírodopisu,
Markéta Müllerová s prací „Ekologie očima pamětníků, svědectví
každodenního života“, kterou zpracovala v dějepisu, Jiřina Pačandová
s prací „Fenologická pozorování“ vypracovanou v rámci přírodopisu
a konečně Adam Znamínko, který anglicky prezentoval ohrožené druhy
v České republice – „Endangered species“.
Děkujeme všem zúčastněným za vysokou kvalitu seminárních prací, na které
mají velkou zásluhu i jejich učitelé – konzultanti a těšíme se na příští rok,
kdy nám bude prezentovat současná tercie.
Markéta Müllerová, Šárka Paulusová, Bibiana Marešová,4.V a Bohdana
Glierová, učitelka
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No Backpack Day
Připojili jsme se k oblíbené akci tzv. Dni bez batohů, jejímž cílem
je upozornit na miliony dětí zejména v rozvojových zemích, které
denně nosí pomůcky v ruce. Zástupci školního parlamentu
nápady vyhodnotili a odměnili ty nejoriginálnější.
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Workshop Řezbář
Dvoudenní workshop u sochaře, řezbáře, kováře a stavitele jurt
Viktora Svatoše z Mokrých Lazců u Opavy absolvovala třída
DNM3. Studenti si vyzkoušeli hned několik tradičních řemesel.
Z pružiny od auta si vykovali nožíky, z višňového dřeva
vysoustružili kuželku a z lipového vydlabali misky a lžíce. Přišla
řeč i na klasickou kresbu nebo práci s motorovou pilou.
Vojtěch Nehyba, učitel
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Školní výlety
Pro závěr školního roku je charakteristickým jevem pořádání
třídních výletů, které jsou odměnou za celoroční práci žáků.

Kokořínsko, tercie
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Harrachov, sexta
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Vodácký kurz, vybraní žáci ze sexty, DNM2, MMT2
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Malá Skála, MMT3
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JumpPark Praha, kvarta
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Exkurze UMPRUM, prohlídka diplomových prací,
MMT2, MMT3
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Exkurze Kunsthalle Praha, výstava Kinetismus,
MMT2, MMT3
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VÝZVA PRO STUDENTY
OPEN CALL

!

STUDENTSKÁ VÝSTAVA
tvoříš nejen ve škole?
jsi originální autor s osobitým stylem?
chceš veřejně prezentovat své práce?

PŘIHLAS SE DO OTEVŘENÉ VÝZVY NA SKUPINOVOU
STUDENTSKOU VÝSTAVU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ NA
PODZIM V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE

jak se přihlásit?
Vytvořte PDF soubor, který bude obsahovat:
jméno a příjmení
stručné info o vás
stručný popis vaší práce (např. co vás
zajímá, téma, technika, čemu se chcete
dál věnovat...) - doporučeno

přihlášku označenou vaším jménem
nahrávejte přes odkaz

10 - 20 vybraných prací libovolné techniky
(kresba, malba, fotografie, objekty atd.,
videa či animace nahrávejte zvlášť nebo
vložte odkaz na youtube)
s popiskem (název díla, rok vzniku,
rozměry, technika)

Upřednostňujeme vlastní volnou tvorbu.
V případě prací, které vznikly ve škole, spíše
ty s „volným zadáním“
Upřednostňujeme ucelené soubory nebo
projekty s konkrétní myšlenkou, výrazným
autorským rukopisem či záměrem.
Nebráníme se vašim dalším tvůrčím nápadům
(např. lze použít i autorský text, hudbu, návrh
výtvarné akce, vystoupení...)

V případě dotazů, nejasností, nejistoty
či zájmu o konzultování vaší práce a
přihlášky kontaktujte

Mgr. Annu Martínkovou
martinkovaa@ekopodebrady.cz

DEADLINE
10. 9. 2022

o co jde?

Výstava autorské tvorby, kde se studenti můžou prezentovat jako
samostatní tvůrci a zároveň si vyzkouší, co obnáší příprava a realizace
výstavy (adjustace, instalace, doprovodný program...).

kdo se může přihlásit?

Výzva je určená studentům SOŠ Multimediálních studií a EKO Gymnázia.

jak to proběhne?

Komise složená z odborných pedagogů bude hodnotit a vybírat nejzdařilejší
práce, jejich autoři budou následně osloveni ke spolupráci.

EKO Gymnázium

SOŠ Multimediálních studíí

Ze školního natáčení
Cvičení na téma KAPESNÍČEK v MMT2 pod vedením
kameramana Jirky Petrů. Zadání je inspirované 1. ročníkem
FAMU. V příštím čísle newsletteru se můžete těšit na zpracované
spoty.

SOŠ Multimediálních studíí

Pomáháme na FAMU
Čtvrťáci pomáhali na FAMU natáčet ročníkový film absolventovi
naší školy Luboši Hradcovi.

EKO Gymnázium

Negativní jevy kolem nás
Na konci pololetí představují žáci výstupy ze svých pololetních
projektů. Tématem výuky v prosinci až březnu byl „Člověk, stát
a právo“, což poskytlo žákům kvarty skvělé podklady k tomu,
aby mohli dobře rozlišit a posoudit protiprávní jednání. V průběhu
celého pololetí sledovali dění kolem sebe a pečlivě zaznamenávali
vše, co za protiprávní jednání považovali. Projekt se s nadsázkou
jmenoval Zločin a trest, nicméně druhá část názvu měla své
opodstatnění – součástí projektu bylo u všech činů i vyhledat
sankce, které by za ně pachateli hrozily. Mezi nejčastější přestupky
se zařadilo graffiti, dopravní přestupky, nesprávné nakládání
s odpadem nebo znečišťování veřejného prostranství.
Petr Hercik, učitel

SOŠ Multimediálních studíí

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Klauzurní práce, fotografie

Jakub Rousek, Světlo, MMT3

Eliška Vrabcová, Hudba - její záznam
a přehrávače, MMT3

Václav Wagner, Make-up, MMT3

SOŠ Multimediálních studíí

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Maturitní práce, fotografie

Jakub Novotný, Fotbalové chuligánství,
MMT4

Daniel Bláha, Elegance, MMT4

Filip Carva, Urbex, MMT4

Natálie Vojnarová, Intimita,
MMT4

Jakub Peter, Street foto, MMT4

Beáta Bartošová, Okultismus, MMT4

SOŠ Multimediálních studíí

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Makrofotografie, vyučující Pavel Horák

Victoria Kriso, MMT3

David Hájek, MMT3

David Hájek, Václav Wágner, MMT3

Adéla Takačová, MMT3

SOŠ Multimediálních studíí

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Předmět Vizuální design, vyučující Leona Kubišová

Andrea Bezuchová, DNM3

Adriana Hanhan, DNM3

Jolana Hromčíková, DNM3

Kristýna Lissi, DNM3

Vendula Vondráčková, DNM3

Tomáš Zedník, DNM3

SOŠ Multimediálních studíí

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Workshop Focení architektury, vyučující Luboš Marek

Vít Kulíček, DNM3

Karolína Hlavsová, DNM3

Daniel Škljar, DNM3

Tomáš Zedník, DNM3

Kristýna Lissi, DNM3

Daniel Škljar, DNM3

SOŠ Multimediálních studíí

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Výtvarná příprava pro média, vyučující MgA. Leona Kubišová, téma Bankovky

Annemarie Bušinová, MMT2

Barbora Kunášková, MMT2

Kamila Sobotková, MMT2

Kateřina Vacková, MMT2

Žofie Vopálenská, MMT2

Barbora Vurmová, MMT2

SOŠ Multimediálních studíí

Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Analogové focení, vyučující Mgr. Anna Martínková, třída MMT2

Výstava studentské tvorby
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SOŠ Multimediálních studíí

… mix klauzurních a ročníkových prací, maturitní tvorby
a úspěšných soutěžních návrhů napříč ročníky a obory

MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.
MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

David Lahoda, MMT1
Balut – interaktivní hračka
inspirovaná stylem surrealismus
interaktivní hračka inspirovaná uměleckým
stylem surrealismus

– interaktivní hračka

15x5x30 cm, kombinovaná technika

David Lahoda / 1.M / 2022
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Obor Multimediální tvorba

Klauzurní práce
první ročník MMT1

R

SOŠ Multimediálních studií Poděbrady www.mm4you.cz

4.

trojský
kůň

Klauzurní práce na téma
interaktivní hračka

Jan Erlebach, MMT1
Trojský kůň – interaktivní hračka
inspirovaná stylem konstruktivismus
35x30x20 cm, dřevo

Interaktivní hračka inspirovaná
vybraným uměleckým směrem
či uměleckou tendencí.
Experiment s materiály i formou.

Jan Erlebach / 1.M / 2022
SOŠ Multimediálních studií
Obor Multimediální tvorba

CREATIVE TOY
Klauzurní práce na téma interaktivní hračka

Natálie Pavlíková, MMT1
Interaktivní hračka inspirovaná stylem
kubismus
35x10x10 cm, dřevo, polystyren, malba

Pavlíková Natálie, 1.M, 2021/2022,
SOŠ Multimediálních studií, obor Multimediální tvorba

fun.
modern.
innovative.

Štěpán Šůma, MMT1
Interaktivní hračka inspirovaná
stylem Bauhaus
30x5x25 cm, dřevo, drát

fun
modern
innovative

Štěpán Šůma / 1.M / 2022 / Multimédia

Pop’s!

Klauzurní práce na téma Interaktivní hračka

Rozálie Matějčíková, MMT1
Pop‘s! – interaktivní hračka inspirovaná
stylem pop art
35x35x35cm, dřevo, drát

Rozálie Matějčíková, MMT1, 2021/2022
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

Eliška Zahálková, MMT1
Interaktivní hračka inspirovaná stylem
pop art
25x10cm, textilní objekt

MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.

Aneta Musílková, DNM1
Interaktivní hračka inspirovaná
stylem op-art
Cca 25 cm, plyš, textil

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

Výstava studentské tvorby
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MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.
MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

Klauzurní práce

Amélie Sládková, DNM1
Interaktivní hračka inspirovaná
stylem op-art

Klauzurní práce

– interaktivní hračka

Cca 20 cm, dřevo

– závěsný kalendář

první ročník DNM1

M

Interaktivní hračka inspirovaná
vybraným uměleckým směrem
či uměleckou tendencí.
Experiment s materiály i formou.

Marie Brabcová, DNM1
Interaktivní hračka inspirovaná
stylem op-art

druhý ročník MMT2

Tématem pro letošní rok se stala
tvorba závěsného, uměleckého,
reklamního a prezentačního
kalendáře inspirovaného
automobilovým průmyslem
spojeným s LOUDA holding a. s.
Firma v tomto roce oslaví 30. výročí
od svého založení. Pod tuto akciovou
společnost spadá i firma Louda Auto.
Výchozí produkt by měl splňovat
zadané podmínky, které fungují
i u opravdových zakázek.

Annemarie Bušinová, MMT2
Kalendář „Louda Auto“, inspirace grafikou 90. let

Kamila Sobotková, MMT2
Kalendář „Showroomy 2023“, ilustrace showroomů
ve Středočeském kraji

Lucie Ipserová, MMT2
Kalendář „Louda Auto“, ilustrace inspirované mangou

Tereza Vacková, MMT2
Kalendář „Louda Auto“, inspirace barevnými neony

Filip Cvejn, MMT2
Kalendář „Louda Auto“, inspirace ročním obdobím

Jakub Ivančo, MMT2
Kalendář „Louda Auto“, hybridní 3D model Audi v pohybu

Cca 25 cm, plyš, textil

Ondřej Studnička, DNM1
Interaktivní hračka inspirovaná
stylem suprematismus
Cca 25 cm, dubové dřevo, plast

Tereza Marjánová, DNM1
Interaktivní hračka inspirovaná
stylem konstruktivismus
Cca 50 cm, balzové dřevo

Matěj Rükl, DNM1
Interaktivní hračka inspirovaná stylem
funkcionalismus
Cca 25 cm, dřevo, kov
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MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.

SLUNEČNÍ BRÝLE
klauzurní práce na téma originální reklamní předmět
pro Louda holding a.s.

R

SOŠ Multimediálních studií Poděbrady www.mm4you.cz

Spona na kravatu
Klauzurní práce na téma originálního relamního
předmětu pro Louda holding a.s.

Výstava studentské tvorby

Klauzurní práce

Klauzurní práce

Zpracování originálního reklamního
předmětu pro LOUDA holding a. s.
a jeho 3D vizualizace a výroba.

4.

MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.
MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

– reklamní předmět

I

SOŠ Multimediálních studií Poděbrady www.mm4you.cz

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

druhý ročník DNM2
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třetí ročník MMT3
Eliška Přesličková, 2.D 2021/22
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
obor Design a nová media

Eliška Přesličková, DNM2
Sluneční brýle

ZVONKOHRA

Klauzurní práce na téma reklamní předmět pro
Crystal Bohemia

Veronika Škaloudová, 2.D 2021/2022
SOŠ Multimediálních studií poděbrady
obor Design a nová média

Veronika Škaloudová, DNM2
Spona na kravatu

AUTÍČKO NA PRUŽINCE
JAKO DEKORACE

Reklamní předmět pro Louda Auto A.S.
Klauzurní práce

– fotopříběh
– autorské plakáty
Vědecké objevy a vynálezy.
Při zpracování zadání se studenti
volně inspirují libovolnou vědeckou
osobností, jejím výzkumem či jen
konkrétním vynálezem.
Vynález může být přínosem jak
pro celé lidstvo, tak jen z osobního
pohledu pro jedince. Studenti si zvolí
médium, které nejvíce vyhovuje jejich
vyjádření (video, animaci, komiks,
autorskou sérii plakátů, fotopříběh
či animovanou hru).

Eliška Vrabcová, MMT3
Hudba, její záznam a přehrávače – autorská fotografie, (8×A3 výběr)

1860

Étienne Lenoir

Alice Šandová 2.D, 2021/2022
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Obor Design a nová média

Alice Šandová, DNM2
Zvonkohra

Přívěsek

Eliška Kotrbová 2.D
2021/2022
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Design a Nová média

1962

Nick Holonyak

1975

Lucien Tilkens

Eliška Kotrbová, DNM2
Autíčko na pružince

CHRÁNIČ HRAN DVEŘÍ
Klauzurní práce na téma
reklamní předmět pro
Louda auto a.s.

1975

Honda CB125R
NOV. 10. 2020

Honda Motor Company

PAVLÍNA ČEŘOVSKÁ 3.M 2021/22

SOŠ MUTLIMEDIÁLNÍCH STUDIÍ PODĚBRADY
OBOR MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

Klauzurní práce na téma reklamní předmět pro LOUDA holding a. s.

Pavlína Čeřovská, MMT3
Motocykl blueprint –autorské plakáty, (4×A2, digitální grafika)
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Genetika
Design a nová média
SOŠ multimediálních studií
Husták Darek 2.D 2022

Krupková Tereza 2.D. 2021/2022
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Design a Nová media

DNA

Chemická struktura krátkého
úseku DNA: v každém ze čtyř
NH₂
nukleotidů je deoxyribóza,
N
Adenin
fosfátová skupina
H
N
a dále jedna náhodná
NH₂
nukleová báze.
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Tereza Krupková, DNM2
Přívěsek

Darek Husták, DNM2
Chránič hran dveří

M

O
O P O CH₂
O

N

MY

CY

K

Deoxyribonukleová
kyselina

C

O

N

H

CM

Thymin

MY

CY

H
O

M

Y

H₃C

O
O P
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Guanin

NH₂

N
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Y

CM

CMY

Narodil se
20. července
v Hynčicích
ve Slezsku

O

N

CH₂

O

N

CH₂

O

CMY

Studoval
na univerzitě
ve Vídni

K

O

O

Genetika je biologická věda zabývající
se dědičností i proměnlivostí organismů
a jejími příčinami. Zkoumá zákonitosti
přenosu genů na další generaci a vznik
dědičných znaků.

Název genetika souvisí se slovem gen,
které označuje jednotku genetické informace.
V každém organismu je genetická informace
přechovávána v chromozómech,
kde je reprezentována chemickou strukturou
molekuly DNA - deoxyribonukleové kyseliny.
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Gregor
J. Mendel

Své přednášky
publikoval
pod názvem
Pokusy
s rostlinnými
hybridy.

Zemřel
6. ledna
a 9. ledna byl
pohřben
na Ústředním
hřbitově v Brně.

18
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18
40
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43
18
51
18
54

Pro své pokusy
použil hrách,
u kterého sledoval
několik odlišných
znaků.

otec
genetiky

1 2

Po studiích na piaristické škole v Lipníku
nad Bečvou a gymnáziu v Opavě nastoupil
na Filosofický ústav v Olomouci.

18
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84
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Barva květu:
bílá/fialová

3

C

M

+
XX

Y

XY

MY

4
Barva lusku:
žlutá/zelená

7

5

XX

XY

XX

CY

CMY

K

6

3.

Umístění květu
a lusku na stonku:
užlabní/vrcholové

Zákon o nezávislé kombinaci alel
Zákon o volné kombinovatelnosti alel
s výjimkou genů ve vazbě
Vzájemným křížením polyhybridů
(vícenásobných heterozygotních hybridů)
vzniká genotypově i fenotypově nejednotné
potomstvo s tolika kombinacemi genů, kolik
je možných matematických kombinací
mezi dvěma matematickými veličinami.

Velikost stonku:
dlouhý/krátký

Soubor všech znaků
se označuje jako fenotyp.

Eliška Rybářová, MMT3, 2021/2022
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
�bor Multimediální tvorba�
Zdroje: Mendelovy zákony dědičnosti: Mendelovy genotypové zákony. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-04-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mendelovy_z%C3%A1kony_d%C4%9Bdi%C4%8Dnosti

Eliška Rybářová, MMT3
Genetika, objevy G. J. Mendela – autorské plakáty, (4×A2, digitální grafika)

XY

Zákon o segregaci alel
Dvojice samostatných alel
se při zrání rozcházejí a do každé
gamety přechází jedna z obou alel.

CM

Tvar lusku:
hladký/přiškrcený

Prováděl pokusy
s hybridizací rostlin,
zejména na Hrachu setém,
ale i na dalších rostlinách.

Nechal podle svého návrhu
postavit v klášterní
zahradě včelín.

1.

Zákon o samostatnosti alel
Genotyp je soubor samostatných genů
určujících znaky. Každý znak je určen
dvojicí samostatných alel.

2.

Zabarvení
dělohy:
žluté/zelené

C

Gregor Johann Mendel se stává
opatem augustiniánského
opatství na Starém Brně.

Zákony
dědičnosti

Znaky podle charakteru
rozlišujeme na kvantitativní:
výška, růst, hmotnost
a kvalitativní: morfologické
vývojové vady, barva.

Tvar semen:
kulatý/svráštělý

Johann Mendel vstoupil
do augustiniánského
opatství na Starém Brně.
Přijal řeholní jméno Gregor.
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Mendelovy
pokusy

biolog, genetik,
včelař, matematik,
botanik, katolický kněz
a přírodovědec

MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.
Tiskové indd.indd 1
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Tiskové indd.indd 2

I

28.04.2022 12:39:43

4.

E

Výstava studentské tvorby

MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.

Klauzurní práce
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JAK ČAS LETÍ

Klauzurní práce

třetí ročník MMT3

třetí ročník MMT3

– fotopříběh
– autorské plakáty

Krátký ﬁlm
Autor: Victoria Kriso
Účinkující: Rodina Kriso

– video
– animace
– animovaná hra

Vědecké objevy a vynálezy.
Při zpracování zadání se studenti
volně inspirují libovolnou vědeckou
osobností, jejím výzkumem či jen
konkrétním vynálezem.
Vynález může být přínosem jak
pro celé lidstvo, tak jen z osobního
pohledu pro jedince. Studenti si zvolí
médium, které nejvíce vyhovuje jejich
vyjádření (video, animaci, komiks,
autorskou sérii plakátů, fotopříběh
či animovanou hru).

Tiskové indd.indd 6

28.04.2022 12:40:07

Tiskové indd.indd 4

Victoria Kriso, 3.M, 2022
Klauzurní práce na téma objev a vynález
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Obor Multimediální tvorba

Bez názvu-1 1
Bez názvu-1 1

Vědecké objevy a vynálezy.
Při zpracování zadání se studenti
volně inspirují libovolnou vědeckou
osobností, jejím výzkumem či jen
konkrétním vynálezem.
Vynález může být přínosem jak
pro celé lidstvo, tak jen z osobního
pohledu pro jedince. Studenti si zvolí
médium, které nejvíce vyhovuje jejich
vyjádření (video, animaci, komiks,
autorskou sérii plakátů, fotopříběh
či animovanou hru).

28.04.2022 12:39:54

Jakub Rousek, MMT3
Světlo, T. A. Edison – autorská fotografie, (8×A3 výběr)

Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Victoria Kriso, MMT3
Jak čas letí – krátký příběh o tom,
jak čas utíká a člověk s časem
stárne
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Lights

02.05.2022 11:46:58

02.05.2022 12:31:16

Matyáš Drobný, MMT3
Sit high and enjoy the trip – Albert
Hoffmann a vynález LSD

Vojtěch Fuksa, MMT3
Mobil – autorský film znázorňuje
pozitivní i negativní dopady
používání mobilů
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ŽÁROVKA
ŽÁROVKA

A nimovaný ﬁlm

RAKETA

zvuk
Da Vinciho průlom
země Volný jako 1903
pták Rychlejší než1969
1496 Odlepit se od 1783
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Krátký film
Autor: Tiffany Hana Guest
Klauzurní práce na téma vědecký objev Herečka: Klára Vohnoutová

Tiffany Hana Guest, 3M, 2022
Soš multimediálních studií Poděbrady
Obor: Multimediální tvorba
MICHAELA ŽELICHOVSKÁ, MMT3, 2021/22
Klauzurní práce na téma Vědecké vynálezy a objevy
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Bratři Wrightové byli nadšení cyklisté
a vynálezci. Po vynálezu benzinového motoru
se jejich pozornost ubrala k tvorbě prvního
letadla těžšího než vzduch.
Věnovali tomu mnoho svého času v dílně
a tvořili různé modely zakřivených křídel,
než se dočkali úspěchu.

Bratři Montgolfierové se o létající balón
začali zajímat po přečtení knihy o různých
plynech.
Jako první se začali tvorbě prototypu balonu
nadnášeným vzduchem věnovat a po 12 letech
neúspěchu se jim to nakonec i povedlo.

Leonardo da Vinci byl jeden z nejznámějších vynálezců a teoretiků své doby.
Podstatnou část svého života věnoval nákresům přístrojů, se kterými
by se mohl člověk vznést od země.
Ovšem i přes všechnu snahu žádný ze svých vynálezů nezkonstruoval,
ale stal se inspirací mnoho vynálezců po něm.

Tiffany Hana Guest, MMT3
Lights – autorské video inspirované
vynálezem žárovky a dopadem tohoto
vynálezu na dnešní svět

Byl to první a jediný nadzvukový letoun určený pro přepravu civilistů.
Zkonstruován byl za spolupráce společnosti BAC a Aérospatiale.
Letoun byl bohužel díky složité konstrukci náchylný na závady a navíc
jeho cesty byli nákladné. V roce 2003 se uskutečnil poslední let letounu.
Kateřina Brodská 3.M 2021/22
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
obor Multimediální tvorba

Kateřina Brodská 3.M 2021/22
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
Obor Multimediální tvorba

Kateřina Brodská 3.M 2021/22
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
obor Multimediální tvorba

Edisonium_plakát2.pdf

HOT ROD MOTOR

KLAUZURNÍ PRÁCE
3D ANIMACE
Jak Alexander Fleming objevil penicilin

Antibiotika

V roce 1943 se již penicilin ve velkém množství dodával do armády na léčení raněných.
Lék začal zachraňovat statisíce životů a Alexader Fleming dostal za tento objev celou řadu cen.
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Po příjezdu z dovolené Fleming objevil na staré Petriho misce plíseň usazenou na agaru.
Zjistil, že je kontaminována a bakterie kolem plísně nerostou.
Tato plíseň vylučovala látku, která hubila mikroby kolem. Fleming tuto látku pojmenoval jako penicilin.

Alexander Fleming pracoval na viru chřipky.

N

1943

1928

Život zachraňující drogy

QR KÓD
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Michaela Želichovská, MMT3
Raketa – autorská animace
inspirovaná Robertem Goddardem
a jeho vývojem raket
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Lucie Marhanová, MMT3, 2021/22
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
Obor Multimediální tvorba

Lucie Marhanová, MMT3
Žárovka – naučný autorský
animovaný film

NASKENUJ
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Kateřina Brodská 3.M 2021/22
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
obor Multimediální tvorba

Kateřina Brodská, MMT3
Objevy v létání – autorské plakáty, (4×A2, digitální grafika), k správnému
zobrazení grafiky vyzkoušejte červený filtr

Antibiotika jsou léky k léčbě
bakteriálních infekcí jako
např. infekce ledvin, infekce
hrudníku, inﬁkované rány
a kožní infekce.
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Počítačová hra
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Antibiotika jsou základní
zbraní v boji proti nemocem
a ochraně zdraví - a takové boje
si nemůžeme dovolit prohrát.
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Před odjezdem na rodinnou dovolenou však zapomněl na svém pracovním stole misku se stafylokoky.

K

Rezistence
Bakterie mají mnohem rychlejší evoluci než člověk
a proto velmi rychle nácházejí slabiny antibiotik
a využívají je. Spousta antibiotik, které se používaly před
půlstoletím, je už dnes proti řadě nemocí zcela nepoužitelná.

Způsobuje jí...
užívání antibiotik předepsaných někomu jinému,
nadměrné předepisování antibiotik,

CY

CMY

K

Bohužel se Flemingovi nepodařilo izolovat látku čistou a tak souhlasil s tím, že pošle plíseň
každému, kdo si přeje penicilin izolovat.
Nakonec to byl oxfordský chemik Ernst Chain a biochemik Howard Florey, kterým se to
podařilo až v květnu 1940.
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V roce 1945 získal Alexander Fleming cenu za objev penicilinu a dne 25. října 1945 získal
společně s Floreyem a Chainem Nobelovu cenu za medicínu.

Jakub Munzar, 3M, 2021/22, Multiumediální tvorba

C

CM

1945

předčasné ukončení léčby.

Víte, že...

užívání antibiotik může mít vážné
nežádoucí účinky?

Roztoky

antibiotika zvyšují riziko obezity?

regulérní výroba penicilinu začala v Československu
v roce 1949 v Roztokách u Prahy?

v českých zemích byl penicilin (pod označením BF Mykoin 510) poprvé vyroben již za války
ve ﬁrmě Benjamin Fragner v Dolních Měcholupech a na místě původní továrny
se nyní nachází sídlo společnosti Zentiva?

Andrea Procházková, MMT3
Vynález penicilinu – autorské plakáty, (4×A2, digitální grafika)

DEC
OU
VE

antibiotika nepomáhají při
chřipce ani nachlazení?
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Před 80 lety dostal první člověk penicilin. Antibiotika zachránila miliony životů, ale jsou i velkou hrozbou pro budoucnost. Česká televize ČT24 [online]. 2021 [cit. 2022-04-28].
Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3255062-pred-80-lety-dostal-prvni-clovek-penicilin-antibiotika-zachranila-miliony-zivotu-ale
Alexander Fleming. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2022-04-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
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Andrea Procházková, MMT3, 2021/22
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
Obor Multimediální tvorba

Jaroslav Růžička, 3. ročník, 2022, Mullmediální tvorba
Střední odborná škola Mullmediálních studií Poděbrady

Jaroslav Růžička, MMT3
Vynález spalovacího motoru,
3D animace
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Jakub Munzar, MMT3
Edisonium – příběh o vynálezech
T. A. Edisona, 3D animovaná hra
s puzzle mechanikou

Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Alexander Fleming byl skotský lékař a mikrobiolog narozený 6. srpna 1881 ve skotském
Lochﬁeldu. V roce 1901 se začal věnovat studiu medicíny. I když složil zkoušky z chirurgie,
začal se poté věnovat bakteriologii, spolu s profesorem Freemanem, který Fleminga
k oboru přivedl. V roce 1922 objevil lysozom a o šest let později objevil náhodou penicilin.
V roce 1941 se penicilin začal používat během druhé světové války a roku 1945 získal
Nobelovu cenu za medicínu.
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REV-A

HRA VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

Martin Brabenec, MMT3
Isaac Newton a objev gravitace,
animovaná hra ve stylu pixel art
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David Hájek, Tomáš Dítě 3M, 2021/2022
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
Obor Multimediální tvorba

David Hájek a Tomáš Dítě, MMT3
CON-WORK – 3D hra ve virtuální
realitě
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MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.

NOVÝ VESTIBUL

Pohled zepředu,
středobodem je výstavní
prostor s posezením.

E

Organ
icia
H.R.Giger

Ročníková práce
čtvrtý ročník

třetí ročník DNM3

– 3D vizualizace
– prezentační plakát

Pohled ze strany, detailní zobrazení
osvětlení a postranních posezení.

Andrea Bezuchová, 3.D, 2021/2022 Design a nová média
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Andrea Bezuchová, DNM3
Vizualizace inspirovaná avantgardním a futuristickým stylem,
dánským architektem a návrhářem Vernerem Pantonem

NEO-FUTURISMUS

Tématem klauzurních prací třetího
ročníku oboru Design a nová média
byla realizace architektonického
návrhu nového vestibulu budovy školy
zpracovaná formou 3D vizualizace
v programu Blender, s vytvořením
prezentačního plakátu a brožury.
Architektonický či umělecký styl byl
volitelný.

4.

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

Půdorys, pohled na veškerá
rekreační místa.

Klauzurní práce
– 3D vizualizace
– prezentační plakát

I
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MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.

VERNER PANTON

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

Výstava studentské tvorby
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SOŠ Multimediálních studíí

3D render, půdorys, pohledy do interiéru

SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

David Henyš, 4.M

David Henyš, MMT4
Boty inspirované tvorbou H. R. Gigera

Ročníková práce představuje projekt
zaměřený na výuku designu od
myšlenky k realizaci.
Přípravná fáze začíná hledáním
inspiračního zdroje a textovou rešerší
o vybrané osobnosti nebo díle.
Koncept návrhu je zpracován jako
skica a koláž (moodboard) s důrazem
na textury materiálů a barevné ladění.
Následuje 3D vizualizace modelu
produktu a jeho render.
K výrobě fyzického modelu jsou
využity rozmanité materiály či 3D tisk
podle povahy produktu. Ve finální fázi
je navržen vizuál, který podporuje
koncept projektu. Vizuál je zpracován
do plakátu a brožury, která obsahuje
obrazovou a textovou dokumentaci
k průběhu tvorby návrhu.

VESTIBUL
Návrh nového vestibulu budovy školy jsem pojmul
svěže, zároveň jsem, ale neporušil strukturu původního
a hlavního účelu místnosti. Ten tkví ve vřelém přivítání
příchozího a naladěním atmosféry na funkci budovy a její
podstaty. Dostatečným prostorem pro výstavu
pestrobarevných děl studentů a intuitivním místem pro
sezení, jsem docílil prostorného, ale zároveň funkčního
designu.

Místo pro sezení

BOTY INSPIROVANÉ
VYBRANÝM UMĚLCEM

Kout se studentskými pracemi
na výstavních tabulích

Roh s informační tabulí,
výstavou na sochy a automatem

Půdorys

BOAT
O
O

Eliška Machalická, MMT4
Boty inspirované tvorbou Giuseppe Arcimbolda
a Pei-San Ng, koncept je postaven na kontrastu
použitých materiálů

aaccyy

n
LLuun

inspirováno Janem Švankmajerem

Nikola Tužová

Pohled z chodby

2021/2022

I NSPIRACE
Mou inspirací je Neo-futurismus. Vyznačuje se estetikou a funkčností jeho oblého
vzdušného designu. Jeho vznik se datuje k začátku tohoto století, je tedy silně moderní a
odráží technický pokrok s utopickým nádechem. Jeho podněty mi neustále utvářeli nové
nápady na dekorace a zpracování. Současně s tím jsem dodržel standarty dnešních
vestibulů korporátních firem, které jsou dle mého základem pro každý podobný projekt.

Tomáš Zedník, 3.D, 2022 / obor Design a nová média
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Tomáš Zedník, DNM3
Vizualizace inspirovaná vestibulem společnosti Google
a neo-futurismem

Rosalie Matoušková, MMT4
Boty inspirované obrazem „Imprese, východ
slunce“ od Clauda Moneta a hrou „Lodě“

3D render, půdorys, pohledy do interiéru

Nikola Tužová, MMT4
Boty inspirované tvorbou Jana Švankmajera

2
1

INSPIRED

HOT
NE
WS

cent

Like Vin

BY THE WORK OF

3

N A M J U N E PA I K

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH
NOVÉHO VESTIBULU
STARÉ BUDOVY ŠKOLY

VÝSTAVNÍ PROSTOR VE ZDI

2

SPOJENÉ LOGO EKOGYMNÁZIA A SOŠ MULTIMEDIÁLNÍCH STUDII

3

VEDLEJŠÍ ODPOČINKOVÁ ZÓNA

CHRENKOVA

1

6
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HLAVNÍ ODPOČINKOVÁ ZÓNA

5

AUTOMAT HAPPYSNACK

6

VÝSTAVNÍ PROSTOR NA PLAKÁTY

ANNA-MARIE 2021/2022

4

Hanhan Adriana 2022
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady
Obor Design a nová média

Adriana Hanhan, DNM3
Vizualizace inspirovaná tvorbou milánského malíře
a designera Piera Fornasettiho

3D render, půdorys, pohledy do interiéru

Anna-Marie Chrenková, MMT4
Boty inspirované tvorbou Nam June Paika,
především v propojení tradičního umění s médii

BUBBLE LED SHOES
Mrázková Michaela 4.M

ht

Albert Folprec

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií, Poděbrady

Michaela Mrázková, MMT4
Boty inspirované tvorbou Nam June Paika,
především dílem „Electronic Superhighway“

Albert Folprecht, MMT4
Boty inspirované Vincentem Van Goghem

Výstava studentské tvorby
MIXER je 4. ročník výstavy studentské tvorby
Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.

Maturitní práce

Maturitní práce

R

AXE
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čtvrtý ročník

Anna Ritschelová, MMT4
Hladina – trio reliéfů zachycujících proces panického záchvatu,
kombinace materiálů a akrylové barvy

4.

dAvid hEnyš

Animace, Video, Grafický
design a Programování
multimediálních aplikací

David Henyš, MMT4
Journey of the Axe, animace

Zdeňka Kovářová, MMT4
Schizophrenia, video

Ondřej Vasilovčík, MMT4
Vzpomínka, video
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Ellen Matějková, MMT4
Hunger, animace
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QR KÓD

A PŘEHRAJ

Tereza Chromá, MMT4
Za očima, animace

NASKENUJ

QR KÓD

A PŘEHRAJ

Jakub Novotný, MMT4
Série fotografií na téma fotbalové chuligánství
NASKENUJ

QR KÓD

A PŘEHRAJ

NASKENUJ
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Jaroslav Nymburský, MMT4
Tíha hypersenzitivity, video

NASKENUJ

QR KÓD

A PŘEHRAJ

Lukáš Jakeš, MMT4
Reklama na kofolu, video
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Ve chvíli kdy přišla ta obrovská rána do hlavy

ass
a najednou byla tma,

dusot holin
a hluk generátoru

jak kdyby v dálce
Michaela Mrázková 4.M, 2021/2022, Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady, Obor Multimediální tvorba

Prostorová tvorba,
Fotografie
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Střední odborné školy Multimediálních studií
Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.
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Výstava studentské tvorby
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SOŠ Multimediálních studíí

a ta strašná zima…

z mejch očí dělám tunely i když vím, že nezvládnu to ustát,
úzkosti útočí, piju pátou kávu

to mi na chvíli nebylo smutno.

autorská kniha
Eliška Machalická, MMT4, SOŠ Multimediálních studií Poděbrady 2022

Rosalie Matoušková, MMT4
Jídlo – umělecká produktová fotografie

Eliška Machalická, MMT4
Tmavotma, autorská kniha

Michaela Mrázková
a Lukáš Hnízdil, MMT4
Space Mission, počítačová hra

ss
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SOŠ Multimediálních studíí

Pardubický kraťas

filmová soutěž studentů středních škol
a žáků druhého stupně základních škol
BALADA

O OČÍCH

TOPIČOV ÝCH

THE
PLAYGROUND
KLAUZURNÍ PRÁCE: EXPERIMENTUJTE S DEVĚTSILEM

Pardubický kraťas
Máš umělecké střevo?
Promluv k světu bublinou
Terezín
Hospic sv. Štěpána
Albert Folprecht, MMT3, 2020/21
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

3. místo v kategorii Animační film
Albert Folprecht, MMT4
Balada o očích topičových

NASKENUJ

QR KÓD

A PŘEHRAJ

art
of
insanity

SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

Projekty a soutěže

Chrenková Anna-Marie 3M 2020/21

MIXER je mix klauzurních a ročníkových
prací, maturitní tvorby a úspěšných soutěžních
návrhů napříč ročníky a obory.
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Poděbrady a jejích umělecko-průmyslových
oborů Multimediální tvorba a Design a nová
média. Mladí a nadaní autoři využívají
a rozvíjí svůj přirozený talent, technické
i výtvarné schopnosti a dovednosti při tvorbě
funkčního designu, uměleckých a produktových
fotografií, videí, animací, světelného designu,
návrhů interiérů a exteriérů.
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Abstraktní videoart na téma
„Experimentujte s Devětsilem“
Ondřej Vasilovčík; Jaroslav Nymburský
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady
MMT3, 2020/21

3. místo v kategorii Animační film
Anna Marie Chrenková, MMT4
The Playground
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Speciální cena firmy FOMEI s. r. o.
Ondřej Vasilovčík,
Jaroslav Nymburský, MMT4
Art of Insaniti

NASKENUJ

QR KÓD
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Máš umělecké střevo?

Promluv k světu bublinou

Finále MUS
Alice Šandová, Eliška Kotrbová, Eliška Přesličková, DNM2
Najdi svůj styl – najdeš sebe (soubor maleb, fotografií a prostorová instalace,
projekt pokračuje dále na instagramu)

Jeden z vítězů ročníku 2021
Albert Folprecht, MMT4
Kategorie „Rovnost mužů a žen“

13. ročník výtvarné soutěže s tématem
„Svoboda volby“

Terezín

práce pro XXVI. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu
Hany Greenfieldové

Komiksová soutěž pořádaná sdružením ADRA
na téma „Cíle udržitelného rozvoje“

Videoklip pro Hospic
sv. Štěpána v Litoměřicích

autoři Ondřej Vasilovčík, Jaroslav Nymburský, MMT4
foto Lenka Krejčová
NASKENUJ

QR KÓD

A PŘEHRAJ

Annemarie Bušinová, MMT2
Lidská paleta – pastely na papíře

Filip Cvejn, MMT2
Tereza – fotomontáž

Jedna z vítězek ročníku 2020
Ellen Matějková, MMT3
Kategorie „Život na souši“
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