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Čas adventní, čas pro školu i pro sebe 

Jsem rád, že chmurné pozdně podzimní dny nám zpříjemňuje radost z dobře odvedené práce ve škole při sledování aktivit a výsledků našich žáků 
v konfrontaci s vnějším světem. Když se podíváte na naše facebookové stránky, které jsou velmi pečlivě vedeny Monikou Martínkovou, tak si teprve 
uvědomíte, co se ve škole všechno děje a co všechno se našim žákům podařilo. Koneckonců i o tom je toto další vydání našeho školního newsletteru.  

Práce ve škole není jenom učení, ale je to především získávání kompetencí pro budoucí život. Není to jenom jednostranná komunikace učitel – žák, 
ale je to proces vzájemného učení, pro každou stranu s trochu jiným obsahem. V tom je škola jako instituce jedinečná. A kdo toto z nás dospělých 
rychle pochopí, škola se pro něj stává prostředím, které dobíjí baterie jinak v této době problematicky fungujícího solárního systému. 

Pan Zákopčaník, svého času nositel meteorologických informací v ČT, byl peskován za pozdrav „slunce v duši“, kterým končil své zprávy o počasí. Zkuste 
si najít v tomto adventním čase chvilku na sebe, zavřít oči a několikrát si tato tři slova zopakovat. Funguje to! 

Krásné vánoční svátky plné lásky, porozumění a klidu vám všem. 

Zbyněk Lukavec, ředitel školy 

Slovo ředitele
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Třeťáci z oboru Design a nová média absolvovali workshop 
Camera obscura v ústeckém muzeu. Akce se setkala s pozitivními 
ohlasy, proto ji v příštím roce zopakujeme pro další třídy. 

Camera obscura podruhé 
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Tercie obdivovala zázraky evoluce v Národním muzeu 
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Naše škola se již více jak deset let účastní programu Recyklohraní 
aneb Ukliďme si svět.  

Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje 
vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění 
a recyklaci odpadů. Za sběr vysloužilých baterií 
a elektrozařízení získávají školy body, které mohou proměnit 
za ceny. V měsíci říjnu jsme pro třídy gymnázia vyhlásili soutěž 
ve sběru malých vysloužilých elektrospotřebičů. Za týden jsme 
nasbírali 9 bagů, tj. 18 červených popelnic drobného 
elektroodpadu! Zasloužené prvenství si odnáší septima, v těsném 
závěsu se umístila tercie a na třetím místě skončila prima. 
Nejlepšími sběrači se stali: Valentýna Vondráčková z primy, 
Tereza Šulková z tercie a Petr Vencl ze septimy. Vítězná septima 
si vybojovala den ředitelského volna, který využije ke společné 
exkurzi. Sběrem starého elektra snížila naše škola ekologickou 
stopu, kterou za sebou všichni zanecháváme, a přispěla tak 
nemalou měrou k ochraně životního prostředí a udržitelnému 
rozvoji. 

Bohdana Glierová, koordinátorka EVVO 

Sběr elektroodpadu  
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V hodinách španělštiny jsme se přenesli do Mexika a připojili 
se k oslavě svátku Día de muertos. 

Den mrtvých 
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Zábavný program na téma Halloween připravila kvarta pro 
primu v rámci předmětu Člověk a svět práce.  

KVARTA pro PRIMU 
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Dorazily záložky z naší partnerské školy - Gymnázia Varšavská 
cesta 1 v Žilině. 

Více o projektu: 

Projekt Záložka do knihy spojuje školy 
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Halloweenské příšery opět po roce ovládly naši školu. 

Halloween ve škole 
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Druhý ročník Multimediální tvorby navštívil výstavu SKLIZEŇ: Bill 
the Hobo, FJ87, Jakub Morlor, Václav Hník v Galerii G18 
v Poděbradech. 

Navštěvujeme galerie 
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Výstavu autorské tvorby studentů SOŠ Multimediálních studií 
a EKO Gymnázia Poděbrady mohli příznivci umění zhlédnout 
v druhé polovině listopadu v poděbradské Galerii G18 
a zároveň hlasovat pro svého oblíbeného autora. V diváckém 
hlasování zvítězili Tomáš Dítě, David Hájek, Kai Kreuze, Jana 
Madajová a Eliška Přesličková. GRATULUJEME. 

My Art My Space 
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Dne 29.11.2022 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje 
v Nymburce.  

Díky bojovnosti a týmové spolupráci jsme obsadili v konkurenci 
14 týmů krásné 4. místo. Nezapomenutelné zůstane čtvrtfinálové 
vítězství nad ZŠ Loučeň, které se zrodilo až v samostatných 
nájezdech. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme těmto 
žákům: Fiala Patrik, Pinkas Jakub, Hochman Jakub, 
Tlaskal Tobiáš, Toman Kristián, Vaněrek Jan, Hamtil Michal, 
Hněvsa Matěj, Hendrich Daniel Maximus, Chára Miloš, 
Olša Jáchym, Šuk Adam. 

Martin Roubíček, učitel 

Florbalový turnaj s diplomem 
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Sekunda asistovala žákům Speciální ZŠ Poděbrady v rámci 
projektu Setkávání, který společně každý rok realizujeme. 

Projekt Setkávání
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Třetí ročník Multimediální tvorby zavítal do Muzea 
Karla Zemana, kde se inspiroval tvorbou zakladatele 
československého animovaného filmu. Součastně navštívil 
v Kunsthalle výstavu významného současného umělce 
Gregora Hildebrandta. 

Muzeum Karla Zemana 
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Ve dnech 21.- 26.11. proběhl školní zájezd do Anglie. Studenti 
z nižšího a vyššího gymnázia měli možnost vycestovat na 
poznávací zájezd po nejznámějších britských památkách.  

Podívali jsme se do centra Londýna, viděli dům a muzeum 
Williama Shakespeara ve Stratfordu nad Avonou, hrad Windsor 
a zavítali jsme do jedné z kolejí nejstarší univerzity v Oxfordu, kde 
se natáčely některé scény z Harryho Pottera. Na seznamu nesměl 
chybět Buckinghamský palác a ani London Eye. Mohli jsme si také 
ověřit své konverzační dovednosti v angličtině v hostitelských rodinách, 
u kterých jsme byli po celou dobu ubytovaní. 

Zájezd jsme si všichni moc užili. Načerpali jsme řadu krásných zážitků 
a navštívili zajímavá místa. Potřebovali bychom však mnohem více času 
k procestování všech anglických památek. Těšíme se na další tematický 
zájezd, kterého se rádi zúčastníme. 

Barbora Votrubová, 5.V  

Listopadový zájezd do Anglie 



EKO Gymnázium

S Klubem mladého diváka jezdíme už několik let do Klicperova 
divadla v Hradci Králové.  

 

Každý rok se nám představení líbí čím dál tím méně. Divadelní 
hry jsou poslední dobou až příliš zmodernizované. Například 
dílo bylo napsané v 19. století a herci ho hráli v moderním 
oblečení a používají se i moderní kulisy. Některé diváky to může 
plést, jelikož to v té době takto nevypadalo. Dále herci ve hře 
kombinovali řeč z původního díla se současnou podobou 
mluveného jazyka. Po herecké stránce to bylo ale předvedeno 
bravurně. Až na těchto pár poznámek se nám představení líbilo. 

 
Rozálie Dana Tomanová a Ema Chvojková, 6.V 

Divadelní představení Maryša – bratři Mrštíkové 
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Školního kola Olympiády v českém jazyce se účastní vybraní 
žáci. Gratulujeme těm, kteří postupují do okresního kola: 
Michaele Kroužilové a Matěji Paráčkovi z kvarty, 
Curtisovi Urbanů z DNM3 a Kateřině Pintnerové z MMT2. 

 

Olympiáda v českém jazyce 
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V rámci výuky fyziky navštívila třída DNM1 pod vedením Ing. 
Ježka astronomickou hvězdárnu na pokraji města Úpice, které 
je mimo jiné spjato s dvěma českými velikány české 
literatury - bratry Čapkovými. 

Hvězdárna samotná je vybavena přednáškovým sálem, naučnou 
chodbou a zahradou plnou modelů, fotografií a banerů naší 
sluneční soustavy, včetně hlavní kopule. 

V kopuli je místěno několik Keplerových dalekohledů o celkové 
váze asi 5 tun, které se musí otáčet během pozorovaní s přesností 
astronomických hodinek. 

Absolvovali jsme tak celkem tři zajímavé přednášky. Studenti 
se také aktivně zapojili do diskuze a pokládali zajímavé otázky, 
na které samotný astronom nedokázal odpovědět: „V případě, 
že hvězda, která je od nás  vzdálena 800 mil. světelných roků 
(sr), teď v tomto okamžiku zhasla, tak my se to dozvíme až za 
oněch 800 mil. sr. Lze tedy předpokládat, že případní obyvatelé 
na této hvězdě by mohli pozorovat na naší zemi ještě živé 
dinosaury?“  

Pavel Ježek, učitel 

Návštěva úpické hvězdárny 
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Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 jsme se společně se žáky primy 
vypravili na návštěvu do Městské knihovny v Nymburce, 
abychom se seznámili s nejpřekládanější knihou světa, a to s Biblí. 
Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavé informace o vzniku 
a existenci Bible, žákům vyprávěla nejznámější příběhy 
ze Starého zákona, také jsme diskutovali o Novém zákoně 
a o příběhu Ježíše. Proč říkáme „začít od Adama“, „ stojíš jak 
solný sloup“ nebo „myju si nad tím ruce“? Žáci se snažili přijít 
na to, v jaké situaci tato rčení / idiomy či frazeologismy 
používáme, co je pro ně známé, kdo to v jejich okolí říká a jak 
tomu sami rozumí. Žáci zjistili, že obsah Bible je všude kolem nich, 
že biblické příběhy je provázejí již od raného dětství, 
že křesťanská morálka je součástí jejich životů. Žáci měli spoustu 
záludných otázek. Tato problematika je zaujala a je určitě třeba
ji otevírat i ve škole a diskutovat otevřeně o víře. Žáci mají 
spoustu nezapomenutelných zážitků, které potřebují s někým 
sdílet a vysvětlovat. Jsem ráda, že jsme se právě v době adventu 
mohli zabývat tímto tématem. 

Barbora Herciková, učitelka 

Prima se seznamuje s biblickými příběhy 
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Již 3. ročník školní soutěže v prezentacích Present Like a PRO! se odehrál 
1. prosince v přímém přenosu ze školního televizního studia v režii nového 
studentského týmu SOŠ. Soutěž získala i svou novou grafiku, která vznikla 
v hodinách grafického designu. 

Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích: jednotlivci a týmy. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 18 účastníků, z nichž 5 soutěžilo jednotlivě, 14 v týmech. S přihlédnutím 
k tomu, že naše škola bude v příštím kalendářním roce slavit třicet let své 
existence, pokusili se soutěžící vytvořit prezentace na téma „Třicet“ bez dalšího 
omezení. Zhlédli jsme tak obsahově rozmanité prezentace: „30krát kafe a dost“, 
„30 nejlepších filmů“, „Zbytečná fakta o 30. říjnu“, „30 nejzajímavějších míst 
v Praze“ nebo „30 let staré automobilové legendy“. 

Porotu a diváky, kteří hlasovali on-line, nejvíce zaujali v kategorii jednotlivců 
Tobiáš Tlaskal (3. V) se svou prezentací „Co bude za 30 let?“, který 
se umístil na 3. místě, Karolína Stránská (3. D) s prezentací „30 let koní 
Převalského“ na 2. místě. Nejúspěšnější soutěžící se stala Veronika Novotná 
(3. M) s tématem „30 let v UNESCO“. V kategorii týmů (dvojic) vybrala porota 
společně s diváky na 3. místo prezentaci „30 let EKO Gymnázia“ Petry Hercikové 
a Emy Langrové (1. V), 2. místo získal rodinný tandem Ema Větrovská (2. V) 
a Matěj Větrovský (3. M) tradičně se sportovním tématem, tentokrát „30 ve 
sportu“. Na 1. pozici se umístily Bibiana Marešová a Šárka Paulusová (5. V) 
s prezentací „30. léta 20. století“. Děkujeme všem, kteří se na soutěži jakkoliv 
podíleli! 

Petr Hercik, garant soutěže 

Present like a PRO 
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Gratulujeme Filipu Cvejnovi z MMT3 k 2. místu 
a Míše Želichovské z MMT4 ke 3. místu v Komiksové soutěži 
ADRA. 

Soutěžící měli před sebou nelehký úkol. Organizace je vyzvala 
ke zpracování závažných témat: Konec hladu, Rovnost pohlaví, 
Změna klimatu. 

Vítězné komiksy společně se zástupci organizace ADRA vybrali 
komiksoví tvůrci a ilustrátoři Jakub Plachý a Hana Kovtun. 

Skupina vítězů se zúčastní workshopu s Jakubem Plachým 
a slavnostního vyhlášení, kde se dozví výsledné pořadí. 

Komiksy budou vystaveny ve výstavním Cafe Prostoru v Národní 
technické knihovně v Praze od 10. prosince 2022 do 2. února 
2023. 

 

Vítězné pozice v soutěži 
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Mikuláš, čert a anděl ze sexty zavítali pro hříšníky 
do poděbradského Centra Prima Pedagogiky. 

Mikuláš se svou družinou 



GYMNÁZIUM
S BONUSEM

www.ekopodebrady.cz
EKO Gymnázium Poděbrady
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Vybraní žáci realizovali dvoutýdenní praxi ve školním Studiu M a 
vypracovali řadu zajímavých návrhů, které škola využije. Vznikly 
návrhy na reklamní stánky, roll-up, banner na Facebook 
a YouTube, pozvánky pro učitele, propagační dárky apod. 

Praxe ve Studiu M 
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Nenechte si ujít maturitní ples letošních čtvrťáků. Vstupenky jsou 
k zakoupení u Ádi Takačové z MMT4. 

Maturiťák 
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Tentokrát jsme použili návrhy našich studentů Jakuba Zeleného 
a Kamily Sobotkové z MMT3. 

EKO Gymnázium vyrazilo do ulic 
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Ve středu 30. listopadu se někteří studenti z MMT2, 7.V, 6.V 
a 5.V vydali do Národního divadla. Jeli jsme na představení 
s názvem Hordubal podle knihy Karla Čapka. Představení 
trvalo dvě hodiny a půl. Než jsme pochopili, kdo je Hordubal 
a co se tam dole na jevišti děje, uběhla hodina. Poté byla 
přestávka a nám už začalo docházet, že se děj odehrává 
v malém městě a že každý v tom městě má nějaký charakter. 
Když divadlo skončilo, nabídli nám ještě besedu s herci. Moc 
studentů tam nepřišlo a místo toho si užívali vánoční Prahu. 
Nakonec jsme se shodli, že divadlo bylo trošku matoucí, ale 
krásné. Výlet se líbil a vánoční Praha nezklamala.  

Hana Zoufalá, 2.M 

Hordubal v Národním divadle 
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Studentské prezidentské volby proběhly v naší škole ve dvou 
prosincových dnech.V pondělí volili v rámci celostátního projektu 
Studentské volby - JSNS studenti vyššího gymnázia a střední 
odborné školy, v úterý si volby „nenačisto “ vyzkoušeli žáci 
nižšího gymnázia. Výsledky odpovídají celostátním číslům: 
již v prvním kole byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů 
kandidátka č. 5, Danuše Nerudová.

Studentské volby 
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Kvarta exkurzi absolvovala v rámci předmětu Člověk a svět práce 
s Mgr. Martinou Švejcarovou Bejšovcovou. 

Návštěva městské policie 



SOŠ Multimediálních studíí 

EKO Gymnázium

Naši skvělí účinkující z řad žáků opět nezklamali a vytvořili pro 
diváky nezapomenutelný zážitek. Program byl pestrý. Střídala 
se hudební vystoupení se scénkami a celou akademií nás vtipně 
provedla moderátorská dvojice z MMT4 Vojtěch Fuksa a Matyáš 
Drobný. 

Vánoční akademie 
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Vánoční nadílka Ekounů potěšila řadu žáků. Oceňovali jsme 
například za účast na olympiádách, soutěžích, za návrhy školní 
grafiky, za vystoupení na Vánoční akademii, za sportovní výkony 
a další. 

Předávání Ekounů 
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Školní parlament nižšího gymnázia ve spolupráci s primou připra-
vil plakát a sbírku pro děti z dětského domova. Diváci Vánoční 
akademie přispěli dobrovolným vstupným úctyhodných 6.150 Kč. 
Do nymburského dětského domova zašleme dárky pro 11 dětí, 
které na Štědrý den nejedou ke svým příbuzným. 

Dárky pro děti z dětského domova 
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I v letošním roce čekal primány v rámci předmětu Výchova 
k občanství projekt, který si klade za cíl nejen seznámit 
se zajímavými místy v našem okolí, ale především samostatně 
o nich vlastními slovy pohovořit. Každý se ujal tohoto úkolu po 
svém. Někteří s velkou dávkou tvořivosti, fantazie a originality. 
Vznikly tak zajímavé prezentace, krátké filmy, rozhovory, postery 
i 3D modely. Do realizace projektu se někdy zapojili i rodinní 
příslušníci nebo pamětníci, a tak jsme měli možnost zhlédnout 
i dobové fotografie z let dávno minulých nebo se dostat 
k historicky cenným informacím. Žáci pracovali s různými zdroji 
informací, mezi kterými nechyběly např. obecní či městské úřady. 
Každý žák svůj připravený příspěvek do projektu představil před 
celou třídou, zodpověděl dotazy spolužáků a na závěr svou 
práci zhodnotil. 

Dagmar Lukavcová, učitelka

Projekt „Naše obec, region, kraj“
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Studenti druhého, třetího a čtvrtého ročníku SOŠ natáčeli pod 
vedením odborného pedagoga Jiřího Petrů a naší technické 
opory Ondřeje Vasilovčíka ve školním televizním studiu. 
Každému byla přidělena role v týmu. Vyzkoušet si mohli pozici 
moderátora TV zpráv, ale i režiséra, kameramana, zvukaře nebo 
technika odbavovacího pracoviště. 

Natáčíme zpravodajství v TV studiu
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Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Rozálie Matějčíková, Simona 
Michlová, MMT2 

Štěpán Šůma, Hana Zoufalá,  
Kateřina Marková, MMT2 

Předmět Výtvarná příprava, zátiší z vlastních předmětů, vyučující Pavlína Martínková 

Nela Pospíšilová, MMT1 Žaneta Plaskúrová, MMT2 



Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
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Natálie Pavlíková, MMT2 Natálie Suchánková, MMT2 David Lahoda, MMT2 

Figurální kresba - portrét inspirovaný literární postavou a uměleckým stylem, vyučující Pavlína Martínková



Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
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Marcela Nováková, Gabriela Russová, Ester Spěváčková,  
Kristýna Knitlová, MMT1 

Ela Hušková, Lesyk Julija, MMT1 

Prostorová tvorba - kubistický portrét, vyučující Pavlína Martínková



Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Předmět Výtvarná výchova, vyučující Markéta Tomková 

Jiřina Pačandová, 5.V

Nikola Málková, 6.VKateřina Žohová, 5.V

Daniela Bartošová, 6.V

EKO Gymnázium
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Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Předmět Navrhování a realizace, etikety, vyučující Barbora Stehlíková 

Adriana Hanhan, DNM4Kristýna Lissi, DNM4Vít Kulíček, DNM4

Daniel Škljar, DNM4Andrea Bezuchová, DNM4Karolína Hlavsová, DNM4



Vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
Předmět Výtvarná výchova, vyučující Barbora Stehlíková

Tereza Šulková, 3.VJana Pivoňková, 3.VJakub Hochman, 3.V 

Amelie Anna Keltnerová, 3.VEla Kulíková, 3.V Karel Jíša, 3.V

EKO Gymnázium
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