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už je tu, jaro je tu..
Příroda se probudila po zimním spánku a všichni plnými doušky vdechujeme barevnou energii kvetoucích stromů a
květin na zahradách a loukách. Každé roční období má pro školu jiný rozměr. I jaro je specifické, protože „na vstupu“
probíhají přijímací zkoušky do osmiletého gymnázia, „na výstupu“ žáci 4. ročníku završují své studijní povinnosti a
startují maturitní klání písemnými pracemi. Jedni přicházejí, druzí odcházejí. Věčný koloběh žáků ve škole. Jsme rádi,
že i o naše gymnázium je velký zájem z řad uchazečů, stejně jako o odbornou školu. Je velmi potěšující, že k nám
dávají rodiče své „druhé“ děti. Je to důkaz, že náš způsob vzdělávání a výchovy rodičům vyhovuje a chtějí stejnou
vzdělávací službu dopřát i mladším sourozencům. Škola organizuje pro své žáky v jarním období spoustu aktivit, o
kterých mimo jiné informuje náš newsletter. Jsme rádi, že se stal vaším pravidelným okénkem do života školy. Věříme,
že také sledujete naše webové stránky a facebookový profil, kde nám můžete dát ke každé akci i zpětnou vazbu.
Budeme moc rádi.
Krásné dny plné pozitivní nálady…
Zbyněk Lukavec, ředitel školy

ocenění od starosty města

Každoroční akci připadající na 4. března Den Poděbrad provázelo
předávání ocenění významným osobnostem. Učitelka Mgr. Dagmar
Třeštiková a Thea Sedmidubská z kvinty převzaly během výročního oběda
s nejlepšími žáky, studenty a pedagogy poděbradských škol z rukou
starosty města Jaroslava Červinky čestné ocenění. Akce se každoročně
koná v rámci Dne Poděbrad. Naše škola navrhla Mgr. Třeštikovou za
poctivou a obětavou pedagogickou činnost a Theu za výborné studijní
výsledky, tvořivost, originalitu a příkladnou reprezentaci školy v oblasti
literární tvorby, konkrétně za její autorskou prvotinu – básnickou sbírku
Modrá rýže.

workshop portrétní a fashion
fotografie s lucií kulíškovou

Čtvrtý ročník Multimediální tvorby absolvoval ateliérový workshop
zaměřený na klasickou portrétní a fashion fotografii. Modelkou se stala
zkušená Lucie Kulíšková, která se focením zabývá více než osm let. Jako
většina profesionálních modelek na volné noze se věnuje všem žánrům
fotografie od klasické portrétní a fashion fotografie, přes glamour, až po
akt. Čtvrťáci měli příležitost uplatnit svoje znalosti z předmětu Fotografie
a získat novou zkušenost při spolupráci s profesionální fotomodelkou.
Během workshopu vznikla velká řada reprezentativních snímků, které
v následujících hodinách budou studenti upravovat do finální podoby.
Fotografie využijí i pro rozšíření osobních portfolií.

Zdeněk Havel, MMT4

Luboš Hradec, MMT4

Alžběta Kudličková, MMT4

workshop

Hynek Rajtr, MMT4
František Čejka, MMT4

davide, jen tak dál...
David Henyš z MMT1 vytvořil grafický návrh loga TOP TEN
2018, vyhlášení nejhodnotnějších výkonů sportovců Českého
svazu tělesně postižených sportovců.

off poděbrady 2019

Odstartovali jsme 2. ročník Online Filmového Festivalu s názvem OFF
Poděbrady 2019! Festival je opět určen studentům všech středních škol
bez ohledu na zaměření, kteří mají zájem o filmovou tvorbu. Připravili
jsme také několik novinek. Renovací prošly webové stránky. Zaměřili
jsme se na přehlednost, dynamičnost a moderní design. Změnili jsme
systém přihlašování filmů přes Google účet a přicházíme s novým
složením poroty, ve které zasedne tentokrát i žena. A protože jsme v
Poděbradech, které jsou úzce spjaty s mládím Miloše Formana, bude
druhý ročník vzpomínkou na jeho celoživotní dílo. Doporučujeme
navštívit webové stránky festivalu www.onlinefilmfest.cz.

nové stránky off poděbrady 2019

Na tvorbě se podíleli naši pedagogové a studenti Multimediální tvorby. Největší
kus práce stojí za MgA. Leonou Kubišovou a Patrikem Smělým, Bětkou Remišovou,
Nicol Cote a Matějem Kumštou z MMT3.
www.onlinefilmfest.cz

den zdraví

Letošní témata rozšířila užitečné vědomosti v oblastech
kyberšikany, zdravého životního stylu, cesty lidským
tělem s ozobotem a pohlavně přenosných chorob.
Zdravá tečka za Dnem zdraví opět pocházela
od
akciové
společnosti
Polabské
mlékárny.

jak postavit značku

Workshop s grafičkou Lenkou Pavlicovou o tom, jak postavit
značku. Lenka je mladá grafička s mnohaletou praxí v
oboru, momentálně žije a pracuje v Londýně. V jejím
portfoliu jsou zapsané známé produkty a značky. Například
Nestlé, Unilever, Staropramen, Stella Artois, PepsiCo aj.
Po úvodním seznámením se zkušenostmi a profesní historií
grafičky následovala praktická část, kdy studenti MMT3 v
krátkém časovém rozsahu připravili první skici svých návrhů.

jak postavit značku

vzdělávací exkurze nejen
do osvětimi
Kvinta EKO Gymnázia a druhý ročník Multimediální tvorby spojily
exkurzi do největšího koncentračního tábora 2. světové války s
návštěvou Krakova a největších solných dolů v Evropě. Středověké
město Krakov nabízí řadu zajímavostí. Hrad Wawel, historické
centrum, Krakovský rynek s Mariánským kostelem a středověkou
tržnicí Sukiennice jsou jen zlomkem toho, co zaujme. Za návštěvu
bezesporu stojí i návštěva nedalekých solných dolů Vělička, ve
kterých se těžila sůl již od 12. století. Hluboký dojem však ve
studentech zanechala exkurze do bývalého koncentračního
tábora Osvětim. Profesionálně vedený program seznámil skupinu
z naší školy s jeho vznikem a fungováním a zavedl ji i do míst,
která nahání hrůzu. Například k obytným a vězeňským blokům,
popravišti nebo do plynové komory. Atmosféra lidského utrpení
provázela celým táborem. Strach, děs a úzkost jsou přítomné i
po tolika letech. Teprve tady si člověk plně uvědomí, jaké štěstí
naše generace vlastně má.

vzdělávací exkurze do osvětimi

podpořili jsme
handicapované děti

pixar – 30 let animace

V úterý 19. 3. 2019 jsme s třídou navštívili putovní výstavu významného
animačního studia Pixar. Obdivovali jsme skici a postupy, které stojí za
vývojem a tvorbou známých animovaných postav z filmů. Seznámili
jsme se s historií a současností studia. Uvědomili jsme si, kolik let
práce stojí za takovým úspěchem.
Tereza Malíková, MMT2

přes bariéry s policií

Studenti čtvrtého ročníku Multimediální tvorby měli pod vedením
pracovníků Policie ČR příležitost zjistit, jaké jsou jejich fyzické
limity. Sportovně charitativní akce Policie ČR, Krajského úřadu
Středočeského kraje, Konta Bariéry – Nadace Charty 77 a
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR umožnila studentům
vyzkoušet si fyzické testy, které jsou podmínkou pro přijetí do
služebního poměru k Policii ČR. Za každého studenta, který úspěšně
absolvoval testy, bude složena finanční částka pro handicapovanou
osobu. V letošním roce bude částka použita pro Jirku, který je po
amputaci pravé ruky v důsledku onkologické léčby a potřebuje pro
zlepšení kvality života robotickou ruku.Testy byly fyzicky náročné a
ze zúčastněných studentů je úspěšně absolvovali Eliška Černíková,
Jakub Jindřich a Pavel Svárovský.

naše basketbalistky
bodovaly

Obrovská gratulace patří našemu basketbalovému týmu. 1. místo
v okresním kole basketbalu dívek kategorie IV. zajistilo Báře
Leopoldové, Šarlotě Martincové, Nele Fialové, Klaudii Jarkovské,
Elišce Dudkové a Adéle Knitlové účast v krajském kole. Děkujeme
za úspěšnou reprezentaci školy!

víte, jak se orientovat v
mediálním světě?

Besedu Současné trendy v mediálních sděleních vedl v MMT3
a MMT4 redaktor Hospodářských novin a náš absolvent EKO
Gymnázia Přemysl Danda.

filmařem z trucu

Beseda pro MMT3 a MMT4 s Miroslavem Orosem, zakladatelem
agentury Cumulus Media a internetové televize AirZone.TV, která se
specializuje na zpravodajskou činnost, produkci filmových dokumentů
a reportáží v oblasti letectví.

návštěva ateliéru

Akademický malíř Jiří Brázda přivítal vybrané studentky Multimediální
tvorby ve svém ateliéru a nabídl jim příležitost vyzkoušet si tisk
grafiky, který vyžaduje určitou dávku zručnosti a preciznosti. Akce
navazovala na besedu, která proběhla na začátku tohoto roku ve
třetím a čtvrtém ročníku Multimediální tvorby.

prezentiáda 2019

V kvintě proběhla školní část soutěže prezentačních dovedností a do
prvního kola Prezentiády se kvalifikovaly týmy Improkrev (Thea Sedmidubská, Marie Juláková) a Ty beznadějný (Štěpánka Rančáková,
Iva Demeterová). Děkujeme děvčatům za přípravu, tvorbu prezentací a pevné nervy, které byly na místě potřeba. První zkušenost z
krajského kola jistě zúročí v příštím ročníku.

máš umělecké střevo?

Velký úspěch v podobě postupu do finále soutěže slavily hned dva
naše týmy. Letošní téma „Sběratelství“ přineslo v semifinálovém kole
štěstí Lence Pelantové s Natálií Březinovou a Miroslavu Mužíkovi s
Lubošem Hradcem. Velké finále, které se konalo v DOX, už patřilo
Lubošovi a Mírovi, kteří obsadili skvělé 2. místo. Gratulujeme!

běželi za školu

Tradiční běh škol o Pohár starosty města Poděbrady vyhrál ve své
kategorii Tomáš Pavlíček z MMT3. Gratulujeme. EKO Gymnázium
reprezentovali Kryštof Čáslavský, Nikola Janovcová a Hana Rozálie Šťastná z primy. Děkujeme za reprezentaci.

den země

Každoročně pořádá naše škola Den Země a nebylo tomu jinak ani
letos. Vybraní žáci EKO Gymnázia si připravili procházku lužním
lesem prostřednictvím naprogramovaných ozobotů a prezentovali ji
ostatním školám během akce na zahradě Střední zemědělské školy v
Poděbradech. Pravidelností je i spolupráce se Speciální ZŠ Poděbrady,
se kterou letos spojila síly kvinta. Společně vyrazily do boje s odpadky
a uklidily část města zvanou Bažantnice.

gymnazistky reprezentovaly
školu

Naši školu reprezentovaly žákyně EKO Gymnázia v okresním závodu
Plavecko-běžeckého poháru Středočeského kraje, který se konal v
Nymburce. Děkujeme Nele Fialové, Klaudii Jarkovské, Emě Chvojkové
a Rozálii Tomanové.

třídní výlet za odměnu

Píle se vyplatí! Tercie pilně sbírala drobný elektroodpad, vyhrála
školní soutěž a za odměnu se zúčastnila komentované prohlídky v
Národním muzeu s názvem Hej, Československo a prošla expozici
2x100, kde je k vidění 200 největších pokladů nebo zajímavostí
Národního muzea. V centru Prahy navštívila také Papilonii – motýlí
dům, kde se nachází motýlí druhy z různých koutů naší planety.

poslední zvonění

A je to tady! Maturita 2019 odstartovala. Čtvrťáci přišli naposledy do
školy, aby si užili „poslední zvonění“. Nechyběly masky, různé dobroty a
pasování třeťáků. Všem přejeme úspěšné absolvování maturitní zkoušky.

beseda se senátorem

Senátor Tomáš Czernin přišel do naší školy promluvit na téma Volby do
Evropského parlamentu. Téma je aktuální pro třídy kvintu, MMT1, MMT2
a MMT3, které se zapojily do projektu Studentské volby do Evropského
parlamentu. Volby „nanečisto“ si vyzkouší 9. května přímo ve škole.

vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Kateřina Drahovzalová, MMT4

návrh plakátu k výstavě

Martin Málek, MMT3

Jan Smutný, MMT4

Hynek Rajtr, MMT4

Sebastian Loudát, Dominik
Kovanda, MMT2

Eliška Malá, Eliška Kukalová, MMT2

Natálie Březinová, Kamila
Chalouková, MMT2

ctnosti a neřesti

Štěpán Bureš MMT2

MONOGRAM

MONOGRAM

Monogram

Werthaimová Barbora, MMT3, 2018/2019

Daniel Dydyk, 3. ročník, 2018/19
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Daniel Dydyk, MMT3
Pelantová Lenka, MMT3, 2018/19
Střední odborná škola Multimediálních studií Poděbrady

Lenka Pelantová, MMT3

monogram

Barbora Werthaimová, MMT3

Tereza Malíková, MMT2

David Vetor, MMT2

Ondřej Rejmont, MMT2

prostorový design - návrh kašny

Matouš Zedníček, MMT2

mmt4 - produktová fotografie

Jakub Jindřich, MMT4

Karolína Košková, MMT4

Abby Rawlings, MMT4

Adéla Hančilová, MMT4

Pavel Svárovský, MMT4

Daniel Bláha, MMT1
Ondřej Vasilovčík, MMT1

Eliška Machalická, MMT1

Beata Bartošová, MMT1

Lukáš Jakeš, MMT1

mmt1 - z hodin fotografie

připravila:
Krásné jaro!

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

Marketing, PR
EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

