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Skončily jedny z nejdelších prázdnin. Začal nový školní rok. Pro někoho výjimečně významný, neboť ze žáka 
základní školy se stal středoškolákem, pro jiného extrémně důležitý, neboť musí přemýšlet, z čeho bude maturovat 
a co bude dělat po úspěšném ukončení studia. Výjimečný je i pro celou školu, neboť je rokem 25. výročí její 
existence. Co znamená 25 let života pro organizaci, jakou je škola? Dlouhý příběh, o kterém vám budu v 
letošním roce postupně vyprávět. 
Na začátku jsme chtěli ukázat, že myšlenka soukromé střední školy, která bude mít nezastupitelné místo v 
regionálním vzdělávacím systému, je smysluplná a životaschopná. Chtěli jsme specifickým způsobem přispívat 
ke vzdělávání a výchově mladé všestranně středoškolsky vzdělané generace, před kterou byly nastoleny 
nelehké úkoly přispívat k formování stabilní demokracie a tržního hospodářství v naší zemi. Chtěli jsme dělat 
pedagogickou práci trochu jinak, odlišně od v té době poněkud zakonzervovaného školství státního. Jak se 
nám to podařilo, o tom by nejlépe mohly povídat stovky úspěšných absolventů.
Letošní školní rok není jenom rokem oslav výročí školy. Je opět rokem náročné práce, která by měla bavit žáky 
i pedagogy. 
Ať se nám všem tato práce daří.

Krásné dny.

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

opět na startovní čáře



Nový školní rok pro studenty primy EKO Gymnázia a prvního 
ročníku Multimediální tvorby jsme slavnostně spolu se starostou 
města PhDr. Ladislavem Langrem zahájili v obřadní síni 
poděbradské radnice. Studenty Multimediální tvorby přivítala 
jejich třídní učitelka MgA. Petra Filipová, primány třídní učitelka 
Mgr. Bohdana Glierová, která každému zároveň předala 
moderní učební pomůcku iPad. Ředitel školy Ing. Zbyněk Lukavec 
popřál všem úspěšný školní rok, ve kterém si budeme společně 
připomínat 25 let existence poděbradského EKO Gymnázia.

přivítali jsme nové studenty



adaptační kurz očima studentů

Proč pořádat adaptační kurzy?

Z prostředí, které jsem znala 9 let, jsem přestoupila na střední školu. A co si budeme 
povídat, měla jsem strach, nechuť začínat znovu.  Vše se ale změnilo díky těm 
čtyřem dnům na adaptačním kurzu. První den vybalování a pak následovalo pár 
nezapomenutelných hodin. Nejvíce nás ovšem spojilo seznamování u ohniště, 
které proběhlo tentýž den a hned po příjemném povídání jsme byli „donuceni“ 
běhat. Druhý den pokračoval procházkou do lesa a povídání s učiteli. Po obědě 
nás čekalo tvoření projektů, které jsme spolu s naší třídní učitelkou vymýšleli. Někteří 
tvořili kamenné věže a někteří pentagramy z šišek. Jedině přírodní materiál! Tak 
znělo zadání. Třetí den byl pro některé obyčejný den, ale pro mě zážitek ze skvělé 
hry – paintball. Nejdříve souboj o vlajky, potom všichni proti všem. Nádherný 
zážitek a řekla bych, že i společné téma k hovoru se zbylými hráči. K večerní 
aktivitě musím zmínit, že jsme opět běhali. Učitelé připravili několik otázek, které 
se daly zjistit jedině na tabulích rozmístěných po celém areálu. Tým, který zajistí 
všechny odpovědi jako první, vyhrává. Poslední den jsme se přesunuli na vlakové 
nádraží a z něho zamířili zpět do Poděbrad, kde náš adaptační kurz skončil. 

Malíková Tereza, MMT1



adaptační kurz očima studentů

Adaptační kurz ve Zbraslavicích

Cílem bylo seznámit se s ostatními žáky primy. Rozdělili jsme se do 4 skupin: 
Zmrzliny, Šmoulové, Foxes a Hráči. Hráli jsme různé hry např. živé pexeso nebo 
běhali orientační běh. Také jsme hráli vědomostní hry: Morseova abeceda, Polský 
kříž a spoustu dalších. V úterý 12. 9. jsme byli na rozhledně Bohdanka a ušli 
jsme celkem 18,7 km. Každý z nás si také vyrobil 2 diplomy. Jeden jsme předali 
učitelům, kteří určili, komu jej máme dát. Druhý jsme předali tomu, kdo si jej podle 
nás zasloužil. Všem se ve Zbraslavicích moc líbilo.

Nikola Málková, Tayla Jade Constable, Ema Chvojková, prima
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Velké poděkování patří studentům z MMT1, kteří i přes nepříznivé 
počasí 19. září vyrazili do poděbradských ulic, aby pomohli dobré 
věci. Finanční částka získaná prodejem předmětů s logem Život 
dětem bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními..

podzimní srdíčkové dny 2017



proběhly volby

Zástupci tříd pro Školní studentský parlament zvolili předsedou 
Luboše Hradce z MMT3 a místopředsedkyní Pavlínu Běleckou 
z MMT4. Gratulujeme! Studentský parlament bude v letošním 
roce opět zastupovat jednotlivé třídy a předávat podněty 
na zlepšení, žádosti či připomínky přímo vedení školy. 



s novým školním rokem 
nové letáky



představujeme naši školu

Prezentace a výstavy středních škol zaměstnají i naši školu během 
podzimu. Tentokrát jsme za žáky pátých a devátých tříd vyrazili 
nejen s inovovanými letáky, ale i s novou prezentační stěnou, 
kterou navrhla MgA. Leona Kubišová. Představili jsme i virtuální 
realitu, která zajímala nejen žáky základních škol, ale i jejich 
rodiče.



V polovině září proběhlo čtyřdenní soustředění studentů třetího ročníku 
MMT v malé vesnici  nedaleko Litomyšle. Studenti měli natočit během 
pobytu 4 filmy, poslední den individuálních 19 filmů a zároveň ke 
každému nafotit fotografie. Celkem vzniklo 23 krátkých filmů. Vše 
zvládli na jedničku, i když to nebylo snadné a museli překonávat i 
technické problémy. Natáčeli jsme uvnitř penzionu, v okolí vesnice, v 
katakombách a na zámku v Litomyšli. Připravili jsme tím podklady pro 
další výuku a jarní soustředění na začátku května, hned po maturitách.

René Slauka, učitel

fotografické soustředění v 
obci široký důl



fotografické soustředění



první závoz mléka dorazil 
do naší školy

I naše škola se dočkala. První dodávka mléka v rámci projektu Mléko 
do škol dorazila. Vtipný slogan na krabičce vykouzlil usměv na tvářích 
studentů. Slova „Naše hodné kravičky, naplnily krabičky“ nám budou 
celý školní rok připomínat, že mléko jako zdravá potravina má v 
jídelníčku své opodstatněné místo.



školní facebook

Zveřejňujeme další  formu příspěvků na našem facebookovém profilu, 
která reaguje na dění ve škole. Začali jsme zlehka, ale můžete se 
těšit na další emočně orientované příspěvky. Nezapomeňte nás 
sledovat! Uvítáme zpětnou vazbu od žáků i rodičů.



malá mořská víla

Studenti primy a sekundy zhlédli v Divadle Na Kovárně představení 
Malá mořská víla v podání žáků tanečního oboru ZUŠ Poděbrady. 
V představení si zahrála spousta mladých i starších herců a hereček, 
mezi kterými se objevilo i několik žákyň z naší školy. Z primy Barbora 
Jirečková, ze sekundy Nela Dobiášová, Tereza Kysílková, Kristýna 
Semecká a z kvarty Anna Müllerová. Představení bylo velmi dobře 
zpracováno a role hercům výborně seděly. Hudba i tanec nás 
provázely poutavým dějem. Mně se představení moc líbilo a věřím, 
že i ostatním divákům.

Šarlota Martincová, sekunda



získali jsme diplom

Okresní kolo ve stolním tenise, které pořádala Asociace školních 
sportovních klubů Nymburk ve spolupráci s DDM Symfonie 
Poděbrady, přineslo naší škole 3. místo v kategorii VI.B – chlapců. 
Gratulujeme Štěpánu Tindelovi, Michalu Tomáškovi, Davidu Vetorovi, 
Jakubu Suchému.



lavička v parku ožila

Všechno začalo krásným nápadem opravit a navrhnout podobu 
lavičky v poděbradském parku blízko slepého ramene řeky Labe 
zvaného Skupice , která je v blízkosti busty S.K. Neumanna. Úkolu se 
chopili studenti kvarty. V rámci hodin audiovizuální tvorby a výchovy 
k občanství připravili návrh a nakonec i celou akci zrealizovali 
pomocí spreje přes šablonu. Vítězný návrh a idea pochází od Radima 
Němečka a Sáry Zíchové.



lavička před a po realizaci



Naši primáni se ochotně pustili do soutěže „Mléko a my 2017“, 
kterou vyhlásila Laktea, o.p.s.. Během hodin audiovizuální výchovy 
společnými silami vyrobili drátěnou krávu, kterou dotvořili pomocí 
nastříhaných proužků z tetrapakových balení mléka. V českém jazyce 
byla vyhlášena soutěž o nejlepší báseň na téma mléko a v přírodopisu 
vznikl kvíz „Co víte o mléku, másle a sýrech?“. Samotný projektový 
den se uskutečnil 17. října a přinesl spoustu zábavy, zajímavých 
informací i dobrot připravených z mléčných potravin. Škoda, že jste 
nemohli ochutnat… 

soutěžíme o nejlepší 
projektový den



projektový den „Mléko EKO“



za inspirací do prahy

Studenti Multimediální tvorby byli načerpat inspiraci v Galerii Rudol-
finum, kde u příležitosti 100. výstavy od otevření galerie prezentuje 
svou práci za posledních pět let Krištof Kintera.  Výstava všechny 
nadchla svou hravostí, imaginací i ekologickým přesahem, neboť 
Kintera využívá ke svým výtvorům odpad - a především odpad elekt-
ronický. Vznikají tak celá města, stromy, rostliny, krajiny nebo obrazy 
s hesly, která nás osloví i pobaví.
Druhá část exkurze se odehrávala v Hybernské ulici, kde probíhal 
festival ilustrace LUSTR. Festival byl i letos rozsáhlý, ilustrace doplňo-
valy instalace, animace, videomaping či workshopy. 

Leona Kubišová, učitelka



za inspirací do Prahy



fotografická exkurze

Studenti třetího a čtvrtého ročníku Multimediální tvorby fotografovali ve 
Veletržním paláci na výstavě fotografií a instalací Magdaleny Jetelové: 
Dotek doby. Studenti fotografovali figurální kompozice s vystavenými 
díly. Výstava je zajímavá výběrem vystavených prací a největším 
exponátem - kombinace vody s olejem, pružnými zrcadly a laserovými 
paprsky. Exponát zabírá celou dolní halu Veletržního paláce. Na 
fotografiích měli studenti zobrazit komunikace děl a návštěvníků.

René Slauka, učitel



fotografická exkurze



školní měna opět v akci

Dva měsíce ze školního roku jsou za námi a my máme nové 
příjemce školní měny. Studenti primy a MMT1 úplně poprvé 
zažili předávání Ekounů. Tentokrát za PORIA, 3.místo ve 
stolním tenise a za nezištnou pomoc během školních aktivit 
(Den otevřených dveří, projektový den „Mléko EKO“, projekt 
Centrum Natura, účast na „burzách škol“…).



halloween v sekundě

Humor v sekundě opravdu nechybí. Posuďte sami, 
jak se studentům povedly halloweenské masky. 
Některé z nich vypadaly v reálu téměř opravdově.



halloween v sekundě



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Nicole Cote, MMT2
Lenka Pelantová, MMT2
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Kateřina Drahovzalová, MMT3
technické kreslení

Ondřej Král, MMT2
perspektivní navrhování

Lenka Pelantová, MMT2
perspektivní navrhování



Tomáš Pavlíček, MMT2
piktogramy
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Luboš Hradec, MMT3
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Barbora Nykodýmová, MMT4



Filip Mareček, MMT4, vizitka

Daniel Taclík, MMT4,
logo
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Daniel Taclík, MMT4, vizitka



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 podzimní dny a 
nashledanou na konci roku 
2017.


