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Nový školní rok je již v plném tempu. Žáci primy a prvního ročníku absolvovali adaptační kurz, aby se naladili 
na důležitou změnu v jejich životě, a to na středoškolské studium. Žijeme v době, která je velmi dynamická. 
To, co platilo včera, nemusí již platit dnes. Dříve absolvent školy věděl, že si se svými znalostmi a dovednostmi 
v zásadě vystačí po celý život. Nejenom mladí lidé dnes vědí, že školou jim to teprve začíná, protože se 
budou muset v rámci tzv. celoživotního učení vzdělávat celý život. Jedním z úkolů dnešní školy je také na tuto 
skutečnost mladé lidi připravit. Naučit je se učit. Ale nejenom to, být náročným sám k sobě v práci, být platným 
ve škole i doma, být přátelským a ohleduplným… spousta osobnostních vlastností, které nám v dnešním světě 
dospělých často chybí. To je ta část výchovně vzdělávacího procesu, která se nedá žádným testem změřit. Proto 
je pedagogická práce tak náročná, protože některé výsledky se dostaví až po letech, kdy si můžete říct při 
setkání s úspěšnými absolventy, že jste také svou troškou přispěli k pozitivnímu utváření občanské společnosti 
prostřednictvím vašich bývalých žáků. Věřím, že se nám i tato práce bude nejenom ve školním roce 2018/19 
dařit.

Hezké dny,

Zbyněk Lukavec, ředitel

opět na startu



Opustili jsme tradiční poděbradskou radnici a žáky do primy 
EKO Gymnázia a prvního ročníku Multimediální tvorby jsme 
tentokrát přivítali v nově zrekonstruovaném kostele Nanebevzetí 
Panny Marie zvaném také Havířský kostelík. Účast si nenechal 
ujít starosta města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr, ředitel 
školy Ing. Zbyněk Lukavec, třídní učitelka primy Mgr. Jana 
Audrainová a třídní učitel prvního ročníku Multimediální tvorby 
Mgr. Tomáš Otava. Našim nováčkům přejeme úspěšné studium.

školní rok jsme zahájili v 
havířském kostelíku



zahájení školního roku



25. výročí školy 

Pomyslnou tečkou za sérií akcí připravených k výročí školy bylo slavnostní zasedání 
pedagogické rady, které se uskutečnilo v pátek 7. září 2018 v poděbradském 
zámku, kde škola začínala. Zavzpomínat si přišla PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, 
CSc., velká propagátorka ekologické výchovy a udržitelného rozvoje, která stála 
u zrodu školy. Pozvání přijal i náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast 
životního prostředí a zemědělství Ing. Miloš Petera a současní i tehdejší pedagogové 
či přátelé školy. Program zpestřilo vystoupení Andrey Holé, finalistky soutěže Hlas 
ČeskoSlovenska z roku 2014.



adaptační kurz

Začátek v nové škole a s novými spolužáky nebývá vždy procházka růžovou 
zahradou. Třídy EKO Gymnázia i Multimediální tvorby se vydaly poznat své 
spolužáky a třídní učitele v neformálním prostředí.  Poslův Mlýn byl po tři noci 
jejich domovem. Na školním facebooku jste mohli sledovat jejich seznamování a 
navazování přátelství při túře na Bezděz, sportovních aktivitách, u ohně nebo při 
nočním fotografování.



adaptační kurz prima
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Opět jsme podpořili dobrou věc. Vybraní studenti 
EKO Gymnázia i Multimediální tvorby pomohli rozšířit 
sbírku na pomoc vážně nemocným dětem o 1555 Kč.

podzimní srdíčkové dny 2018



otevíráme nový obor design a 
nová média

Reagujeme na poptávku studentů a potřeby současného světa 
multimédií a rozšiřujeme nabídku o vzdělávací obor Scénická 
a výstavní tvorba pod názvem Design a nová média. Obor je 
zaměřený na scénickou a výstavní tvorbu, technické kreslení, 
technickou dokumentaci, tvorbu digitálního a prostorového designu, 
ovládání současných technologií a softwarů aj. Absolventi se uplatní 
při navrhování interiérů a exteriérů, ve výstavnictví a propagační 
tvorbě, při navrhování produktů, v oblasti instalací a expozic 
projektů, v médiích a řadě dalších souvisejících průmyslových oblastí.



sbírali jsme medaile 

Okresní kolo 37. ročníku Středočeského atletického poháru 
se stalo úspěšným pro naše dívčí a chlapecké týmy z EKO 
Gymnázia i ze SOŠ Multimediálních studií. Ve skoku dalekém 
obsadily 1. místo Michaela Harlasová (MMT1), 3. místo 
Tereza Čermochová (MMT2), ve skoku vysokém zaujala 3. 
místo Tereza Čermochová a ve štafetě na 4x200 m vybojovalo 
družstvo ve složení Anna Hamannová (kvinta), Lenka Pelantová 
(MMT3), Natálie Březinová (MMT2) a Lucie Kvapilová (MMT2) 
krásné 3. místo. Pro chlapce se stal šťastnou disciplínou vrh 
koulí. Medaili za 3. místo ve své kategorii si odnesl Michal 
Tomášek (MMT2). Celkově se naše škola umístila v kategorii 
dorostenci na 4. místě a v kategorii dorostenky na 3. místě. 
Všem účastníkům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.



symfonie osudová

Dne 4. 10 jsme jeli do Rudolfina v Praze na symfonii Osudová od 
Ludwiga van Beethovena, kterou nám zahrála Česká filharmonie. 
Nejprve do sálu vešel orchestr a dirigent. Poté se lehce ztlumila 
světla. V první polovině představení nám dirigent vysvětloval, jak 
Beethoven psal symfonii Osudová. Psal ji v době, kdy přicházel 
o sluch. Se symfonií nebyl spokojen, a tak ji přepisoval znovu a 
znovu, než ji napsal do konečné podoby. V druhé části představení 
již byla symfonie zahrána celá. Je to jedna z nejslavnějších 
symfonií světové klasické hudby.

Jan Hrubý, sekunda



Opět po roce jsme strávili týden s projektem EDISON. Šest zástupců z 
různých zemí představilo svůj stát. Studenti tak poznali zvyky, tradice 
nebo každodenní život v Gruzii, Costa Rice, Turecku, Brazílii, Itálii a 
Rusku. Prezentace a komunikace se zahraničními studenty probíhaly 
výhradně v anglickém jazyce.

edison



edison



záložka do knihy spojuje 
školy

Projekt s krásným tématem „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají 
hranice“ vyhlásily Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislave k Mezinárodnímu měsíci školních 
knihoven 2018. Partnerskou školou, se kterou si naši studenti vyměnili 
vlastnoručně vyrobené záložky do knih, je Športové gymnázium 
Košice. Vybraní žáci ze sekundy a tercie připravili v hodině literární 
dílny rešerši pro výtvarnou část projektu a následně ve výtvarné dílně 
zpracovali 40 záložek, které putovaly do partnerské školy.



literární dílna výtvarná dílna



záložky Športového gymnázia 
Košice

záložky EKO Gymnázia 
Poděbrady



prezentujeme školu

Podzimní období provází každý rok řada prezentací středních škol 
v různých městech ČR a naše škola navštíví osm z nich. Představit 
školu i samotný obor uchazečům o studium pomáhají studenti 
Multimediální tvorby.



víte, co jsou poria?

Plán Osobního Rozvoje a Individuální Angažovanosti zkráceně 
PORIA je náš školní systém, jak motivovat studenty k lepším výkonům 
všeho druhu. Hodnocení cílů, které si studenti sami stanoví na začátku 
školního roku a mohou se týkat například prospěchu, zameškaných 
hodin, spolupráce na akcích školy apod., probíhá vždy dvakrát 
ročně. Výsledky z konce minulého školního roku jsou již zveřejněny na 
webových stránkách. Oceněným studentům gratulujeme a ostatním 
přejeme úspěšné plnění cílů v novém školním roce.



lustr 2018

Na začátku října navštívili studenti druhého a třetího ročníku 
Multimediální tvorby největší přehlídku současné autorské ilustrace 
u nás festival LUSTR. Tvůrcem letošního vizuálu festivalu je ilustrátor 
Michal Bačák, který jako ústřední bod kresby zvolil městskou zeď. 
Naši studenti naváží na exkurzi v grafickém designu workshopem s 
kreslířkou komiksů ToyBox a sami budou komiks vytvářet. 



projekt setkání

Žáci sekundy se zúčastnili projektu Speciální ZŠ Poděbrady, jehož 
cílem je seznámit s problematikou života dětí s postižením. Účast na 
projektu se stala pro naši školu již tradicí. Sekundáni strávili celé do-
poledne v roli asistentů s dětmi s různým stupněm postižení a odešli 
plni silných dojmů. O několik nejzajímavějších se rádi podělíme.



Monika Fialová: „ Nemyslela jsem si, že je to 
tak složitá práce, ale je a jak.“

Barbora Jirečková: „Učitelky byly úžasné, 
hodné…jako by ty děti byly jejich. Projekt byl 
inspirativní a emotivní. Měla jsem i myšlenku, 
že bych tam chtěla pracovat.“

Jan Hrubý: „Měli bychom si 
uvědomit, že jsme zdraví a 
měli bychom si toho vážit.“

Dominik Hubálek:„Měl jsem úplně 
smíšené pocity - stres, radost, 
smutek, vztek. Láska, trpělivost a ta 
péče učitelů a asistentů k těm dětem 
byla ohromující.“ 

Klára Špitálská: 
„Uvědomila jsem si, jak 
jsem ráda, že mluvím, 
chodím…Neměli bychom 
tyto děti vyřazovat z 
kolektivu, ale naopak jim 
pomoci se zařadit.“

Klaudie Pačesová: „Byla to moc dobrá 
zkušenost, která ve mně zanechala 
zvláštní pocit - strach. Strach o děti, které 
jsem tam potkala.“

projekt setkání



Věrná replika legionářského vlaku z období let 1918–1920 přijela v 
říjnu do Poděbrad a naše škola si takovou událost nemohla nechat ujít. 
Vybrané třídy EKO Gymnázia se vydaly na komentovanou prohlídku 
a odešly se zajímavými informacemi. Jednotlivé tematicky zaměřené 
vagóny přiblížily žákům život a boj čs. legionářů na Transsibiřské 
magistrále.

legiovlak přijel do poděbrad



legiovlak



úspěch ve výtvarné soutěži

Barbora Leopoldová, žákyně tercie EKO Gymnázia, se umístila na 
3. místě v kategorii 11 - 15 let ve výtvarné soutěži „Portrét T. G. Ma-
saryka“ vyhlášené u příležitosti 100. výročí vzniku Československé 
republiky Městskou knihovnou Poděbrady. Do soutěže přišlo 105 
obrázků z celé republiky. Gratulujeme!



nonstop čtení

Vybraní žáci EKO Gymnázia a Multimediální tvorby se na konci října 
zúčastnili nonstop veřejného čtení z knihy Karla Čapka Hovory s T. G. 
Masarykem, které uspořádala Městská knihovna Poděbrady. Akce se 
konala při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.



#datamaze – datové bludiště

Ve středu 3. 10. naše třída MMT2 navštívila výstavu #DATAMAZE – 
Datové bludiště, která nám měla ukázat, že na internetu či sociálních 
sítích po sobě vždy zanecháme určité stopy. Rozdělili jsme se do 
skupinek a naším úkolem bylo ukázat, jak takové stopy vypadají a 
jak jednoduché je získat informace i z pouhé fotografie. Myslím si, 
že si každý z této akce odnesl důležité poznatky a bude se chovat 
na internetu opatrněji než doposud.

Tereza Malíková, MMT2



ekobedna opět natáčí

Školní televize s názvem Ekobedna je opět v akci. 
Částečně nová sestava natočila první díl v tomto školním 
roce. Nechybí reportáže, vtipné reklamy a zajímavosti 
ze studentského života. Posuďte sami, jak se druhákům 
z Multimediální tvorby nový díl podařil. Najdete 
ho na našem facebooku nebo na školním YouTube.



exkurze do zvukového 
studia 

Vybraní studenti Multimediální tvorby měli příležitost strávit den ve 
zvukovém studiu. Jiří Petrů, který studenty na naší škole vyučuje, je 
režisérem a má na starost i celou postprodukci animované pohádky 
„ O dlouhonohých skřítcích“.  K vidění byla ukázka práce s hercem 
ve zvukovém studiu při namlouvání textu pohádky. Následovaly 
seminář zvukového mistra a hudebníka Roberta Štolby, který hraje v 
kapele Marty Kubišové, o technice nahrávání ve zvukovém studiu a 
ukázka přípravy a psaní komentáře k audiovizuálnímu dílu. Na závěr 
měli studenti možnost vyzkoušet si na vlastní kůži namlouvání textu.



designblok

MMT2, MMT3, MMT4 na mezinárodní přehlídce designu 
Designblok 2018



besedy s absolventy

Stalo se již tradicí, že se naši absolventi vrací do školy, 
aby předali své zkušenosti z pomaturitního života. V 
říjnu jsme pro čtvrtý ročník Multimediální tvorby připravili 
rovnou dvě besedy. Nejdříve školu navštívily studentky 
ČVUT (obor Softwarové inženýrství), Filozofické fakulty 
Univerzity Hradec Králové (studium Prezentace a ochrana 
kulturního dědictví), Vysoké školy kreativní komunikace 
a VOŠ grafické, Hellichova, Praha (obor Fotografická 
tvorba a média) a Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové (Katedra sociologie). V druhé polovině měsíce 
přijela studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Karolína Sokolová, MMT3

Barbora Brejtrová, MMT3

prostorový design - 3D modelování
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Tomáš Pavlíček, MMT3

Nicol Cote, MMT3

prostorový design - 3D modelování



Tomáš Pavlíček, MMT3

Lenka Pelantová, MMT3

Jakub Valla, MMT3

prostorový design - 3D modelování



Filip Šedivý, MMT3

Daniel Dydyk, MMT3

Daniel Dydyk, MMT3

Lucas Ballaty, MMT3

grafický design 



Lucie Kvapilová, MMT2

Natálie Březinová, MMT2
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Eliška Malá, MMT2
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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 na shledanou na konci roku 
2018.


