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Prázdniny utekly mílovými kroky a je tu před námi nový školní rok. Každý začátek 
je spojen s mnoha očekáváními na straně žáků, rodičů i učitelů. Nejvíce u nováčků, 
ale ani ostřílení borci se jim nevyhnou. S očekáváními jsou často spojena i přání, 
která mohou být dobrou motivací pro dosahování kvalitních výsledků. Je relativně 
jedno v čem. V hodnocení školních výsledků, ve sportu, v zájmových činnostech, 
ale i v mezilidských vztazích a v budování kolektivu a proaktivního klimatu ve třídě. 
Naplněné očekávání provázené splněním malých i velkých přání je pohonnou 
směsí pro každého člověka bez rozdílu věku na cestě úspěšným a spokojeným 
životem.

Vydařený start do nového školní roku přeje

Zbyněk Lukavec
ředitel školy

opět na startu



Nový školní rok jsme tradičně zahájili v obřadní síni poděbradské 
radnice. Nové studenty prvního ročníku oboru Multimediální tvorba 
a primy EKO Gymnázia přivítal nejen ředitel školy Ing. Zbyněk 
Lukavec, ale i starosta města PhDr. Ladislav Langr. Během slavnostního 
aktu obdrželi studenti osmiletého gymnázia tablet iPad, který budou 
využívat při moderní formě výuky i ve volném čase. Přejeme našim 
„nováčkům“ zdárné studium a těšíme se na jejich budoucí úspěchy.

nový školní rok 2016/2017



adaptační kurz

Adaptační kurz se stal na naší škole již nedílnou součástí začátku 
školního roku pro nově vzniklé třídy.V letošním roce se studenti 
prvních ročníků vydali do Zbraslavic, kde se jim stalo přechodným 
domovem sportovní a rekreační středisko U Starého rybníka. Středisko 
nabízí řadu možností pro pěší turistiku, sportovní i relaxační aktivity, 
čehož všichni náležitě využili. Kromě dopolední výuky byl připraven 
zábavný program, seznamovací hry, výlet do nedalekých Zbraslavic, 
paintball či orientační běh. Záměrem kurzu bylo nejen seznámení 
studentů a učitelů jinak než ve školním prostředí, ale především 
vytvoření soudržné skupiny, která společně bude zvládat životní 
situace. Věříme, že se to i letos podařilo.



adaptační kurz prima
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Obrovské poděkování patří studentům ze tříd Multimediální tvorby, kteří se v pondělí 
19. 9. 2016 vydali do poděbradských ulic, aby podpořili projekt „Srdce dětem“. 
Projekt je každoročně realizován obecně prospěšnou společností Život dětem 
a získané finanční prostředky jsou věnovány na pomoc vážně nemocným dětem.
Letos bylo k zakoupení nejen tradiční srdíčko tentokrát v reflexní podobě, ale
 i magnetky se zvířátky, pytlíček s brazilskou mletou kávou či CD s vánočními písněmi.

podzimní srdíčkové dny 



studentský parlament studentské volby 2016 

Opět máme studentský parlament! Studenti všech tříd mohou 
prostřednictvím zvolených zástupců předávat připomínky, 
názory či požadavky vedení školy. Nemusí se obávat, že 
předané informace skončí „někde v šuplíku“. Pedagogická 
rada spolu s panem ředitelem je vyhodnotí a patřičně s nimi 
naloží. V letošním školním roce se parlamentu už podařilo 
například vyjednat ředitelské volno na pátek 18. 11. 2016.

Naše škola se připojila k projektu Studentské volby, který je 
realizován v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách 
organizace Člověk v tísni.  Cílem projektu je, aby se na základě 
vlastních zkušeností s pořádáním voleb studenti seznámili 
s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České 
republiky. A aby vnímali své občanství aktivně, zodpovědně a 
sebevědomě. 21. 9. 2016 se tedy studenti, kterým již bylo15 let, 
vydali k volebním urnám a „nanečisto“ si zkusili volit politické 
strany. Volební účast na naší škole byla chvályhodná - 78,30% 
a mezi třemi vítěznými stranami byla Česká pirátská strana, 
Občanská demokratická strana a Úsvit s Blokem proti islamizaci.



studentské volby



Jsme hrdí na studenty, kteří mají nadání a nebojí se ho ukázat 
světu. Jsme připraveni jim pomoci v rozvoji jejich talentu. Jsme 
ochotni nabídnout pomocnou ruku při prezentaci jejich osobnosti i 
práce. A z těchto důvodů jsme v září uspořádali výstavu nejlepších 
absolventských prací studentů z oboru Multimediální tvorba, které 
vznikaly v průběhu uplynulého školního roku. Galerií nám byl nově 
zrekonstruovaný prostor Městské knihovny v Poděbradech. Posuďte 
sami, zda jsme vybrali ty nejlepší práce.

výstava studentských prací 



výstava studentských prací



škola má narozeniny 

Naše škola si na významné narozeniny ještě chvilku počká, 
ale sousední Speciální ZŠ Poděbrady už je oslavila. 95. výročí 
svého založení slavila v druhé polovině září. Naši studenti byli u 
toho a pro školu natočili opravdu vydařené video. Prohlédněte si 
záznam na www.mm4you.cz a posuďte sami. Velké poděkování 
patří studentům „mediálky“ Janu Matyáskovi, Daniele Čejkové, 
Matyáši Tuháčkovi a Dominiku Dulovcovi.

Foto: archiv Speciální ZŠ Poděbrady



„Ahoj, jmenuji se Francis a jsem Melopsittacus undulatus, česky 
řečeno Andulka vlnkovaná. Ve škole jsem krátce, ale už teď mám 
hodně kamarádů. Berou mě do hodin a já ochotně stojím modelem. 
No, někdy i poletuji. Provádím osobní hygienu a nenechte si namluvit 
něco jiného, ale krásně zpívám. Moji kamarádi výtvarníci mě prý 
studují, kreslí a zvěční mě také na svou závěrečnou ročníkovou práci.“

nový člen kabinetu



fotografická exkurze do 
zoo praha

Moderní výuka nespočívá jen ve špičkovém vybavení, ale i ve stylu 
výuky. A my nechceme být ani v jednom pozadu. Na začátku září 
jsme se spolu se studenty Multimediální tvorby vydali do ZOO Praha. 
Výlet to nebyl ledajaký a studenti ne nadarmo fotili různé druhy 
ptactva, seznamovali se s jejich přirozeným pohybem a stavbou těla. 
Získaný materiál se totiž stane podkladem pro tvorbu linorytu, který 
bude závěrečnou ročníkovou prací.



exkurze do dox

Centrum současného umění DOX v Praze navštívili studenti třetího 
a čtvrtého ročníku oboru Multimediální tvorba na začátku října. 
Prohlédli si společně výstavu SPORTU ZDAR!, která mapuje sport 
ve výtvarném umění od roku 1945 do současnosti a mezinárodní 
sklářskou soutěžní výstavu Libenský Award 2016, která je jedinou 
svého druhu na světě. A aby celá akce měla plnohodnotný smysl, 
dostali studenti úkol. „Čtvrťáci“ měli reagovat na vnitřní prostor galerie 
prostřednictvím fotografií, pracovat se světlem a stínem a do čistých 
prostor umístit postavu. „Třeťáci“  se přímo inspirovali výstavou Sportu 
zdar! a umělecká díla měli za úkol fotografií interpretovat. 



Foto: Gabriela Hudečková, MMT4

Foto: Magdaléna Bittnerová, MMT4

Foto: Lenka Beránková, M
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máš umělecké střevo?

V rámci 8. ročníku soutěže Máš umělecké střevo? nám galerie DOX 
nabídla unikátní možnost zažít současné výtvarné umění z pohledu 
festivalu 4 + 4 DNY V POHYBU. V Radničních domech u pražského 
Staroměstského náměstí vystavuje na 50 umělců – sochy, malby, 
instalace nebo fotografie na společné téma „Nezávislý výzkum 
subjektivity“, které se nám dobře protíná s letošním tématem MUS 
Hranice. Díky programu Máš umělecké střevo? a pod vedením lektorky 
galerie mohli vybraní studenti naší školy oboru Multimediální tvorba 
uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy, sdílet své názory na umění, 
nebo si jen vyzkoušet společnou práci. Seznámili se se současnou 
výtvarnou scénou a prací galerijní instituce.



festival 4+4 dny v pohybu v 
galerii DOX



čí je má vlast?

Další koncert v rámci Školního klubu přátel vážné hudby jako obvykle 
provázeli dirigent Marko Ivanovič a moderátor Petr Kadlec, hrála 
Česká studentská filharmonie. Koncert byl rozdělen na dvě části. 
První část byla věnována úryvkům Smetanovy Mé vlasti s rozborem 
a ukázkami. Ve druhé části jsme se mohli setkat s hudbou Desideria 
Duždy v podání dětského pěveckého sboru Čhavorenge, který nám 
předvedl živelnou romskou hudbu. Tento koncert byl stejně jako 
všechny naše koncerty v Rudolfinu velmi zajímavý a kulturně přínosný.
 
Alžběta Kudličková, MMT2



cesta do světa postav 
z babičky boženy němcové

„Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do té milé 
mírné tváře, co jsem zulíbala to bledé líce, plné vrásků, nahlížela do 
modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky.“ Tento a řadu 
dalších úryvků z díla Boženy Němcové četl při literární exkurzi do 
Babiččina údolí druhákům Multimediální tvorby češtinář Mgr. Tomáš 
Otava. Při troše fantazie se mohli studenti přenést do doby, ve které  
by s nimi po cestě k ratibořickému zámku kráčela babička Boženy 
Němcové. Mohli by vidět pobíhat děti u Starého bělidla či Viktorku 
u splavu...



exkurze do Babiččina údolí



Školní měna se rozdávala za prezentaci školy na burzách škol, 
za pomoc s realizací Dne otevřených dveří a za PORIA – pro 
nezasvěcené Plán Osobního Rozvoje a Individuální Angažovanosti. 
Ekomenu nabízí širokou nabídku produktů, za které lze ekouny utratit. 
V loňském roce se nejvíce nakupovaly lístky do kina, předplatné či 
kartička polehčujících okolností. Necháme se překvapit, co bude 
nejžádanější letos.

rozdali jsme první ekouny



všestary,
exkurze do pravěku

Archeopark pravěku navštívili v druhé polovině října studenti primy 
EKO Gymnázia. Dějepisná výprava s teoretickou přednáškou všem 
prohloubila znalosti o jednotlivých obdobích a životě pravěkých lidí. 
Vyzkoušet si mohli střelbu pravěkým oštěpem, vlastními silami brousit 
pazourek, mlít obilí či sekat pravěkou sekyrou. Všichni určitě uznali, 
že současný život se s tím pravěkým nedá srovnat.



exkurze Všestary



street art

Možná vás jako první napadne graffiti a s tím nekontrolovatelná 
prezentace sprayerů v ulicích. My, kteří jsme spolu se studenty 
Multimediální tvorby ve škole na konci října navštívili přednášku 
Lukáše Kladívka, poděbradského výtvarníka, víme víc. Street art je 
jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech. Zahrnuje více stylů a 
technik jako například zmíněné graffiti, velkoplošné malby, mozaiky, 
ale i pouliční instalace.



práce studentů
prezentují školu

Máme nový prezentační leták! Použili jsme opět 
nejcennější materiál - práce našich studentů 
Multimediální tvorby. Můžete posoudit sami 
kreativitu svých dětí.
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Společný projekt Českého vysokého učení technického Praha, Fakulty elektrotechnické
a EKO Gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií v Poděbradech

Multimediální 
tvorba



školní knihovna

Klauzurní práce Jindřišky Dluhošové (MMT4) na téma „Malba na 
zeď v knihovně“ bude zdobit stěny naší školní knihovny. Studentky 
Multimediální tvorby v uplynulých dvou měsících obkreslovaly 
obrazy promítané na zeď pomocí projektoru a následně je 
vybarvily. Výsledná práce ztvárňuje historickou časovou osu. 
Každý motiv je jedna kniha z určitého literárního období.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
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Karolína Sokolová, MMT1

Adam Lipenský, MMT4
cvičení abeceda

Magdaléna Volejníková, MMT4
cvičení abeceda
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Kateřina Doupalová, MMT2



Vendula Kubáčová, MMT1
úvodní typografické cvičení

Šárka Janurová, MMT1
úvodní typografické cvičení



Kristýna Šimáková, Martina Štětková,  MMT4
cvičení abeceda
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olympijské hryletní

Daniel Taclík MM2 SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

Daniel Taclík, MMT3
piktogramy

Barbora Nykodýmová, MMT3
piktogramy



Monika Martínková
Marketing,PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Na shledanou na konci roku 
2016!


