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Že bychom byli z nařízené distanční výuky nějak unesení, to určitě ne. Prázdné chodby a třídy jsou podezřelé 
v této roční době. Škola bez žáků je jako úl bez včel. Neztratili jsme však kontakt, naopak se vidíme pravidelně, 
bohužel jenom prostřednictvím obrazovky. Učíme se distančně. V porovnání s ostatními školami si asi nestojíme 
špatně, občas zaslechneme od žáků: „tam nemusejí tolik makat jako my na Eku…“, a to nám potvrzují i rodiče.  A jak  
je to tedy u nás? Distanční výuku organizujeme podle upraveného rozvrhu kontaktní synchronní formou a konzultacemi 
prostřednictvím internetu a aplikace Teams s využitím dalších nástrojů MS Office365 (např. OneNote, Forms, Sway 
aj.) v kombinaci s domácí přípravou žáků. Pravidelně funguje i online dysklub pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Všichni gymnazisti jsou pro výuku vybaveni iPadem, který dostávají od školy zdarma na začátku studia. 
Žáci se během distanční výuky nevyhnou domácí přípravě, kterou mají zadanou z každého předmětu prostřednictvím 
sdílení úkolu z úložiště na cloudu.  Žákům, kteří neměli vlastní techniku, škola zapůjčila notebooky. Žáci na SOŠ 
Multimediálních studií zase oceňují, že mají i doma k dispozici kompletní SW Adobe pro odbornou výuku a vlastní 
tvořivou práci. Shrnuto a podtrženo. Na škole není jediný žák, který by se nemohl účastnit distanční výuky. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat rodičům, že  doma dětem vytvořili podmínky pro výuku na dálku. Když jsme na jaře 
museli učit z domova, řekl jsem svým kolegům, že je to velká výzva a příležitost, jak se i v metodách a formách práce 
posunout do 21. století. Držte nám palce, aby vaše děti a naši žáci nemohli v budoucnu říct: „..jo, nedivte se, že toho 
moc neumím, já jsem chodil do školy za covidu“.
Hodně zdraví a optimizmu do dalších nelehkých dnů, 
                          Zbyněk Lukavec, ředitel školy

jak se u nás učí v době covidu?



Dlouholetou tradici se nám i přes všechna epidemiologická 
opatření podařilo dodržet a nové žáky jsme 
slavnostně přivítali v prostorách poděbradské radnice.
V obřadní síni promluvil k rodičům, žákům primy EKO 
Gymnázia a prvních ročníků oborů Multimediální tvorba 
a Design a nová média starosta města Jaroslav Červinka.
Vstup do nového školního prostředí zpříjemní primánům 
moderní učební pomůcka iPad, kterou obdrželi z rukou 
třídní učitelky a pana ředitele Ing. Zbyňka Lukavce.

slavnostní zahájení 
školního roku



zahájení školního roku



adaptační kurz

Primáni a nováčci oborů Multimediální tvorba a Design a nová 
média odjeli budovat kolektiv do Krkonoš. Domovem se jim  
na pár dní stal Penzion Mileta ve Velké Úpě. Kromě povinných částí 
vyplývajících ze školního vzdělávacího programu se třídy účastnily 
výletů, sportovních a společenských her a stmelujících aktivit.  
Do školních lavic se vrátily týmy připravené spolupracovat.



adaptační kurz prima



ad
ap

ta
čn

í k
ur

z 
m

m
t1

, d
m

1



Našim studentům se podařilo pro organizaci 
Život dětem získat částku 3 802 Kč. Děkujeme.

podzimní srdíčkové dny 2020



Nikdy nevíte, kdy se vám kurz první pomoci 
bude hodit. Žáci EKO Gymnázia i SOŠ 
Multimediálních studií absolvovali kurz 
první pomoci pod vedením mladého medika 
z Lékařské fakulty UK. Teoretickou část 
doplnila praktická ukázka, kdy si každý mohl 
vyzkoušet umělé dýchání i masáž srdce. Krátký 
testík na závěr odhalil nabyté vědomosti.

kurz první pomoci



fotografický workshop

Exteriérové focení s profesionální atletkou Helenou 
Jiranovou a exotickou modelkou Betty Panzo  
v podání čtvrtého ročníku Multimediální tvorby 
realizoval fotograf Pavel Horák. Pořízené snímky 
čeká postprodukce, která je dovede k dokonalosti.



studenti gymnázia testovali  
svoji osobnost

Žáci kvinty v rámci předmětu Občanský a společenskovědní základ realizovali 
projekt Typologie osobnosti. Jednotlivé skupiny studentů prezentovaly 
legendární psychologické testy osobnosti (Baumův, Luscherův či Rorschachův 
test) a následně sami sebe testovali. Při kresbě stromů, vybírání oblíbených  
a neoblíbených barev či testu barevných skvrn se zábavnou formou dozvěděli 
hodně o sobě a sami byli překvapeni, jak se výsledky shodovaly se skutečností. 



terénní ekologický kurz 

Čtyřdenní kurz, který se konal v rámci přírodopisu, zavedl 
tercii do Rýchorské boudy v Krkonoších. Během každodenních 
výletů do okolní přírody žáci poznávali zákonitosti ve vztazích 
mezi zde žijícími organismy, rozpoznávali různé druhy mechů, 
lišejníků, hub, bylin a dalších přírodnin. Zábavnou formou  
se učili o ochraně životního prostředí, zkoumali vzorky rostlin 
pod mikroskopem, účastnili se noční bojovky bez ztráty  
na životech a kurz úspěšně zakončili vědomostním testem. 
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dvě mouchy jednou ranou: 
lustr a unplugged v rudolfinu

Druháci a třeťáci z „multimediálky a designu“ si nenechali 
ujít festival ilustrace LUSTR, který je přehlídkou nejčerstvější 
volné ilustrace a letos poprvé i komiksu. Pražská exkurze mířila  
i do Rudolfina, kde probíhala výstava UNPLUGGED připravená umělci 
z Rakouska, Belgie, České republiky a Slovenska. Projekty vytvořené 
v souladu s environmentálním uvažováním byly ryze ruční prací. 



lustr



unplugged



jak to funguje v nahrávacím studiu

Umíte si představit, jak jeden člověk namluví šest postav?  
My ano. Studenti Ondra Vasilovčík a Jaroslav Nymburský  
z třetího ročníku Multimediální tvorby nahrávali s Jiřím Petrů  
v pražském nahrávacím studiu komentář k animované pohád-
ce O ztracené listině, kterou namlouval herec Marek Němec. 
Ten studentům ukázal, jak se namlouvá do pohádky šest růz-
ných hlasů. Zároveň zvukový technik a hudebník Robert Štol-
ba vysvětlil a ukázal studentům  práci v nahrávacím studiu.



vždy připraveni

Nepodporujeme rouškovou módu, ale jsme na sebe hrdí,  
že se můžeme vzájemně ochránit. Vybavili jsme celý učitelský 
sbor kromě respirátorů i stylovými rouškami. Úspěch mají i mezi 
studenty, kteři si je mohou zakoupit nebo vyměnit za ekouny.



videa jako od profíků

Krátké cvičení v exteriéru pod vedením odborného pedago-
ga, profesionálního kameramana Jirky Petrů přimělo techni-
ky z třetího ročníku Multimediální tvorby k tvorbě kreativních 
videí. Vznikly tak snímky Dealerka roušek nebo Kapesníček. 
Zhlédnout je můžete na školním YouTube kanálu.  



Školní projekt věnovaný 250. výročí od narození hudebního 
skladatele Ludwiga van Beethovena se realizuje na osmiletém 
gymnáziu napříč různými školními předměty. Žáci se seznamují 
s dílem a životem skladatele, vyhledávají si informace o době,  
ve které žil, mapují jeho předchůdce i následovníky.  Poslechem  
se seznamují s jeho skladbami, hrají jeho skladby na různé hudební 
nástroje, zpívají, točí film, píší literární texty a tvoří výtvarné práce 
inspirované jeho hudbou a jeho samotnou osobností. Projekt  
je realizován především v rámci hudební výchovy a českého jazyka,
z velké části se dotýká dějepisu, zeměpisu a výtvarné výchovy,  
v neposlední řadě se žáci hudebním skladatelem také zabývají  
v rámci výuky cizích jazyků.

projekt beethoven realizujeme 
online



projekt beethoven:
ilustrace vytvořené  během poslechu 1. věty měsíční sonáty

Vojtěch Černovský, tercie
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Adéla H
ladká, sekunda

Jáchym Žáček, sekunda

Tereza H
ladká, sekunda

Kateřina Hubáčková, sekunda
Nikola Juklíčková, sekunda



stanfordský vězeňský experiment

I distanční vzdělávání se dá realizovat formou projektové 
výuky, kdy hlavní iniciativu přebírají studenti. V rámci předmětu 
OSZ připravili žáci kvinty prezentace o nejzajímavějších 
experimentech v dějinách psychologie. Mezi ně patří i tzv. 
Stanfordský vězeňský experiment, kdy bylo 12 osob rozděleno 
na vězně a odsouzené, a který dokázal, že lidé v extrémních 
podmínkách mohou zcela změnit svoje chování. Tento 
experiment musel být předčasně ukončen už po šesti dnech 
kvůli stoupajícímu násilí mezi dozorci a vězni.



Studentskou soutěž v prezentacích připravil pro žáky obou 
škol PhDr. Petr Hercik, Ph.D.. Účast je dobrovolná a jednotlivci  
i dvojice se mohli hlásit téměř do konce října. Téma je volné 
v rámci společenskovědního, přírodovědného nebo uměleckého 
oboru a je možné si zvolit i jazyk prezentace – cizí jazyk či čeština.  
A co je ve hře kromě prezentace před publikem? Dobrá známka  
za prezentaci v rámci příslušného předmětu, školní měna EKOUN  
a hlavně tajná cena ředitele školy!

present like a pro!



sluneční králové

První ročníky oborů Multimediální tvorby a Design a nová 
média zavítaly na exkurzi do Národního muzea v Praze. Inspirací 
k umělecké tvorbě se stala výstava největších archeologických 
objevů českých egyptologů v lokalitě Abúsír Sluneční králové, 
kterou studentům představil průvodce svým odborným 
výkladem. Samostatné plnění zadaných úkolů poté prověřilo 
jejich získané znalosti. Třídy také využily exkurzi k návštěvě 
staré budovy Národního muzea, Panteonu a stálé expozice 
minerálů.



prezentujeme školu

Současná epidemiologická situace nepřeje kontaktním 
prezentacím škol ani osobním návštěvám budovy školy  
či školních ateliérů. První letošní Den otevřených dveří jsme 
úspěšně absolvovali online a těšíme se na další setkání  
se zájemci o studium na naší škole. 



Absolventi oboru Multimediální tvorba Luboš Hradec 
a Míra Mužík se stali ústředním motivem naší letošní 
komunikace s veřejností. Billboardy můžete  potkat  
v Hradci Králové, Kolíně a Praze.

vidět nás můžete i při cestě  
do práce



školní parlament

Možná si říkáte, že mají školy důležitější věci k řešení. To máte pravdu, ale 
my se nespokojíme se současnou situací, život jde zkrátka dál. Popereme 
se s organizací běžných aktivit a budeme je v mezích možností realizovat. 
Školní parlament svoji činnost zahájil netradičně, a to prostřednictvím 
online schůzek. Společně bude hledat témata k diskuzi, vymýšlet 
 a realizovat projekty. Držte palce, ať se nám daří.



klauzurní práce na konferenci

Klauzurní práce prvních ročníků oborů Multimediální tvorba a Design 
a nová média (letošních druháků) byly prezentovány na mezinárodní 
virtuální konferenci REFLECTING ON TODAY, ANTICIPATING TOMORROW 
(ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS), kterou  pořádala Česká 
sekce INSEA. Tvorbu našich studentů viděli  účastníci z různých koutů 
světa.



školní kolekce oblečení

Ve spolupráci se Schools United jsme pilotně pro EKO Gymnázium 
připravili novou školní kolekci oblečení, a jak bude vypadat, 
rozhodnou sami žáci. Hlasovat mohou na https://schoolsunited.cz/
hlasovani/3ff5ae4a do úterý 2. 11. 2020. Oblečení škola využije při 
reprezentaci na soutěžích a sami žáci si ho mohou zakoupit. Jedná  
se i  o hezký tip pro vánoční dárek :o)



Jak se pracuje studentům Multimediální tvorby doma, to si do-
kážeme jen stěží představit. Ale víme, že kreativitu a chuť tvořit 
neztratili. Vyzkoušejte si stejně jako druháci nakreslit něco jed-
ním tahem. Není to jednoduché, ale naši studenti si s tím bě-
hem online výuky předmětu Výtvarná příprava pro média pora-
dili výborně.

kresba jedním tahem



týden preventivních aktivit

Zpestřili jsme distanční výuku hned třemi akcemi v rámci primární 
prevence. V primě proběhl workshop na téma „Bezpečnost při jízdě  
na kole“ a žákům oprášil znalost značek, chování na silnici, cyklostezce, 
ale i v přírodě. V sekundě, tercii a kvartě jsme dokázali, že pro nás žádné 
téma není tabu a zrealizovali workshop sexuální výchovy zaměřený  
na prevenci sexuálního násilí. Studenti oborů Multimediální tvorba 
a Design a nová média řešili téma poruchy příjmu potravy.



básnické střevo vašich dětí

Jak se vypořádali prváci z Multimediální tvorby i Designu  
a nových médií s nelehkým úkolem vytvořit báseň na téma 
„Starověké kultury“ s použitím zadaných slov, můžete 
posoudit sami.

Mezopotámie  
Eufrat a Tigris, řeky krásné, 
byly kolébkou civilizace dávné. 
S Babylonskou věží a Ištařinou bránou 
udělali jsme si selfí ve čtyři ráno.  
Ištařina brána je pokryta lazuritem, 
krásně modrou barvou a i zlatem. 
Standarda z Uru nás také zaujala, 
ale já si myslím, že pro dnešek si dám už 
padla.   
 
Veronika Škaloudová, DM1

Strávíme den v Gíze, 
Údolí králů probudí se. 
Pyramidy prozkoumáme, 
snad i na reliéfy se podíváme. 
V Horním Egyptě faraon si leží v hrobce, 
snad z posmrtného života se vrátit nechce.
V poklidu a historii odpočívá 
a svojí známostí se jen lehce pyšní. 

Eliška Přesličková, DM1

Ztracený Egypťan
Byl jednou jeden Egypťan,   
který nevěděl kam jít.
Věděl ale jistě,
že musí jít směr Horní Egypt.
Když stál uprostřed pouště, 
viděl malou budovu.
Když přišel k ní blíž, 
zjistil, že jde o Mastabu.
Když procházel pouští,
uviděl na zemi malý kus.
Jakmile se pro něj natáhl,
zjistil, že jde o papyrus.

Jakub Ivančo, MMT1, ukázka části básně



čtenářský klub v tomto století

Všichni máme ze svých školních let představu, jak asi vypadá čtenářský 
klub.  Skupinka spolužáků, příjemná atmosféra, zajímavá knížka, společné 
debaty a rozbor četby třeba i nad šálkem voňavého čaje... V minulosti 
určitě, možná v budoucnu, ale ne teď. Čtenářský klub jsme nezrušili, ale 
posunuli do online podoby. Žáci se schází pravidelně. Studenti čtvrtého 
a třetího ročníku SOŠ a septimy se už věnují maturitní četbě. Doposud 
rozebírali Zkrocení zlé ženy a Krysaře. Mladší žáci se zabývali knížkami   
od J. K. Rowlingové: Harry Potter, Ohnivý pohár a od Jamese Herriota:  
To by se zvěrolékaři stát nemělo, také Pohádkovým světem Františka 
Nepila. V nejbližší době je čeká kniha Prašina od Vojtěcha Matochy.



bojujeme za klasickou školní výuku

Podporujeme stažení aplikace eRouška. Pomozte s námi 
zastavit šíření viru COVID-19 a vrátit žáky do školních lavic.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Kamila Chaloupková, MMT4

fotografický workshop, 
vyučující Pavel Horák
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fotografický workshop, 
vyučující Pavel Horák

Petra Vavřičková, MMT4

Tomáš Kaucký, MMT4

Tereza Čermochová, MMT4

Tereza Malíková, MMT4

David Kubín, MMT4



Kai Kreuze, MMT2
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Jan Lukáš, MMT2

Tomáš Dítě, MMT2

kresba jedním tahem, 
výtvarná příprava pro média,
vyučující Leona Kubišová
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David Henyš, MMT3

Eliška Machalická, MMT3

Lucie Ferdinandová, MMT3

Jakub Peter, MMT3
Lukáš Jakeš, MMT3

makrofotografie,
vyučující Pavel Horák



David Vetor, MMT4

Jakub Kubín, MMT4

Kateřina Ryšánková, MMT4
Matouš Zedníček, MMT4

Natálie Březinová, MMT4

makrofotografie,
vyučující Pavel Horák



Adriana Hanhan, DM2

A
ndrea Bezuchová, D

M
2

Karolína Kadlecová, DM2

Kristýna Lissi, DM2

Zuzana Kušnírová, DM2

Martin Brabenec, DM2

piktorialismus, 
vyučující Anna Martínková



Adéla Takačová, MMT2

Tomáš Dítě, MMT2

P r e v e n c e  p r o t i  K o r o n a v i r u

T o m á š  D í t ě
2 . M

JÁ CHRÁNÍM TEBE, TY CHRÁNÍŠ ME

Pavlína Čeřovská 2.M 2020

ˇ

2m

COVID-19

Pavlína Čeřovská, MMT2

Jakub Rousek, MMT2

Prevence proti koronaviru

Adam Raška, 2.M
SOŠ Multimediálních studií Poděbrady 
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TROJÚHELNÍK OPATŘENÍ 
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Jakub Rousek MMT22m

Prevence před koronavirem

Adéla Takačová 2.M

grafický design, piktogramy,
vyučující Leona Kubišová



Natálie Březinová, MMT4

Klára Frašková, MMT4

Eliška Malá, MMT4

Tereza Malíková, MMT4
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multimediální design, portrét,
vyučující Leona Kubišová



Jakub Peter, MMT3

Kristýna Dydyková, MMT3
Lukáš Jakeš, MMT3
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Lukáš Jakeš, MMT3

Rosalie Matoušková, MMT3

navrhování a realizace,
vyučující Pavel Horák



Jakub Peter, MMT3

Ondřej Vasilovčík, MMT3

navrhování a realizace,
vyučující Luboš Marek



Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Krásné podzimní dny, hlavně 
zdraví a na shledanou na konci 
roku 2020.


