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slovo ředitele

Jaro je v plném proudu, byť venku to stále vypadá, že zima se s tím ještě nesmířila. Kalendář je neúprosný. Další čtvrtletí je za námi, 
blížíme se do finále školního roku. Žáci usilovně pracují na seminárních a ročníkových pracích (klauzurách), před třetím ročníkem 
jsou odborné praxe, druháci se mohou těšit  na „digitálně“ orientovaný výjezd do exteriérů, MM1  na výtvarný plenér. Je toho ještě 
hodně, co nás do prázdnin čeká. Ve finále je již ale čtvrtý ročník, maturita začala. 11. dubna psali všichni písemnou práci z českého 
jazyka jako součást společné (státní) maturitní zkoušky. Opravují ji nezávislí češtináři, které si najal organizátor státních maturit v rámci 
zajištění objektivity hodnocení. Doufáme, že se jim to povede. Čtvrťáci mají již odevzdané maturitní práce, které nyní posuzují vedoucí 
prací a oponenti. Hned po 1. máji čekají na ně didaktické testy z matematiky nebo angličtiny a z češtiny a nakonec písemná práce z 
daného cizího jazyka. Než se dostanou ke slavnostnímu vyřazení 25. 5. 2017 na Městském úřadu v Poděbradech, budou ještě muset 
zvládnout profilovou část maturitní zkoušky, kde by měli fakticky ukázat, co se hlavně po odborné stránce na škole naučili. Věříme, 
že maturitní komisi přesvědčí, že toho znají a dovedou dost, aby mohli úspěšně absolvovat a vykročit do další životní etapy. Obě 
nejčastější, pokračování ve studiu na vysoké škole nebo úspěšné uplatnění v praxi, jsou i pro  školu vizitkou dobře odvedené práce. 
Držme jim palce, ať jim to vyjde podle jejich představ.

Hezké dny 

Zbyněk Lukavec, ředitel školy



V naší škole se konalo školní kolo biologické olympiády. Olympiády 
se zúčastnila naše třída – tercie EKO Gymnázia. První kolo byl 
test se 40 otázkami zaměřenými na živočichy českých lesů. Druhé 
kolo byla laboratorní práce. Dělali jsme pokusy s 10% kyselinou 
chlorovodíkovou - HCl. Cílem bylo zjistit, které látky jsou organického 
původu. První pokus byl se šnečí ulitou. Ulitu jsme ponořili pinzetou 
do kyseliny chlorovodíkové. Ulita začala okamžitě pěnit. Během 
minuty se do ulity vypálila díra. Pokus jsme opakovali s uhlím, žulou, 
vápencem a skořápkou od vajíčka. Poslední kolo byla  ,,poznávačka“. 
Poznávali jsme rostliny, houby a živočichy, například strašilku, sršeň, 
houbu mycí nebo tis červený.

Rozálie Matoušková, tercie

školní kolo biologické 
olympiády 



biologická olympiáda



přijel k nám dominik feri

Exoticky vypadající politik je znám především jako nejmladší radní 
v historii České republiky, který byl do Rady města Teplice zvolen 
v pouhých osmnácti letech. Student Právnické fakulty Univerzity 
Karlovy a autor knihy Tak jsme lajkovali naplnil lavice třetího a 
čtvrtého ročníku Multimediální tvorby. Vtipně a přitom věcně a 
zajímavě přednášel o politické angažovanosti, úloze sociálních sítí, 
volební účasti...



Přesně tak by se daly nazvat takzvané souborné zkoušky, 
které absolvovali naši čtvrťáci v polovině března. Vyzkoušeli 
si písemnou i ústní část maturitní zkoušky z českého a 
anglického jazyka a písemnou zkoušku z matematiky. Úspěšně 
zvládnuté souborné zkoušky jsou ve škole jednou z podmínek 
postoupení ke skutečné maturitě, proto přípravu nikdo 
úmyslně nepodcenil. Nyní nezbývá než popřát hodně štěstí!

maturita nanečisto



projekt centrum natura

Naše škola se stala partnerem celostátního projektu CENTRUM 
NATURA, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání a věnuje se podpoře vzájemného učení škol 
a pedagogů v tématech přírodovědná gramotnost a badatelsky 
orientovaná výuka. Učitelům přírodovědných předmětů okolních 
základních a středních škol se tak naskytla možnost získat metodické 
a inspirační náměty pro výuku a současně si vyzkoušet práci ve školní 
experimentální učebně vybavené unikátními měřicími přístroji.



pěšky ke slavníkovskému hradišti

V úterý 7. 3. 2017 se díky plánovanému výpadku proudu uskutečnil pěší výlet 
tříd primy a tercie. Dvacet pět žáků vyrazilo v ne příliš přívětivém počasí ke 
Slavníkovskému hradišti v Libici nad Cidlinou. Cesta, která kopírovala řeku 
Labe, nabízela příjemnou podívanou. Kousek historie naší země obdivovali 
především žáci, kteří toto významné místo dosud nenavštívili. Na místě 
tehdejšího hradiště se v současnosti nachází památník, znatelný půdorys 
kostela, paláce a strážní věže. Před základy kostela stojí bronzové sousoší 
sv. Vojtěcha a jeho bratra sv. Radima z rodu Slavníkovců. Děkuji všem za 
účast a jsem ráda, že jsme se nikdo nerozpustil. 

Kateřina Zumrová, učitelka



Hned tři výstavy v jeden den navštívil v březnu druhý a třetí ročník Multimediální 
tvorby. Grafiku roku v Clam-Gallasově paláci v Praze a dvě výstavy fotografií. 
Výstavu fotografa Jana Šibíka na Staroměstské radnici, která pojímá jeho 
tvorbu za posledních 10 let, a Juergena Tellera v Galerii Rudolfinum s 
podtitulem Enjoy your life!. Exkurze jsou inspirací pro vlastní tvorbu studentů.  

sbírání inspirace na exkurzích



exkurze



… tak to vypadá, když studenti Multimediální tvorby tvoří. 

měnili jsme tvář školních 
toalet



školní toalety



hledání baroka

Tematickou exkurzi třídy MMT1 v rámci předmětu Dějiny výtvarné 
kultury zahájila procházka s fotografováním památek na Pražském 
hradě a v jeho blízkém okolí. Studenti využívali své znalosti z hodin 
v praxi. Následovala návštěva Schwarzenberského paláce, kde 
pod odborným vedením lektorky obdivovali poklady českého 
barokního sochařství a malířství. Cílem exkurze bylo získat ucelený 
pohled na vývoj baroka a jeho typické prvky.

Dagmar Třeštiková, učitelka



Terciáni měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si umělé 
dýchání či masáž srdce. Přednášku na téma „První pomoc“ 
přišel do naší školy zrealizovat student 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy. Nové poznatky mohli studenti zúročit 
při Dni zdraví, který se ve škole konal o týden později.

první pomoc v tercii               



univerzál v plném proudu

Soutěž pro tělo i ducha, jak se u nás UNIVERZÁL nazývá, se 
rozeběhla v druhém pololetí školního roku. V březnu jsme vyhodnotili 
soutěžní disciplínu šplh na tyči do výšky 4,5 m s přírazem, v dubnu se 
soutěžilo v matematice, kde se řešily jednoduché rébusy. Výsledky 
jsou zveřejněny na školních webových stránkách a výherci se už těší 
na odměnu v podobě ekounů.



Olympijský odznak, jehož vznik iniciovali dva zlatí desetibojaři 
Robert Změlík a Roman Šebrle, mohou získat i studenti EKO 
Gymnázia a Multimediální tvorby. V rámci hodin tělesné výchovy 
plní 10 disciplín, které jsou bodovány dle bodovacích tabulek 
OVOV ( OVOV = odznak všestrannosti olympijských vítězů). A 
že se nejedná o nedosažitelný cíl, dokazují medaile, které jsme 
v březnu předali za výsledky z loňského školního roku. K rukám 
našich studentů tak putovalo 10 bronzových a 2 stříbrné medaile.

rozdávali jsme odznak všestrannosti 
olympijských vítězů



bára a bára s pavlem 
zedníčkem

Studentky Multimediální tvorby, které se profesně zajímají o 
video, měly příležitost vidět Pavla Zedníčka v akci. Natáčela se 
audiokniha pro děti „Labská královna“.



den zdraví v naší škole

Nabitý program jsme připravili v březnu při příležitosti Dne 
zdraví. Studenti měli příležitost si vyzkoušet umělé dýchání či 
masáž srdce, která je poměrně fyzicky náročná. Získali mnoho 
užitečných poznatků na téma závislost s cílem podpory prevence 
a posílení povědomí o dané problematice. Mluvilo se především 
o moderních závislostech, jako jsou sociální sítě aj. Souvislost 
měla i krátká videoprojekce s názvem „Neumírejme mladí“ o 
rakovině plic způsobené např. kouřením. Dopolední program 
byl zakončen zdravou svačinkou. Tvarohové produkty značky 
MILKO nám věnovala akciová společnost Polabské mlékárny.



den zdraví



Klub mladého diváka se tentokrát vydal do Klicperova 
divadla v Hradci Králové na hru Václava Havla Asanace, 
kterou divadlo uvádí k výročí jeho nedožitých osmdesátých 
narozenin. Hru Havel napsal jako reakci na komunisty 
plánovanou politiku rozvoje městského bydlení na úkor 
historické zástavby měst. Pro mladého diváka komplikovaná 
hra vypráví nejen o devastaci krajiny, ale i o dopadu na 
lidské životy, manipulaci s občany, přetvářce, beznaději 
či zbabělosti. Vnímavější pocítili její přesah i nadčasovost. 

asanace



Hned 3 projekty našich studentů postoupily do finále 
MEZINÁRODNÍ! přehlídky studentských projektů “Máš umělecké 
střevo?”, letos na téma HRANICE. Jmenovitě gratulujeme z MM1 
Lence Pelantové, Báře Werthaimové, z MM2 Luboši Hradcovi a 
Mirku Mužíkovi, z MM3 Pavlíně Bělecké, Danu Taclíkovi, Katce 
Richterové, Vítku Kracíkovi, Sáře Plačkové a spolupracujícím 
studentům Martinu Hrbkovi, Dominice Ulrychové, Báře 
Nykodýmové a Báře Erbenové. Finále proběhne v květnu 2017.

jsme ve finále!!! 



V rámci 6. ročníku poděbradského sportovního dne při příležitosti 
mítinku „Poděbrady Walking 2017“ se 8. 4. 2017 uskutečnil 
i běh o Pohár starosty města Poděbrady. Spolu s ostatními 
základními a středními školami města, sportovci poděbradských 
oddílů a širokou veřejností se akce zúčastnila i naše škola. EKO 
Gymnázium reprezentovali studenti primy a tercie, Multimediální 
tvorbu pouze jedna studentka z prvního ročníku. A právě ona, 
Lenka Pelantová (na fotografii se startovním číslem 362), se pro 
nás stala favoritkou. Obsadila ve své věkové kategorii krásné 3. 
místo. Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

medaile pro studentku naší 
školy



Den Země již po několik let slaví naše škola spolu se Speciální ZŠ 
Poděbrady úklidem Bažantnice a okolí školní budovy. Svět dětí obou 
škol, za naši tentokrát žáků ze třídy MM1, se opět na chvíli spojil. 
Vybaveni rukavicemi, kbelíky, nářadím a přistaveným kontejnerem 
vyrazili všichni společně uklidit odpadky, které za uplynulý rok k 
životnímu prostředí bezohlední lidé v okolí Bažantnice nashromáždili.

jarní úklid bažantnice



jarní úklid bažantnice



Badatelský stánek u příležitosti Dne Země jsme letos poprvé postavili 
na zahradě Střední zemědělské školy v Poděbradech. Zajímavé pokusy 
připravila Mgr. Bohdana Glierová spolu s dětmi z přírodovědného 
kroužku, který na EKO Gymnáziu vede. K vidění byla chemická 
reakce, při které se nafoukne balonek.  Vznik oxidu uhličitého během 
pokusu zase pomohl dostat vařené vejce do lahve s úzkým hrdlem 
a na mobilu se ukazoval izolující účinek alobalu. Školky a školy z 
Poděbrad a blízkého okolí kromě naší aktivity navštívily i program 
připravený Střední zemědělskou školou nebo Ekocentrem Huslík.

bádáme společně



den země na zahradě szeš poděbrady



Ve středu 19. 4. se třídy primy a tercie vydaly do Městského 
divadla v Kolíně, kde hrálo Klicperovo divadlo z Hradce Králové 
představení Kytice. Viděli jsme inscenované balady jako například 
Vodník, Holoubek, Svatební košile a několik dalších. Nejznámější 
Polednice chyběla. Ve všech mužských rolích se nám představil skvělý 
herec Miroslav Zavičář, v ženských Kristýna Kociánová, Natálie 
Holíková, Zora Valchařová a další. Představení trvalo dvě hodiny 
i s přestávkou. Obsahovalo plno zajímavých divadelních efektů, 
krásných kostýmů a v neposlední řadě dobrých hereckých výkonů.

Katherine Ballatá, Petra Zradičková, prima

představení kytice z 
pohledu primy



Ve středu 16. dubna naše třída spolu se třídou primy navštívila 
kolínské divadlo. Šli jsme se podívat na představení jménem Kytice 
od Karla Jaromíra Erbena. Herci z hradeckého divadla nám zahráli 
sedm balad z této sbírky. Nejvýznamnějším symbolem byly velmi 
moderní kulisy, které tvořily velmi neobyčejný pohled na hru. 
Překvapilo nás, že v celém představení figuroval jen jeden muž, 
který zahrál všechny mužské role. Zajímavostí bylo, že divadelní 
spolek z Hradce Králové si pro nás připravil i méně známé 
balady, které se téměř nehrají. Představení bylo velmi zábavné.

Anna Hamannová, tercie

představení kytice z 
pohledu tercie



Ekomenu se po letech dočkalo své inovace. Nová nabídka byla 
připravena s ohledem na potřeby a požadavky studentů. S 
náměty přišli i sami studenti prostřednictvím školního studentského 
parlamentu. Stálice v podobě výměny ekounů za vstupenky do kina, 
divadla či fitness zůstávají, nově přibyly například power banka 
či paměťová karta. Studenti, kteří si z nabídky přesto nevyberou, 
můžou školní měnu proměnit v charitativní počin. Přes UNICEF 
pořídit tzv. „dárek pro život“, nakoupit pamlsky pro poděbradský 
psí útulek nebo přispět záchranné stanici Ekocentrum Huslík.

máme nové ekomenu



Komiksové postavičky z populárního Čtyřlístku ožily na divadelních 
prknech Klicperova divadla. Představení ušité snad na míru naší 
škole zhlédli v dubnu studenti EKO Gymnázia i Multimediální tvorby 
v rámci Klubu mladého diváka. Prostřednictvím foťáků, kamer a 
dataprojektorů bylo vytvořeno virtuální prostředí, ve kterém herci 
hráli. Multimediální pojetí zanechalo v obecenstvu silný dojem.

 čtyřlístek



Zazvonil zvonec a pohádky je konec…Posledním zvoněním se 
čtvrtý ročník pomyslně rozloučil se školou, s učiteli, kamarády 
a předal úřadování současným třeťákům. Usměvavé tváře 
v kostýmech naposledy procházely třídami, ve vzduchu se 
mísily květinové vůně a chodbami se rozléhal zvuk píšťalek, 
trubek a frkaček. Pomalované tváře studentů nižších ročníků 
zůstávaly za řáděním maturantů. A teď hurá k maturitě!

poslední zvonění



poslední zvonění



poslední zvonění



Ačkoliv byl druhý ročník studentské akce s názvem Poděbradský Majáles 
kvůli nepřízni počasí zrušen, zůstala po něm v naší škole malá památka. 
Stejně tak jako v loňském roce, i letos jsme připravovali grafický návrh 
plakátu. Celé grafice dominuje logo navržené pro předešlý ročník, které 
pochází z rukou Lukáše Šolce, tehdejšího studenta Multimediální tvorby.

poděbradský majáles



...my jim za odměnu nabízíme vstupenky na Sázavafest!!!

podpořte své děti ve školní 
tvorbě



studio m



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci
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Vít Kracík, MMT3

Dominika Ulrychová, MMT3
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Tomáš Vavřička, MMT3



Denisa Gabriela Barrello, 3.V, 
iniciály

Šarlota Martincová, 1.V, iniciály



prima, příběh trojské války, 
audiovizuální výchova



Kristýna Šimáková, MMT4, 
kaligrafický plakát

Veronika Tichá, MMT4, 
kaligrafický plakát

Magdaléna Volejníková, 
MMT4, kaligrafický plakát



Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Přejeme slunečné jarní dny a 
těšíme se nashledanou na konci 
školního roku!


