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Dnešní doba je tak trochu na hlavu. Z mnoha důvodů. Vláda nevládne, ale vytváří systematický chaos, ve které se většina 
obyvatel naší krásné země začíná ztrácet. Rozhodnutí střídá rozhodnutí a jak se v tom má člověk vyznat. No, většinou 
typicky po česku, jako chytrá horákyně, ani oblečená a ani nahá, ani obutá a ani bosá, ani pěšky a ani na kole…Nařízené 
restrikce se nedodržují, covidové křivky nakažených se dostávají do dosud nepoznaných maxim, poctiví lidé, kteří  
se řídí vládními opatřeními, už toho mají dost, když vidí, jak se chová část naší elity. Na hlavu již začíná být i domácí izolace 
ve školství. Škola je sociální komunita, kde základním prvkem je osobní kontakt. Přímý, nezprostředkovaný, učitel, 
žáci, kamarádi. Trvá to již moc dlouho. Ještě že máme počítače a můžeme se vidět a slyšet přes internet, jinak bychom 
už asi skončili jako zoufalí robinzoni na pustém ostrově. Naše škola přistupuje k distanční výuce velmi zodpovědně. 
Žáci by neměli pocítit, že by online výuka pro ně znamenala nějaký propad ve znalostech a dovednostech, které  
by měli během školního roku získat. Vedle běžné výuky nám funguje i školní parlament či výchovné poradenství. 
Umíme technologiemi nahradit ledasco, ale setkávání, povídání či úsměvy tváří v tvář, to neumíme. Abychom výuku 
na dálku zpříjemnili žákům i jejich učitelům, provádíme v těchto dnech v rámci žákovského projektu v předmětu 
Marketing a marketingová komunikace se 3. ročníkem Multimediální tvorby a septimou gymnázia rozsáhlé šetření 
náročnosti a spokojenosti s distanční výukou u žáků i jejich učitelů. Výsledky budou výstupem ke zlepšení kvality 
distanční výuky do budoucna. Jak to dopadlo, určitě vám dáme na webu či školním facebooku vědět.
Hodně životního optimizmu, zdraví a pokory k lidskému životu vám přeje

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

není nám jedno, co se děje



talentové zkoušky prověřily uchazeče

V prvním lednovém týdnu jsme po dlouhé době mohli ve škole 
přivítat žáky. Žáky devátých tříd, kteří přijeli do našich zámeckých 
ateliérů absolvovat talentové zkoušky na obory Design a nová média 
a Multimediální tvorba. Těšíme se už nyní na nové talenty v příštím 
školním roce.



Projekt oživil výuku zeměpisu v tercii. Získané informace o vybraném 
státu žáci zpracovali do podoby informačního plakátu. Při tvorbě 
grafiky využívali znalosti z hodin IKT a předmětu Audiovizuální 
výchova. Vznikly zajímavé návrhy, jejichž příprava žáky bavila.

státy evropské unie jako téma v 
zeměpisu



„naše obec“ v primě

Vyhledat informace o historii a současnosti, zajímavých 
místech či osobnostech, památkách, sportovních a kulturních 
možnostech ve své obci a následně prezentovat online, byl 
úkol v předmětu Výchova k občanství. Zpracované prezentace 
byly téměř na profesionální úrovni a některé sklízely doslova 
bouřlivý potlesk.



Jak by měl vypadat dobrý přítel? Prima se nad 
tématem zamyslela a v předmětu Výchova ke zdraví 
pod vedením Mgr. Blanky Melíškové připravila vlastní 
originální recepty.

Recept od Matěje Větrovského
Suroviny:
1 polévková lžíce blbostí, špetka inteligence, 5 polévkových lžic důvěry, 2 lžíce sportu, 6 polévkových lžic spolehlivosti, 1 lžíce společných 
zájmů, 3 lžíce ochoty mi pomoci a nenechat mě v úzkých, 3 lžíce smyslu pro humor
 
Recept:
Smícháme lžíci společných zájmů se lžícemi sportu a mícháme. Během míchání přidáváme všechnu spolehlivost a špetku inteligence. Dále 
přidáme smysl pro humor, lžíci důvěry a lžíci ochoty mi pomoci. Ze všeho uhněteme těsto a dáme péct na akorát stupňů do doby, než se 
seznámíme. Až se seznámíme, tak dochutíme přítele ještě jednou lžící blbostí.

Další originální recepty naleznete na webových stránkách.

recept na dobrého přítele



tercie pomáhá ostatním

Jak můžeme pomáhat? Stejnou otázku si položili žáci 
tercie společně s vyučujícím pedagogem Petrem Hercikem 
při realizaci projektu „Pomáháme ostatním“, který byl 
pololetním tématem v předmětu VKO. Dívky se zaměřily na 
seniory, kteří v každé době pomoc uvítají. Zájem soustředily 
na poděbradský domov seniorů, ale situace jim nakonec 
nedovolila projekt dotáhnout do konce. Tým se nenechal 
odradit a připravil propracovanou strategii pro pomoc 
seniorům, kterou využije ihned, jakmile to bude možné. 
Chlapci se hned na začátku rozhodli přizpůsobit aktuální 
situaci a pomáhali ve svém okolí – rodinám, známým a 
sousedům. Zapojili se tak například do kutilských domácích 
prací, běžného úklidu nebo pomáhali s domácími úkoly 
či hlídáním sourozenců nebo známých dětí. Své činy 
zaznamenali v krátkém videu, které je zveřejněno na školním 
YouTube.



Otevření problematiky šikany ve výuce je důkazem toho,  
že se nevyhýbáme i nepříjemným tématům. V rámci distanční 
výuky se žáci EKO Gymnázia zabývali tématem šikany a také 
kyberšikany. Sdělovali si své milé i nepříjemné zážitky z prostředí 
třídy a žákovského kolektivu na základních školách. Učili  
se, jak se bezpečně pohybovat ve virtuálním světě. Seznamovali  
se s tím, jak se chovat v situacích, kdy si myslí, že dochází k projevům 
šikany. Sami nakonec sepsali své příběhy, zkušenosti a názory.

Mgr. Barbora Herciková, učitelka

co to je šikana??



Šikana

Šikanoval Pepa Jardu,
ať navalí miliardu.
ve zlatě či korunách,
jinak mu dá na čumák.

Jarda nebyl bábovka,
jeho plán byl tutovka.
řekl o tom učiteli
a hnedka se věci děly.

Pepa dostal třídní důtku,
nikomu nerozbil budku,
stal se z něho vzorný žák,
dneska je to advokát.

Amálie Keltnerová, prima

co to je šikana??



učíme se pro život

Pololetní projekt kvarty byl již opravdovou přípravou na reálnou životní 
situaci. Úkolem studentů bylo připravit založení své nové firmy. Ačkoliv 
mělo jít o firmu veskrze fiktivní, studenti přistoupili ke svým plánům 
nadmíru prakticky a využili reálných informací dostupných z nejrůznějších 
zdrojů. Během on-line hodin se seznámili prostřednictvím formálně  
i obsahově kvalitních prezentací s jednotlivými projekty. Všechny 
plány se ukázaly jako velmi propracované a konkurenceschopné.  
Na www.ekopodebrady.cz jsou k vidění hned dvě kavárny Community Café a  
All I Need, dále firma obchodující se dřevem Woody´s, psí hotel Čtyři tlapky nebo  
e-shop LES - Logistic Electronics Shop.
Jednoduše skvělá práce!

 PhDr. Petr Hercik, Ph.D., učitel



co říkají žáci o eko gymnáziu?

Zeptali jsme se našich žáků, jak se studuje na EKO 
Gymnáziu a reakce nás velmi potěšily. Vybrali jsme 
pro vás několik ukázek, jejichž celé znění si můžete  
v klidu přečíst na webových stránkách.  

Ve škole se mi moc líbí, protože se učíme zajímavé věci. Učitelé jsou milí, snaží 
se se vším pomoct. Každý je jiný a má svůj vlastní přístup k žákům. 
Lukáš, sekunda

Na naší škole při distanční výuce pracujeme s Microsoft Teams a úkoly nám 
chodí do Školy OnLine. Online hodiny jsou dobré a máme i možnost se ptát  
na otázky. Mně distanční výuka ze začátku nevyhovovala, protože to pro všechny 
bylo velmi nové, ale když jsem si našla svoji rutinu a zvykla jsem si na systém 
odevzdávání úkolu, tak mi distanční výuka velmi vyhovuje.
Tayla, kvarta

O hodinách se mi pracuje dobře a na spoustě z 
nich máme zadané různé projekty. Distanční výuka  
mi velmi vyhovuje.
Anežka, tercie

Na projekty nám učitelé dávají vždy hodně času,  
a když potřebujeme s projekty pomoc, tak nám 
vždy pomohou. Ve škole je bezva atmosféra, mám 
parádní spolužáky.
Patrik, prima



česká filharmonie živě

SOŠ i EKO se v sobotu 20. února účastnily koncertu v Rudolfi-
nu! Myslíte si, že to není možné? Omyl. V hledišti seděly žáky 
vlastnoručně vyrobené portréty. Živou hudbu si žáci obou 
škol mohli vychutnávat z pohodlí vlastního gauče v přímém 
přenosu na ČT art.

Vojtěch Fuksa, MMT2



česká filharmonie živě

Ondřej Skořepa, MMT2
Kateřina Brodská, M

M
T2

A
ndrea Procházková, M

M
T2

Klaudie Pačesová, kvarta

Barbora Leopoldová, kvinta



psychohygiena v třídnických 
hodinách? kdy jindy..

Náročná doba, která s sebou přináší nové zátěžové situace pro všechny.
Pobyt v domácím prostředí u počítačů při distanční výuce byl zpočátku 
něčím novým, o čem jsme netušili, že nás bude provázet tak dlouho. Není to 
jednoduché pro nikoho z nás – učitelů, žáků, ani rodičů. Ukazuje se, jak je velmi 
důležité, víc než kdy jindy, komunikovat. O tom, jak zvládáme úskalí výuky 
na dálku, co se nám daří a s čím máme problémy, co nám dělá radost, co nás 
trápí, co prožíváme a jak se s tím vypořádáváme. Jak na to, aby měl každý 
svůj osvědčený režim, který funguje a přináší ovoce v podobě zvládnutých 
úkolů, pozitivní zpětné vazby i motivace jít dál. Kdo víc toto zázemí potřebuje 
než mladí lidé. Doba, ve které žijeme, prověřuje - odolnost, flexibilitu, pevnou 
vůli i míru zátěže, kterou uneseme. To jsou vysoké nároky na naši osobnost. 
I o tom je dobré mluvit, podělit se s ostatními nebo jen tak naslouchat a 
nechat se inspirovat. Třídnické hodiny jsou k tomu vhodnou příležitostí. 
Nemluvit jen o prospěchu, ale i o každodenních úplně všedních radostech 
a starostech, které ovlivňují tolik důležitou psychickou pohodu a celkovou 
vyrovnanost. Třídnické hodiny takto zaměřené u nás proběhly ve všech třídách.



virtuální prohlídka poslanecké 
sněmovny

Žáci hned několika tříd EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních 
studií měli příležitost navštívit v přímém přenosu prohlídku 
Thunovského paláce, kde sídlí dolní komora Parlamentu České 
republiky, kterou tvoří Poslanecká sněmovna. Miroslav Kupka z 
Kanceláře Poslanecké sněmovny nás seznámil s historií a vznikem 
Parlamentu ČR, funkcí a složením obou komor, především 
Poslanecké sněmovny a provedl nás budovou.  Streamovanou 
prohlídku provázely dotazy žáků pokládané přes chat a nahradily 
tak osobní kontakt, který nám současná situace neumožňuje. 
Věříme, že se v budoucnu do Thunovského paláce vrátíme, ale 
tentokrát osobně.



opět pomáháme...



korupční kauzy

Distanční výuka nahrává tvorbě projektů a nebylo tomu jinak ani v úno-
rových hodinách OSZ.  Tentokrát si žáci druhého ročníku Multimediální 
tvorby posvítili na nejznámější korupční kauzy Čapí hnízdo, Nákup vozů 
Tatra a další. 



když je úkol dobrovolný

Dobrovolná výzva fotografa Pavla Horáka, který u nás vyuču-
je fotografii, zvedla dobrovolníky z multimediálky z gauče a 
přiměla je vyrazit do přírody. Počasí zrovna přálo k zachycení 
krásné zimní atmosféry. 

Michaela Harlasová, MMT3
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školní parlament

Schůzky školního parlamentu začínají přinášet své ovoce. Návrhům tříd 
na realizaci tematických besed se vedení školy věnovalo a již v březnu 
proběhne na gymnáziu beseda s psycholožkou. V jednání jsou i další 
návrhy například beseda od výchovně-vzdělávací společnosti GREEN LIFE 
EDUCATION zaměřená na projekt Nejbohatší Ekosystémy Planety Země 
nebo online setkání s Tomášem Břínkem alias TMBK. 



marketingový průzkum eko a 
mmt

Rozsáhlý a časově náročný projekt zpracovaly týmy SOŠ a EKO v rámci 
předmětu Marketing a marketingová komunikace. Zaměřily se na všechny 
aspekty distanční výuky. Anonymní dotazníkové šetření přinese odpovědi 
například na spokojenost s online výukou, množství a obtížnost zadávaných 
úkolů nebo psychické rozpoložení žáků během domácí výuky. V příštím čísle 
se můžete těšit na vyhodnocení celého projektu.



beseda kolínský majáles

Absolventka oboru Multimediální tvorba a současná studentka VŠ 
Kája Sokolová zavítala online do naší školy, aby kvintě a septimě 
nabídla možnost dalšího osobního rozvoje v podobě stáže při 
realizaci Kolínského majálesu. Zájemci, kteří budou mít zájem se 
zapojit, získají zkušenosti z marketingu, dramaturgie nebo produkce.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

M
arkéta Žárová, M

M
T1

vyučující Anna Martínková, práce s barevností a barvami (kom-
plementární barvy, teplé a studené odstíny, abstrakce)

Barbora Kunášková, MMT1 Kateřina Vacková, MMT1



Žofie Vopálenská, MMT1

Jakub Zolotarev, M
M

T2

Filip Cvejn, MMT1

vyučující Anna Martínková, práce s barevností a barvami (kom-
plementární barvy, teplé a studené odstíny, abstrakce)

Lucie Ipserová, MMT1



Eliška Přesličková, MMT1
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Eliška Kotrbová, MMT1
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vyučující Anna Martínková, práce s barevností a barvami (kom-
plementární barvy, teplé a studené odstíny, abstrakce)



Anna Ritchelová, MMT3
Zdeňka Kovářová, MMT3

vyučující David Bros, 3D modelování 

Natálie Březinová, MMT4



Tomáš Runštuk, MMT4

Matouš Zedníček, MMT4

Daniel Bláha, MMT3

vyučující David Bros, 3D modelování 



David Jašek, MMT3

Štěpán Bureš, MMT4

Zdeňka Kovářová, MMT3

vyučující David Bros, 3D modelování 



Nikola Tužová, MMT3
Ondřej Vasilovčík, MMT3

vyučující Luboš Marek, fotografie, téma: detail

Foceno na Xiaomi Redmi Note 7
Expozice: f/1.8 
           1/14
           ISO-400
Ohnisková vzdálenost 5mm

Na fotce je detail dvou os. Byla úplná tma a odraz světla je ze zapnutého 
notebooku naproti osám. Přepaly a podpaly jsou záměrné. 

Nikola Tužová 3M
22. 2. 2021



Michaela Harlasová, MMT3

Natálie Březinová, MMT4
Matouš Zedníček, MMT4
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vyučující Pavel Horák, fotografie, 
téma: jídlo



Kateřina Ryšánková, MMT4

Michaela Harlasová, MMT3
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vyučující Pavel Horák, fotografie, téma: volná tvorba
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Adriana Hanhan, DM2
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vyučující Leona Kubišová, vizuální design, vizitka



Jakub Peter, MMT3
David Henyš, MMT3

Rosalie Matoušková, MMT3

vyučující Leona Kubišová, navrhová-
ní a realizace, sněhové nápisy



Kai Kreuze, MMT2 Lucie Marhanová, MMT2

Natálie Bušová, MMT2
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vyučující Leona Kubišová, téma: iniciály



Václav Wagner, Adam Raška, 
MMT2

Kateřina Brodská, Pavlína Čeřovská, 
MMT2 Kai Kreuze, Natálie Bušová 

MMT2

Naposledy

Brodská, Čeřovská

Auf der 
Heide...

...blüht 
ein...

Co se asi 
bude dít 

teď?

Ťuk

Klep

Přichází rodinný známý a přítel, 
který má za manželku Němku a ví, 

co se bude dít.

Ten kluk 
musí pryč!

Naposledy se rozluč 
s Honzou...

Honza odjíždí do jiné země, 
kde jeho rodiče doufají, že 

bude mít lepší život.

vyučující Leona Kubišová, téma: komiks



Tereza Čermochová, MMT4

Matyáš Jiroudek, MMT4

Lucie Kvapilová, M
M

T4

Petr Soukup, MMT4

vyučující Leona Kubišová, 3D model



David Kubín, MMT4 Lucie Kvapilová, MMT4

Eliška Malá, MMT4

Kateřina Ryšánková, MMT4

vyučující Pavel Horák, fotografie, 
téma: zátiší



Tereza Chromá, MMT3

Tomáš Kaucký, MMT4

Jan Zeman, MMT4

Zdeňka Kovářová, MMT4

vyučující Pavel Horák, fotografie, 
téma: zimní fotografie



Michaela Harlasová, MMT3

Jakub Peter, MMT3

Ellen Matějková, MMT3

vyučující Pavel Horák, fotografie, 
cvičení z postprodukce



Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Krásné prožití posledních 
zimních dnů, hodně optimizmu a 
pozitivního myšlení!
Na shledanou v dubnu.


