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Se sklonkem roku máme chuť trochu bilancovat, co nám ten uplynulý rok přinesl či co nám vzal. Přinesl nám určitě 
spoustu nových zážitků, příležitostí i zkušeností nejenom v pedagogické práci. Přijali jsme ke studiu nové žáky 
gymnázia i multimediálky na základě náročných přijímacích zkoušek.  Vypustili jsme do světa nové absolventy, 
kteří zvládli maturitu s nulovou hrubou neúspěšností, parametrem, který bedlivě sleduje Česká školní inspekce 
a vyráží na školy, kde je vysoká. Posílili jsme vybavenost školy, abychom udržovali technický a technologický 
nadstandard. Máme kvalifikovaný a dělný pedagogický sbor, který se vedle samotného vzdělávání významně 
podílí na pozitivním klimatu školy. Co nás čeká v roce 2018? Především realizace školního akčního plánu, jehož 
prioritami jsou mj. podpora odborného a polytechnického vzdělávání, úzká spolupráce se zaměstnavateli a 
odborníky z praxe i podpora výuky cizích jazyků. Aktivity školního akčního plánu budou finančně podpořeny z 
projektu Šablony, do kterého se naše škola též zapojila. Jsme rádi, že víme, jak na to, abychom posunuli školu 
mezi školy výběrové. Rok 2018 budou provázet významné aktivity v rámci oslav 25. výročí založení školy. Hned 
v lednu vyhlásíme Online filmový festival krátkých žákovských filmů, na jaře uspořádáme velkou výstavu školních 
prací spojenou se studentským happeningem a v září proběhne slavnostní zasedání pedagogické rady, které se 
ohlédne za čtvrtstoletím úspěšného fungování školy. Přeji vám všem krásné a spokojené Vánoce a hodně zdraví, 
pohody, pracovních i osobních úspěchů v roce 2018.

Zbyněk Lukavec, ředitel školy

malé ohlédnutí na konci roku 
a vstříc roku novému



exkurze na famufest 

Vybraní studenti tříd MMT1,2,3 navštívili tradiční festival studentských filmů 
FAMUFEST. Zhlédli projekci studentských filmů v kině Světozor a zúčastnili se 
besedy s tvůrci studentských filmů. Hlavním tématem besedy byly praktické rady 
- jak točit film, jak je natáčení náročné časově i finančně a jakým způsobem k 
tématu autoři přistupují. Exkurzi završili návštěvou výstavy studentských instalací, 
která je každoročně pořádána v prázdné budově připravené k rekonstrukci. V 
letošním roce to byl komplex Hybernská 4, kde se instalace zúčastnilo více než 
40 ateliérů vysokých škol. Naše škola se může pyšnit faktem, že v některých 
ateliérech pracují i její bývalí studenti, kteří pokračují ve studiu na vysoké škole s 
multimediálním zaměřením.  

René Slauka, učitel



za uměním do prahy 

Ani následky po vichřici, které na několik dnů vyřadily z provozu Výstaviště Praha 
Holešovice a znemožnily tak návštěvu přehlídky Designblok 2017, neodradily 
třídy kvartu, MMT2 a MMT3 uskutečnit na konci října tematickou exkurzi v Praze. 
Nakonec navštívily galerii Kvalitář na Senovážném náměstí, kde si prohlédly 
výstavu s názvem „5KV / 5 let umění a designu v Kvalitáři“, která byla uspořádaná 
k výročí galerie. V druhé části exkurze se studenti přesunuli do Galerie Mánes, 
kde probíhala výstava Echoes / 100 Let Finského Designu a Architektury. 



Studenti primy navštívili v druhé polovině listopadu Archeopark pravěku 
Všestary. Během dvouhodinového programu zhlédli video zachycující pravěké 
technologie a řemesla, absolvovali ukázku replik pravěkých nástrojů či 
zbraní a komentovanou prohlídku vnitřní expozice všestarského muzea a ve 
venkovní části, kde se nachází pravěká vesnice, si vyzkoušeli různá řemesla.

archeopark pravěku všestary



Archeopark pravěku Všestary



for help

Opět jsme přispěli na děti s poruchou autistického spektra.



Naše škola měla příležitost účastnit se unikátního projektu, který 
je realizován největší mezinárodní studenty řízenou organizací 
AISEC. Celé čtyři dny nás navštěvovali vysokoškolští studenti ze zemí 
odlišných kultur - z Indie, Srí Lanky, USA a Brazílie a seznamovali s 
tradicemi, zvyky, ekonomickou, sociální či kulturní situací příslušné 
země, a to vše v anglickém jazyce.

projektový týden edison



projektový týden EDISON



projektový týden EDISON



Nicole Cote, MMT2: „Každá prezentace byla unikatní sama o sobě 
a všechny národnosti měly své kouzlo.“

projektový týden edison 
očima studentů

Barbora Komárková, MMT2: „Projekt měl hned několik benefitů.
Přednášeli nám lidé z různých zemí a kultur. Pro žáky, kteří nemají 
možnost se do těchto zemí podívat, to bylo určitě velké plus! “.

Marie Juláková, kvarta: „Bylo super, že jsme mluvili anglicky. Jazyky 
budeme potřebovat do budoucna.“

Thea Sedmidubská, kvarta: „Měli jsme možnost poslouchat různou 
anglickou výslovnost.“

Tereza Zelingerová, kvarta: „Fathima mluvila zřetelně a hodně nás 
naučila o Sri Lance. Bruna měla hezky připravené hry i prezentace, 
Yash měl výborné všechno - tancovali jsme a hrál i na kytaru. Katherine 
jsem dobře rozuměla, ale neměla to nejlépe připravené.



První etapa školní soutěže s názvem Univerzál na téma „Anglický 
zeměpis“ je úspěšně za námi a my známe pořadí. Z EKO Gymnázia 
první místo zaujala Tayla Jade z primy, druhé místo  Petra Zradičková 
ze sekundy a o třetí místo se dělí Nela Fialová ze sekundy s Klárou 
Špitálskou z primy. Z Multimediální tvorby první místo obsadil Pavel 
Svárovský z MMT3, druhé místo Daniel Dydyk  z MMT2 a třetí místo 
Nicole Cote z MMT2.

Všem zúčastněným gratulujeme!

univerzál



první sníh – líčení

.
Barbora Leopoldová, Kryštof Horák, Barbara Barello, Adéla 
Knitlová
Nastala zima. Zvířata se ukládají k zimnímu spánku. Stromy tančí pod vlivem 
větru, který přináší sníh do našich krajin. Přírodu pokryla bílá vrstva sněhu. Paní 
Zima, nadšená malířka, si dala velmi záležet. Na zemi se třpytí první vločky. 
Celá krajina září jako diamant. Všechno začíná být zasypáno sněhem. Tráva už 
není skoro vidět. Schovala se pod nadýchanými polštářky čerstvě napadaného 
sněhu a odpočívá.Děti vyběhly postavit prvního sněhuláka. Ptáci si hřejí své 
zadečky v teplých krajinách. Bez nich vypadá příroda trochu smutně, ale pohled 
na zasněženou zimní krajinu je výjimečný.

Týmová práce o hodině Českého jazyka na téma První sníh přinesla 
zajímavé a líbivé texty.

Petra Zradičková, Kristýna Semecká, Patrik Suttner 
a Tomáš Zelinger
Podzim končí a přišla královna zima. Svým žezlem vyčarovala 
první sníh. Také rybníky pomalu zamrzají a na oknech se rýsují 
první ledové vločky. Děti šťastně vybíhají do zasněžené krajiny. 
Zvířátka se uložila k zimnímu spánku a stromům opadalo staré 
listí, aby mohly mít nové. Ptáci odlétají do teplých krajin. Květiny 
se uzavřely, aby mohly na jaře zase vykvést. Lehký studený vánek 
mě pohladil po tváři. Konečně je tady zima.

Petr Vencl, Nela Fialová, Anna Juláková, Eliška Dudková, Šarlota 
Martincová
Oblohu pokryly velké temné mraky. Chladivý vánek ovíval holé stromy. Teploty 
začaly prudce klesat. Poslední lístky spadaly ze stromů a vytvořily přírodní 
peřinu. Zamrzlé kaluže připomínaly zrcadla. První vločky se snesly k zemi. 
Dlouhou dobu se neobjevilo sluníčko, zato sníh pokryl téměř celou krajinu. 
Různorodé vločky ulehly na střechy domů. Mrazivé počasí uspalo všechno 
živé. Všude je klid a vánoční pohoda. První sníh je za námi.

Tomáš Skryja, Tereze Kysílková, Daniel Hrádek, Veronika 
Rejmanová
Venku se ochladilo a každé stéblo trávy je pokryto jinovatkou. Stromy 
smutně postávají úplně holé. Některá zvířátka se chystají na zimní 
spánek.Dny se pomalu zkracují a brzy se stmívá. Mrazík maluje na 
okna nádherné obrazy. Vítr odnáší podzimní atmosféru a přichází 
paní zima. Z nebe se začínají snášet první sněhové vločky. Všechny 
stromy, rostliny a keře pokryla bílá přikrývka sněhu. Na rybnících se 
tvoří ledová vrstva. Zimní radovánky mohou začít.



přípravný kurz praskal ve 
švech

Stejně jako každoročně roste počet přijatých přihlášek ke studiu 
oboru Multimediální tvorba, roste i zájem o přípravný kurz. Účast 
opět překonala minulý rok. Celkem 74 účastníků prošlo výtvarnou i 
počítačovou částí kurzu a nyní se těší na talentové zkoušky, které je 
čekají v lednu 2018.



náš kraj

První ročník výtvarné, keramické a fotografické soutěže s názvem 
„Náš kraj“ v letošním školním roce vyhlásil Dům dětí a mládeže 
Nymburk. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a v provedení 
fotografickém, výtvarném nebo keramickém. Soutěže se zúčastnili 
studenti sekundy v rámci hodin Audiovizuální výchovy a MMT2, 
kteří své práce tvořili o hodinách Výtvarné přípravy pro média. 
První místo v kategorii 16 – 18 let obsadil Daniel Dydyk (MMT2). 
V kategorii 12 – 15 let naši studenti ze sekundy obsadili rovnou 
tři vítězné pozice. První místo Eliška Dudková s Terezou Kysílkovou, 
druhé místo Nela Fialová s Šarlotou Martincovou a třetí místo Tomáš 
Zelinger s Danielem Hrádkem.



novinka ve výuce

Studenti Multimediální tvorby od září tohoto roku mají příležitost 
sbírat další zkušenosti v jiném prostředí. Kromě fotografického 
ateliéru v budově školy mají k dispozici nově zrekonstruovaný 
ateliér Reného Slauky v Poděbradech, který studenty vyučuje. V 
rámci výuky fotografují, natáčí, tisknou velkoformátové fotografie, 
využívají kostýmy a rekvizity.



prima si prohloubila 
znalosti

„Naše obec, region, kraj“. Projekt ve výuce primy v rámci předmětu 
Výchova k občanství vychází ze skutečnosti, že mnohdy jen málo 
víme o historii i současnosti místa, kde žijeme.  
Žáci si tato místa v projektu vzájemně představili. Každý podle svých 
představ a podle vlastního scénáře. Ať už to byly komentované 
prezentace, postery, plakáty, autorské fotografie nebo 3D model. Žáci 
si projektem prohloubili nejen znalosti o regionu, ale také dovednosti 
získávat a zpracovávat informace, individuálně předvést svou práci 
před ostatními a v neposlední řadě si uvědomili, jak bohatou historii 
i zajímavou současnost mají místa, kde žijí.

Dagmar Lukavcová, učitelka



prima si prohloubila znalosti



czech press photo

Na začátku prosince navštívili vybraní studenti Multimediální tvorby 
největší výstavu současných fotografií v Čechách - Czech press 
photo 2017. Výstava zaměřená především na reportážní fotografie 
představila studentům téměř 500 fotografií a videí od více než 100 
autorů.



mikuláš a čert

Prosincovou tradicí se v naší škole stala mikulášská nadílka ve 
vybraných poděbradských mateřských školkách. Mikuláš se svou 
družinou z MMT1 od dětí vyslechl krásné básničky a od hříšníků slib 
poslušnosti. V dlouholeté spolupráci jsme pokračovali i ve Speciální 
ZŠ Poděbrady, kde se děti na mikulášskou trojici velice těšily.



Projekt „Osobnosti“ je součástí předmětu Výchova k občanství v 
sekundě. Témata týkající se podobnosti a odlišnosti lidí, typologie, 
charakterových a volních vlastností nebo životních hodnot a vzorů 
nemusí být probírána jen jako suchá teorie. Projekt dal žákům 
příležitost na základě vlastní volby představit skutečnou osobnost, 
která je inspiruje, oslovuje, které si váží nebo jim je příkladem.
 A tak se sešli v zajímavé společnosti Matka Tereza, profesionální 
basketbalista, úspěšný golfista, známý horolezec, famozní malíř 
nebo sourozenci autorů různých forem prezentací, mezi kterými 
nechyběla originalita, nápaditost ani soutěžní náboj.

Dagmar Lukavcová, učitelka

projekt „osobnosti“



projekt „osobnosti“



projekt setkání

Projekt Setkání ve spolupráci se Speciální ZŠ Poděbrady umožnil i 
letos žákům sekundy strávit jedno dopoledne s dětmi s postižením. 
Dostali tak příležitost blíže se seznámit se světem handicapovaných 
dětí, nahlédnout do jejich každodenního školního života a poznat 
jejich specifické potřeby. Pomáhali dětem s tvorbou projektů a jejich 
prezentací, účastnili se vánočního tvoření nebo asistovali při běžné 
výuce. Uvědomili si, jak důležité jsou v životě ochota a schopnost 
porozumění, empatie, trpělivost a vstřícnost. Návštěvu ve speciální 
škole provázely silné prožitky a emoce, které patří do našeho živo-
ta, a je velmi cenné je umět nejen vyjádřit, ale i pojmenovat.  



projekt setkání



pocity a dojmy studentů
z projektu setkání

Denisa Barello: „Líbilo se mi, že se pedagogický sbor snaží děti při-
pravit na svět a naučit je samostatnosti.“

Adéla Knitlová: „Vidět autistické děti, jak jsou šťastné i s takovým 
handicapem, je krásné.“

Petra Zradičková: „Bavilo mě s dětmi pracovat, ale musí být hodně 
náročné pracovat tam každý den.“

Patrik Suttner: „Změnilo mě to. Dříve jsem se bál styku s postiženými 
dětmi.“

Tomáš Zelinger: „Bylo to úžasné. Děti byly šťastné. Měli bychom si 
vážit toho, že jsme zdraví.“

Daniel Hrádek: „Vyvolalo to ve mně velký obdiv lidí, kteří se 
každý den o děti starají.“

Šarlota Martincová: „Zanechalo to ve mně smíšené pocity. Jsem 
ráda, že jsem zdravá. Děti s handicapem mají velkou chuť do života 
a radují se z každé maličkosti.Na druhou stranu bylo pro mě strašně 
těžké unést to, že nikdy nebudou jako my.“



výstava klauzurních prací

Vernisáž výstavy v Oáze Srdce v Poděbradech proběhla v 
příjemné předvánoční atmosféře. Vystavovala se tvorba 
studentů loňského druhého ročníku Multimediální tvorby. 
Ilustrace na téma Pes baskervillský, Drákula nebo Šťastný princ 
zdobily stěny výstavní místnosti.  Ukázka z knihy Šťastný princ 
v podání They Sedmidubské z kvarty byla milým zpestřením.



vánoční akademie

Každý rok se domníváme, že vystoupení žáků naší školy se nedá 
v dalším ročníku akademie překonat. Každý rok jsme však mile 
překvapeni. Na první pohled skrytý talent se opět ukázal na 
jevišti poděbradského Divadla Na Kovárně. Viděli jsme nádherná 
pěvecká i recitační vystoupení, klavírní koncert, hru na akordeon, 
různé druhy tance, vystoupení začínající hudební skupiny 
Nadotek, a to celé proložené vtipnými moderátorkami večera.



vánoční akademie



přispějte na pejsky

Dobročinná aktivita kvarty nezůstala ani letos bez 
odezvy. Dobrovolným vstupným na Vánoční akademii 
se vybralo 2 888 Kč pro Městský psí útulek Poděbrady.



vánoce v psím útulku

Hezké Vánoce budou mít pejsci v poděbradském 
útulku. Díky kvartě pod stromečkem najdou spoustu 
pamlsků i masových konzerv. Ačkoliv nepříznivé 
počasí zmařilo tradiční venčení, předali zástupci třídy 
nakoupené dárky osobně zaměstnancům útulku.



vánoční nadílka ekounů

Předčasný vánoční dárek v podobě školní měny Ekoun obdrželi stu-
denti napříč třídami EKO Gymnázia i Multimediální tvorby poslední 
školní den před vánočními prázdninami. Nadělovalo se za pomoc 
při dni otevřených dveří, za účast na burzách, natáčení projektové-
ho týdne EDISON, realizaci mikulášské nadílky, focení školních akti-
vit, návrh kapesního kalendáře, návrh školní pozvánky aj.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

David Vetor, MMT1

Dominik Holenda, MMT1
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Adéla Hančilová, MMT3

Kamila Chaloupková, MMT1



Natálie Březinová, MMT1

Eliška Malá, MMT1
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Barbara Jessica Barello, sekunda
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Nicole Cote, Watercolor

MMT2, téma Tapeta (nekonečný vzorek)

Jan Demeter, SPACE - ELEMENT-
DESIGN



Lenka Pelantová, Beeze-Beeze

MMT2, téma Tapeta (nekonečný vzorek)

Alexandr Aouf, Wood-Planks
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Damián Kislinger, AntiQ-Design
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Daniel Taclík, MMT4, vizitka

MMT2, téma Tapeta (nekonečný vzorek)
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Alžběta Kudličková, MMT3,
leták

Alžběta Kudličková, MMT3,
vstupenka
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Barbora Brejtrová, MMT2, zátiší

Šárka Janurová, MMT2, zátiší
Damián Kislinger, MMT2, zátiší



Alexandr Aouf, MMT2, technické 
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ekopodebrady.cz ——  mm4you.cz  ——  facebook.com/ekomt2011  
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Veselé Vánoce a nashledanou 
v novém roce 2018.


