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Zima již zaklepala na dveře, před námi jsou vánoční svátky a zasloužené volno k nasbírání potřebných sil do nového 
roku 2019. Jaký bude, to hodně záleží jen a jen na nás. Pokud nejde o věci viz major, má každý svůj život ve svých 
rukách. Záleží na nás, jestli bude upachtěný, stresující a nesvobodný, nebo spořádaný, smysluplný a pohodový.  Člověk 
je spokojený, pokud se cítí svobodný a dělá to, co ho baví. V čem je schopen se realizovat. Potom jsou za ním vidět i 
výsledky práce. Bohužel to platí i opačně. Je to stejné pro děti i dospělé, žáky i jejich učitele. Slovy klasika, svoboda 
je poznaná nutnost. Každá společnost má svá pravidla, každá sociální skupina i rozumný jedinec. Chci-li hrát fotbal, 
nemohu hrát ragby. Abych byl dobrý, musím se připravovat a trénovat. Každý hráč má svou nezastupitelnou roli. 
Když všechno dobře funguje, daří se a všichni jsou spokojeni a životem naplněni. Jsou motivováni podávat stále lepší 
výkony, vědí, že jsou nedílnou součástí týmu a záleží na každém, jak tým v konfrontaci s konkurencí dopadne. Zvítězí? 
To je opravdu na nás. Takovým týmem je i naše škola, žáci i učitelé. 
Přeji vám všem klidné a radostné vánoční svátky. Do nového roku 2019 hodně vnitřních sil na vyrovnání se se všemi 
nástrahami, které nám běžný život přináší. Přeji vám též, abyste si uvědomili svou svobodu při řízení věcí osobních, 
která se ale neobejde bez tvrdé práce na sobě i pro své okolí. Hodně štěstí a zdraví!

Hezké dny.

Zbyněk Lukavec, ředitel

vstup do nového roku



V pátek 9. listopadu jsme se zúčastnili 15. ekologické konference 
konané na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. 
Setkalo se zde celkem 11 školních týmů z celé republiky. Přítomni 
byli i zástupci UNESCO, MŠMT, Zeleného kříže a především Klubu 
ekologické výchovy v čele s PhDr. RNDr. Danuší Kvasničkovou, CSc. 
S čím jsme přítomné školy oslovili? Tématem naší práce byl  questing 
(česky hledačka). První poděbradský quest „Putování lužním lesem“ 
vytvořili naši studenti společně s dětmi ze ZŠ Jedna radost v rámci 
přírodovědného kroužku. Prezentovat do Prahy ho přijeli Nikola Málková, 
Klára Špitálská a Klaudie Pačesová ze sekundy a Petr Vencl z tercie. Quest 
jsme zpřístupnili široké veřejnosti. K dispozici je v kanceláři naší školy, 
v poděbradském turistickém a informačním centru nebo si ho můžete 
stáhnout na stránkách sdružení Tereza: https://jdeteven.cz/cz/questy.

Mgr. Bohdana Glierová, koordinátorka EVVO

ekologická konference 



Barbora Krýdová, studentka posledního ročníku architektury, přišla 
studentům z MMT1 přiblížit, co studium na tak zajímavé vysoké škole 
obnáší.

beseda se studentkou 
architektury



ozoboti mezi námi

Věděli jste, že naše škola využívá miniroboty OZOBOT? Zapojení robotů do výuky 
na EKO Gymnáziu rozvíjí digitální gramotnost žáků a učí je i týmové práci, která 
je pro jejich další rozvoj a uplatnění ve společnosti velmi důležitá. S ozoboty, kteří 
reagují na jednotlivé barvy a podle jejichž kombinace se pohybují po vyznačené 
dráze, se žáci učí přirozenou formou základům programování. Stačí fixy, papír 
a chuť vyzkoušet něco nového. První testovací provoz ozobotů probíhá v rámci 
přírodovědného kroužku a vzdělávacích projektů. Žáci se mohou na začlenění 
ozobotů do výuky těšit v druhém pololetí.



naše obec, region, kraj

Primáni nás v předmětu Výchova k občanství seznámili s historií i současností 
míst, kde žijeme. Měli jsme příležitost vidět prezentace o blízkých místech České 
republiky, ale přenesli jsme se i do dalekého kanadského Toronta. Projektová 
výuka je pro studenty příležitostí k rozvoji velké řady dovedností. Učí se vyhledávat 
zdroje, pracovat s fakty, samostatně a zároveň i spolupracovat, interpretovat vlastní 
prezentaci aj.



naše obec, region, kraj



osobnosti

Další projekt zpracovaný v hodině Výchovy k občanství absolvovali žáci sekundy. 
Navazoval na výuková témata jako např. podobnosti a odlišnosti lidí, temperament, 
osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti. V komentovaných prezentacích  a na 
originálních videosnímcích seznámili ostatní s  osobnostmi jako např. Albert Einstein, 
Karel IV., Bohumil Hrabal, ale i youtuber Jiří Král, babička Daniely Bartošové nebo 
Nikola Málková ze sekundy.
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člověk ve společnosti

Tercie se zamyslela nad rozdíly mezi lidmi, rovností a nerovností, 
lidskou solidaritou a pomocí a nad etickými principy lidského 
soužití.  Žáci své prezentace představili také v předmětu 
Výchova k občanství. Široké téma a volné zpracování 
inspirovalo žáky k zajímavým výstupům. Mluvilo se například 
o rasismu, adopci na dálku nebo o úskalí Touretteova syndromu.



člověk ve společnosti



záložka do knihy spojuje 
školy

Realizační tým složený ze žáků sekundy a tercie získal 
diplom za účast v projektu „Záložka do knihy spojuje 
školy“. Pro zajímavost: projektu se účastnilo 1096 českých 
a slovenských škol, dohromady 130 002 žáků. Více 
informací o projektu je na webových stránkách školy.



přímá linka „poděbrady - 
nantes“

Dvě střední školy, podobné zaměření studia, jiné město a jiná 
země... Naše škola z Poděbrad a francouzská škola Centrum 
grafických studií (Pôle des Arts Graphiques) z Nantes zahájily 
spolupráci, která propojuje předměty Multimediální tvorba 
(Audiovizuální výchova), Grafický design a Anglický jazyk s 
využitím evropské komunikační platformy pro školy eTwinning. 
Během realizace vznikne interaktivní digitalizovaná mapa studenty 
oblíbených míst v Poděbradech a v bretaňském městě Nantes. 
Do projektu se zapojily třídy kvinta, MMT2, MMT3, MMT4.



Loňská absolventka oboru Multimediální tvorba Bára Nykodýmová 
přijela předat zkušenosti z pomaturitního života studentům třetího 
a čtvrtého ročníku. Bára je důkazem, že samostatnost, píle, 
sebevzdělávání a nadšení učit se novým věcem jsou v dnešní době 
nepostradatelné a žádané vlastnosti člověka. Ačkoliv nebyla úspěšná 
při přijímacích zkouškách na VŠ, své znalosti a nadání uměla prodat 
při výběrovém řízení na pozici samostatného grafika ve společnosti 
MMS digital a vysokoškolské studium chce zvládnout dálkově. Dnes 
zodpovídá za značky Špuntík.cz, bezrealitky.cz, Hitrádio a Rock 
Radio. Studenti získali jasnou představu o přijímacích řízeních ve 
firmách, komunikaci s klienty, efektivitě práce či time managementu.

beseda s grafičkou



janáčkova sinfonietta

Klub přátel vážné hudby se v listopadu zúčastnil dalšího z cyklu 
koncertů pro středoškoláky v Dvořákově síni pražského Rudolfina.
Dne 26. 11. 2018 jsme měli příležitost slyšet symfonickou skladbu 
Sinfonietta od Leoše Janáčka. Obsazeny byly nástroje lesní roh, 
housle, viola, violoncello, kontrabas, harfa, pikola, klarinet, trubka, 
tuba, pozoun a další. Sinfoniettu nám nejprve hráli po částech. 
První skladba, kterou Janáček napsal ve svých dvaadvaceti letech, 
byla veselá. Druhou, z mého pohledu agresivní skladbu, napsal ve 
svých dvaasedmdesáti letech. V druhé polovině zahráli koncert bez 
přestávek a moc se mi to líbilo.

Nela Trnková a Daniela Bartošová, sekunda



Poděbradské mateřské školky a Speciální ZŠ Poděbrady navštívil 
Mikuláš se svojí družinou v podání studentů z MMT2. Kostýmy i 
herecké výstupy byly tak věrohodné, že došlo i na slzičky a sliby 
poslušnosti.

mikulášská družina z multimediálky 
řádila v poděbradech



fotografický ateliér 
prochází revitalizací

Změny v ateliéru se týkají především jeho vybavení. Za poslední dva 
měsíce byla pořízena záblesková technika s octaboxem pro lepší 
kvalitu portrétového svícení a se stripboxem pro nejlepší možné 
kreativní osvícení scény. Stávající fotoaparáty značky Canon byly 
doplněny o několik kusů značky Nikon. Obě značky jsou považovány 
za naprostou špičku v oblasti profesionální fototechniky a jejich 
používáním ve výuce zajišťujeme studentům lepší uplatnitelnost 
v profesním životě. S příchodem profesionálního fotografa pana 
Horáka byla výuka zaměřena především na portrétní, fashion, 
reklamní a produktové fotografie. Důraz je kladen na technickou 
kvalitu fotografií a celkové teoretické a praktické znalosti z oblasti 
fotografie.



ateliérový workshop 
s bárou krýdovou

Workshop pro MMT1 byl založen na první zkušenosti studenta s 
návrhem konkrétního jednoduchého objektu/prostoru na konkrétním 
místě. Spolupráce skupiny, kreativní myšlení, práce s prostorem, ale 
i s časem byly základem návrhu funkčního objektu na pozemku 
školy. Celý průběh studenti zdokumentovali a na závěr svoji tvorbu 
prezentovali.  Výstupy byly vskutku kreativní a odvážné.



ateliérový workshop s Bárou 
Krýdovou



školní parlament v praxi

Schůzky školního parlamentu nejsou jen dlouhé debaty o ničem. 
Zástupci tříd přichází se zajímavými náměty a projekty, které 
vedení školy bere opravdu vážně. Na ukázku jsme vybrali několik 
zrealizovaných aktivit, které parlament v letošním školním roce 
inicioval.

Školní automat na zdravou 
svačinku

Nové potahy na sedací vaky 
v relaxační místnosti

Výměna dodavatele papíro-
vých utěrek

Ředitelské volno v období 
vánočních prázdnin



happysnack

Školní parlament se zasadil o umístění automatu na zdravou 
svačinku i do naší školy. Složení výrobků zdravé výživy je sestaveno 
a kontrolováno profesionálními nutričními terapeutkami. Automat 
je vybaven on-line systémem, který umožňuje kontrolovat stav 
zásob a poskytuje rodičům okamžitou informaci o stavu kreditu na 
bezhotovostní kartě. Velkým benefitem pro rodiče je možnost ovlivnit 
složení výrobků a výši denního limitu.



pomáháme tam, kde je potřeba



Internet nezapomíná a zanechané stopy jeho používáním lze lehce 
zneužít. S tímto vědomím bychom se měli po internetu pohybovat. 
Třídy sekunda a kvinta absolvovaly besedu s využitím interaktivně 
založeného programu, kde na praktickém příkladu viděly, jakou 
digitální stopu po sobě mohou zanechat. Zároveň získaly návod, 
jak se zachovat, když se setkají s rizikovým chováním.

digitální stopa



nový ipad pro

Vybavení školy se díky rychle se rozvíjejícím technologiím rozrůstá.



maturitní ples 

Čtvrtý ročník Multimediální tvorby Vás srdečně zve na maturitní ples, 
který se koná 8. února 2019 v klubu Staré Lázně Kolín. Svůj vlastní 
Golden Ticket si můžete zakoupit v předprodeji přímo u maturantů.



coolagent

Beseda ve kvintě a MMT1 představila možnosti v oblasti jazykových 
kurzů, pracovních pobytů či studií v zahraničí.



jak se designuje sklo

Druhý ročník Multimediální tvorby (skupina výtvarníci) navštívil 
sklárny Bohemia a dozvěděl se více o designování skla.



poslední parlament

Školní parlament završil svoji letošní činnost krátkým 
předvánočním posezením, při kterém spolu s panem 
ředitelem shrnul svoji dosavadní činnost.  Už nyní se můžeme 
těšit na další podněty parlamentu v novém roce 2019.







vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Beata Bartošová, MMT1 Jakub Peter, MMT1 Michaela Harlasová, MMT1



Anna Hladíková, MMT1 Jaroslav Nymburský, MMT1



Adéla Handčilová, MMT4

Lu
bo

š 
H

ra
de

c,
 M

M
T4

Lukáš Moc, MMT4

Martin Kadlec,  MMT4



výběr z třídy MMT2

placky k výročí 100 let založení republiky



Zdeněk Havel, MMT4 Miroslav Mužík, MMT4

návrh oděvů - 100 let založení republiky



Alžběta Kudličková, MMT4 Abby Rawlings, MMT4

návrh oděvů - 100 let založení republiky



Eliška Černíková, MMT4 Kateřina Doupalová, MMT4
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návrh obalu



Dominika Mamiňáková, MMT2

Alžběta Kudličková, MMT4

návrh obalu



Sebastian Loudát, MMT2

Lucie Kvapilová, MMT2

Eliška Malá, MMT2Štěpán Bureš, MMT2

logo



Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 2019!


