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Konec roku je často spojený s bilancováním. Každému proběhne hlavou, ať už vědomě či bezděčně, 
co se mu v uplynulém roce povedlo a co by dnes udělal jinak, kdyby býval věděl… Rok 2020 nebyl nejen pro naši 
školu rokem jednoduchým. Museli jsme zvládnout zajistit výuku a chod školy v podmínkách epidemiologických 
opatření včetně nové formy vzdělávání - distanční výuky. Jak se nám výuka na dálku na jaře i na podzim zdařila,  
to nejlépe posoudí klienti našich služeb, žáci a jejich rodiče. Posuzováno z naší strany, mám dobrý pocit, že výzvu, 
která před námi ze dne na den stála, jsme velmi dobře zvládli. Učitelé museli na sobě nejenom v technologickém 
rozvoji hodně zapracovat a z hlediska zpětné vazby od žáků měli více práce (příprav a opravování), než mají obvykle 
při prezenční výuce.  Důležité je, že vzdělávací cíle nebyly distanční výukou zásadně dotčeny. Žáci si zvykli na online 
výuku, pracovali samostatně v domácí přípravě, využívali konzultační hodiny v rámci daného předmětu. Snažili 
jsme se, aby ani odborná výuka netrpěla dopady absence prezenční výuky. Půjčovali jsme žákům digitální techniku,  
aby ze svých domovů mohli plnit úkoly odborné přípravy. Prostřednictvím aplikací žáci sdíleli se svými vyučujícími 
své práce, společně o nich diskutovali a mohli je tak posouvat dále. Štěstí a spokojenost se rodí z bolesti, která  
jim předchází. Tou bolestí může být tvrdá práce na sobě, fyzická i duševní, překonávání zdravotních problémů, řešení 
sociálních kontaktů a vazeb v rámci rodiny i mezi přáteli či známými, hledání sebe sama. Přeji vám všem do nového 
roku 2021, aby každá vaše bolest či bolístka byla odměněna radostí a štěstím, že jste něco zvládli a že se vám opravdu 
něco povedlo. Vlastní píle, úsilí a trpělivost jsou na této cestě předpokladem úspěchu.  
Zdravím vás s přáním spokojených vánočních svátků a úspěšného startu do nového roku.
Zbyněk Lukavec, ředitel školy

s optimismem do roku 2021



náhrada za dny otevřených dveří

Navštívit jakoukoliv školu je nyní téměř nemožné.  
Jak tedy zrealizovat DOD a ukázat ateliéry uchazečům  
o obory Multimediální tvorba a Design a nová média? Naši 
studenti třetího a čtvrtého ročníku pod vedením vyučujícího 
Jirky Petrů připravili prezentační video, které zhlédlo na školním 
YouTube přes 300 diváků.

adaptační kurz



EKO Gymnázium využívá zázemí, technické vybavení a pedagogy 
odborných předmětů SOŠ pro vlastní audiovizuální tvorbu. Žáci tercie, 
kvarty a kvinty prokázali tentokrát kreativní myšlení a technologické 
dovednosti při plnění úkolu během distanční výuky pod vedením Mgr. 
Vojtěcha Nehyby. Tercie se úspěšně vypořádala se zadáním zpracovat 
krátký film po vzoru filmového festivalu 48 Hour Film Project Praha, kdy 
tvůrci mají 48 hodin na natočení krátkého filmu. Ve snímku žáci měli použít 
rekvizity v podobě žlutého deštníku, nástěnných hodin a zaznít musela 
věta: „Vámi požadované číslo je nedostupné“. Fantazie se u všech rozjela  
v plném proudu a vznikla i vtipná videa. Posuďte sami, jak se scenáristé, 
kameramani, střihači a herci v jedné osobě vypořádali se záludným úkolem.
Žáci kvarty a kvinty se pro změnu stali vizuálními umělci. Tvořili videa 
s libovolným tématem, ale zpracováním se měla blížit uměleckému 
žánru tzv. videoartu, který se dnes často objevuje u videí v galeriích 
umění. Videa můžete zhlédnout na našem školním YouTube.

kreativní tvorba v rámci 
audiovizuální výchovy



eliška rybářová 

Výtvarná práce Elišky Rybářové z druhého ročníku 
Multimediální tvorby se stala součástí 48. mezinárodní 
dětské výtvarné výstavy Lidice. Gratulujeme!



eliška rybářová



třídní žebříček hodnot

Jaké jsou naše životní hodnoty? Nad tématem se zamysleli 
žáci sekundy s vyučujícím PhDr. Petrem Hercikem, Ph.D.   
v předmětu Výchova k občanství. Úzký výběr deseti 
nejdůležitějších hodnot si žáci vyvěsí na nástěnku.



Ellen Matějková získala jedno z 1. míst v komiksové soutěži 
„PROMLUV K SVĚTU BUBLINOU!“, jejíž 5. ročník vyhlásila  
ADRA, o. p. s. Do soutěže s tématem „Cíle udržitelného rozvoje“ 
putovalo dohromady šest zdařilých komiksů výtvarníků z MMT3 . 
Děkujeme našim studentům za reprezentaci školy a gratulujeme 
vítězce!

sbíráme ceny



projekty ve vko v plném proudu

I během distanční výuky se na EKO Gymnáziu pracuje na třídních 
projektech. V plném proudu je projekt „Osobnosti“ v sekundě,  
ve kterém si každý vybere osobnost, kterou následně představí  
v první osobě.  V tercii se žáci věnují projektu „Pomáháme ostatním“ 
a vybírají okruhy lidí,  kterým je potřeba pomáhat (rodina, sousedé, 
okolí). Následně rozhodnou, s čím potřebují pomoci, vytvoří návrhy 
a rozdělí si úkoly ve skupině. Kvarta pracuje na projektu „Fiktivní 
firma“. Proběhly průběžné prezentace, kde skupiny představily 
svou firmu např. psí hotel Čtyři tlapky, kavárnu All I Need, Woody´s,  
LES – Logistic Electronics Shop  nebo Community Café.



jakou hudbu poslouchají žáci  
na eko gymnáziu?

Žáci EKO Gymnázia si v předmětu Hudební výchova  pod vedením  
Mgr. Barbory Hercikové připravují medailonky o svých oblíbených 
interpretech. Žákyně Amelie Anna Keltnerová z primy si připravila 
informace o slavné zpěvačce a herečce Doris Day. Tato významná 
umělkyně hrála například v Hitchcockově snímku Muž, který věděl příliš 
mnoho, kde nazpívala známou skladbu Que Sera, Sera. Píseň v podání 
Amálky si můžete poslechnout na školním YouTube.



prezentujeme eko gymnázium

Vidět nás můžete v Poděbradech i v Nymburce.



připravujeme maturanty  
do života

Studenti 4. ročníku Multimediální tvorby se zúčastnili 
online workshopu na téma „Jak napsat motivační dopis“, 
který připravila  pro zájemce Mgr. Jana Audrainová.  Kromě 
obecných doporučení se dozvěděli, jak mohou zahrnout 
do svého CV a motivačního dopisu zkušenost z dvouletého 
mezinárodního projektu ArtMap. Některé reakce z toho, co jim 
osobně účast na projektu přinesla, můžete vidět na obrázku.



slavné výzkumy v psychologii

Žáci kvinty společně vypracovávali projekty zadané Mgr. Janou 
Bartošovou v rámci předmětu Občanský a společenskovědní 
základ. Projektová výuka se na gymnáziu již osvědčila. Žáci 
společnými silami ve skupinkách zpracovávají zadaný úkol, 
získávají informace, rozdělují si úkoly v týmu a následně  
i prezentují.  Tentokrát zpracovávali téma „Slavné výzkumy  
v psychologii“ s jediným rozdílem, že veškerá spolupráce 
a prezentace probíhaly online. Skupiny se navzájem informovaly 
o výzkumech: Pavlovův reflex, Haló efekt a Skinner box.



youtube

Všimli jste si nově přidaných videí a animací na školním  
YouTube? Staňte se ODBĚRATELEM a nenechte si ujít žádný 
nový příspěvek.



babbat

Je tomu rok, co naše škola vstoupila do projektu Erasmus+ BABBAT. 
Spolu s partnery z Estonska, Litvy, Lotyšska, Řecka, Španělska a Islandu  
se zaměřujeme na dospělé, kteří nemohou uspět na trhu práce. Mezi 
ohrožené patří mimo jiné i matky po mateřské dovolené či senioři před 
dosažením důchodového věku. BABBAT jim pomáhá najít cestu, získat 
informace a posunout se blíž k vysněné práci. Projekt koordinuje island-
ská agentura Skref Fyrir Skref (Krok za krokem). V listopadu proběhla  
celodenní konference, která se konala jak jinak než online. Našemu škol-
nímu týmu (Mgr. Aleš Bezouška, Mgr. Kateřina Zumrová, PhDr. Eva Svo-
bodová, Monika Martínková, MgA. Leona Kubišová a MgA. Šimon Chlou-
pek) se podařilo představit první výstup projektu, který je ke zhlédnutí 
na www.ekopodebrady.cz.



kreativní workshop  
s bárou nykodýmovou

Bára je naší absolventkou a její profesionální dráha se po ab-
solvování střední školy začala ubírat správným směrem. Vy-
zkoušela si přijímací zkoušky na VŠ, pracovala pro kreativní 
studio, kde měla na starost známé značky např. Špuntík.cz, 
Bezrealitky.cz, Hitradio aj., přešla do režimu OSVČ a stala se 
žádaným freelancerem v oboru. Pro naše studenty připravila 
workshop, během kterého vznikly cvičné návrhy na vánoční 
kampaň e-shopu Kabelka.cz, který je Bářiným klientem. Na 
závěr měli všichni příležitost konzultovat své návrhy a získat 
cennou zpětnou vazbu.



beethoven v češtině

Projekt Beethoven k 250. výročí narození světoznámého hu-
debního génia provází žáky nižšího gymnázia prezenční i onli-
ne výukou napříč vyučovacími předměty. V češtině se sekunda 
pustila do velmi zajímavých aktivit, jejichž výstupy má připra-
veny pro školní projektový den. Ten se uskuteční začátkem 
druhého pololetí školního roku. Všichni se těšíme na originální 
scénky ze života mimořádného umělce, dosud nezveřejněné 
dopisy a autentické rozhovory, fiktivní dobové články z tisku, 
autorské čtení veršů o Beethovenovi nebo dokumentární film 
ze života slavného skladatele, to vše v režii žáků této třídy. Na 
malou ochutnávku se můžete podívat již nyní na školním fa-
cebooku.



školní parlament

Práce jakéhokoliv týmu online je vždy těžší, než když se vidíte tváří v tvář. 
Není tomu jinak ani u schůzek parlamentu. Přesto se ŠP schází pravidelně 
jednou za čtrnáct dnů a pracuje na společných úkolech. Zrealizoval 
například průzkum používání facebooku a instagramu mezi spolužáky, 
který je důležitý pro plánování komunikace školy. Získal potřeby a náměty 
studentů pro realizaci besed a workshopů, předával informace z distanční 
výuky a nyní plánuje nové školní projekty.



pf 2021

Animovanou novoročenku, kterou pod vedením Leony Kubišové připravil  
Jakub Peter z třetího ročníku Multimediální tvorby, můžete zhlédnout na 
webových stránkách školy, na facebooku nebo na školním YouTube.



vaše děti výtvarníky / designéry / tvůrci

Natálie Březinová, MMT4

písmo v prostoru, multimediální 
design, vyučující Leona Kubišová

Eliška Malá, MMT4

Štěpán Bureš, MMT4
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autorské knihy, prostorová tvorba, 
vyučující Veronika Valentová

Jakub Rousek, MMT2

Jakub Zolotarev, M
M

T2

Kateřina Brodská, MMT2
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Ondřej Kozák, MMT1

autorský šperk, 
prostorová tvorba,
vyučující Veronika Valentová



David Henyš, MMT3

Kristýna Dydyková, MMT3
Jakub Novotný, MMT3
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plakát, 
navrhování a realizace,
vyučující Leona Kubišová

Jakub Peter, MMT3



David Henyš, MMT3

Lukáš Jakeš, MMT3

Jakub Peter, MMT3

David Jašek, MMT3
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plakáty 
„International Compost Awareness Week“, 
vyučující Šimon Chloupek



Kateřina Brodská, MMT2

Eliška Vrabcová, M
M

T2
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kresba zátiší, 
figurální kresba,
vyučující Veronika Valentová



Eliška Rybářová, MMT2

PF 2021
Veselé Vánoce a šťastný nový rok

přeje EKO Gymnázium
a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady 

Martin Brabenec, MMT2
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PF 2021 

Lucie Ferdinandová, MMT2

Kateřina Brodská, MMT2
David Henyš, MMT2

návrh pf 2021, 
vyučující Šimon Chloupek

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje EKO Gymnázium
 a SOŠ Multimediálních studií Poděbrady

PF 2021



Natálie Vojnarová, MMT3

Štěpán Tindel, MMT4

David Henyš, MMT3

Sebastian Loudát, MMT4

makrofotografie,
vyučující Pavel Horák



Kateřina Ryšánková, MMT4

Ellen Matějková, MMT3

Dominika Kovanda, MMT4

Michaela Harlasová, MMT3

makrofotografie,
vyučující Pavel Horák



Michaela Harlasová, MMT3

Tomáš Dítě, MMT2

David Hájek, MMT2

Kai Kreuze, MMT2
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Pavlína Čeřovská, MMT2

workshop s grafičkou Bárou 
Nykodýmovou



Natálie Březinová, MMT4

Eliška Malá, MMT4
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3D model masky,
vyučující Leona Kubišová



Kateřina Vacková, MMT1

Renata Rudolfová, DM1
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Veronika Škaloudová, DM1

Karolína Stránská, D
M

1

prostorové ztvárnění iniciálů, 
prostorová tvorba,
vyučující Veronika Valentová



Jakub Rousek, MMT2

Eliška Vrabcová, MMT2

Kateřina Brodská, M
M

T2

Pavlína Čeřovská, MMT2

Adéla Takačová, MMT2

Tomáš Dítě, MMT2

vizitka, 
grafický design,
vyučující Leona Kubišová
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Anna Ritschelová, MMT3

Lukáš Jakeš, MMT3

Michaela Harlasová, MMT3
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Tereza Chromá, MMT3

navrhování a realizace,
vyučující Pavel Horák





Monika Martínková
Marketing, PR 

EKO Gymnázium a SOŠ Multimediálních studií

připravila:

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

Krásné a pohodové Vánoce, 
úspěšný vstup do nového roku, 
hlavně zdraví a na shledanou
 v roce 2021


