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O co jde?
E-learning pro dospělé nabízí on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny. Lauderovy školy jej zřizují pro ty,
kteří mají zájem o studium, ale pracovní nebo rodinné povinnosti jim nedovolují docházet do běžných kurzů
mimo domov.

Jak to funguje?
K účasti v kurzu je potřeba pouze počítač nebo tablet, sluchátka s mikrofonem, web kamera a připojení k internetu.
Hodiny probíhají online v reálném čase. Minimální počet pro otevření kurzu je pět přihlášených studentů.

Kdo se může přihlásit?
Kurzy jsou určeny primárně pro rodiče studentů
Lauderových škol a studentů žákovského e-learningu,
při volné kapacitě ale přijímáme všechny zájemce
z širší židovské obce nebo zájemce s židovským
rodinným zázemím. V nejazykových kurzech je kapacita
neomezená a přijímáme proto automaticky všechny
zájemce z cílové skupiny.

Jaké kurzy jsou v nabídce?
Kurzy, jejich lektory, časy konání a ceny najdete
na druhé straně letáku.

Kdy kurzy začínají?
Všechny kurzy začínají 4. října 2021 a končí v posledním týdnu v lednu 2022.

Jak se mohu přihlásit?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 18. července 2021 prostřednictvím elektronického dotazníku, který najdete
zde. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Irenu Němcovou na e-mailu irena@team.clicktobejewish.cz.
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KURZY HEBREJŠTINY
MODERNÍ HEBREJŠTINA – ZAČÁTEČNÍCI – ALEF
Lektorka Monika Tintěrová, středa 18:00–19:30, 770 Kč/semestr
Kurz nevyžaduje žádnou předchozí znalost hebrejštiny.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – ALEF+ (navazuje na letošní kurz ALEF)
Lektorka Monika Tintěrová, středa 19:30–21:00, 770 Kč/semestr
Studenti mají úspěšně zvládnutý 1. díl učebnice Moderní hebrejštiny od Zory Jerby a pokračují dál v Ivrit min
ha-hatchala (s. 140). Dokáží číst vokalizovaný i jednoduchý nevokalizovaný text. Rozumí poslechu základních
témat. Na hodinách jsme se seznámili se základní slovní zásobou (rodina, jídlo, barvy, země, popis směru,
doma, počasí apod.) a se základními slovesy v přítomném čase a číslovkami. V jednoduchých větách jsou
studenti schopni i konverzovat.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – ALEF+ (navazuje na letošní kurz ALEF)
Lektor Peer Friedmann, pondělí 19:00–20:30, 770 Kč/semestr
Kurz začíná 7. lekcí učebnice Ivrit min ha-hatchala. Studenti již umí základní slovesa v paalu a pielu (typu
gar, lomed, roce, medaber) v přítomném čase a slovesa typu gar a lomed i v infinitivu, umí vyprávět o sobě
(kdo jsou, kde bydlí, co mají rádi atp.), říct, kolik je hodin a počítat do 100.

MODERNÍ HEBREJŠTINA BET (navazuje na letošní kurz ALEF+)
Lektorka Šoši Kadlečková, úterý 18:30–20:00, cena 770 Kč/semestr
V kurzu pracujeme se skvělou interaktivní učebnicí Bišvil ha Ivrit 1 (dokončená 3. lekce). Studenti znají
přítomný čas a infinitivy paalu a pielu, nahlédli i do dalších aktivních binjanů, smichutu. Probranou látku jsou
schopni aktivně používat při konverzaci.

MODERNÍ HEBREJŠTINA BET+ (navazuje na letošní kurz BET)
Lektorka Monika Tintěrová, čtvrtek 19:00–20:30, 770 Kč/semestr
Studenti pokračují v učebnici Ivrit min ha-hatchala (s. 320) a začínají ovládat minulý čas pravidelného slovesa
v pa’alu. Studenti jsou zvyklí konverzovat na různorodá témata (rodina, cestování, zdraví, počasí, dětství,
jídlo, dění ve světě apod.). Hodiny jsou zaměřené na praktické využití jazyka, konverzaci, čtení různých
typů textů (povídky, písňové texty, novinové titulky) a gramatiku, či procvičování sloves v různých kmenech,
předložky, číslovky atp.

lektorka Šoši Kadlečková, úterý 18:30 – 20:00, cena 770 Kč/semestr
V kurzu pracujeme se skvělou interaktivní učebnicí Bišvil ha Ivrit 1 (dokončená 3. lekce).
Studenti znají přítomný čas a infinitivy paalu a pielu, nahlédli i do dalších aktivních binjanů,
smichutu. Probranou látku jsou schopni aktivně používat při konverzaci.
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Studenti znají aktivní slovesné kmeny v přítomném čase a v infinitivech, nahlédli i do minulého času paalu.
Studenti znají aktivní slovesné kmeny v přítomném čase a v infinitivech, nahlédli i do
Probíranou gramatiku i slovní zásobu na aktuální témata v kurzu hojně procvičujeme při konverzaci;
minulého času paalu. Probíranou gramatiku i slovní zásobu na aktuální témata v kurzu hojně
v hodinách se věnujeme i různým jazykovým zajímavostem.
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MODERNÍ
KONVERZACE
MODERNÍ HEBREJŠTINA
HEBREJŠTINA KONVERZACE
lektor Peer Friedmann, neděle 19:00 – 20:30, 770 Kč/semestr

Lektor Peer Friedmann, neděle 19:00–20:30, 770 Kč/semestr

 רוב המפגשים.הקורס מיועד לתלמידים ששולטים בעברית ומעוניינים לשפר את יכולת הדיבור שלהם
 ללמידת, אך גם לקריאת טקסטים ספרותיים או עיתונאיים ולדיון בהם,מוקדשים לשיחה על נושאים שונים
 אחרים דווקא בנושאים, חלק מן השיעורים עוסקים בישראל ובתרבותה.מילים ולהכרת צורות ביטוי חדשות
,מדעיים או אקטואליים – המטרה היא תמיד לשוחח על נושאים שלא היינו מדברים עליהם כנראה במקום אחר
 מקומכם איתנו, ואם הצלחתם לקרוא את הטקסט הזה.ולתרגל כך את יכולת הביטוי שלנו
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„MAMELE & TATELE OBRAZ ŽIDOVSKÉ MATKY A OTCE V LITERATUŘE“
Lektor Mgr. Daniel Soukup, čtvrtek 19:00–19:45, cena 550 Kč/semestr
Literární seminář bude zaměřen na stereotypně vnímané postavy židovských rodičů v převážně prozaických
textech zahraničních a českých autorů. Stereotyp „zvláštní“, „šílené“, „přehnaně milující“ či „svojí péčí dusící“
matky, který je charakteristický pro anglo-americkou židovskou kulturu, má svou výpovědní hodnotu i mimo
její kontext, a je proto čtenářům blízký a důvěrně známý. Na základě četby americké literární produkce se
proto pokusíme vystopovat podobné či kontrastní motivy v české literatuře. Pozornost věnujeme i literární
postavě židovského otce, která osciluje mezi slabochem, nýmandem a kafkovsky nepřístupným patriarchou.
Během kurzu budeme hledat neostrou hranici mezi realistickým rodičovským portrétem, univerzálním obrazem
rodičů, popřípadě jejich karikaturou. Hlavním bodem jednotlivých, spíše neformálních, setkávání bude diskuse
o vybraných textech a jejich interpretace. V semináři si rovněž všimneme genderové problematiky, otázky
otcovství, mateřství a postavení ženy-matky, muže-otce v judaismu.
Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. působí v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových na FF UP v Olomouci
a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde vede oddělení starší literatury. Věnuje se především průsečíkům
judaistických a bohemistických bádání, zkoumá protižidovské stereotypy a mnohostrannost konfliktů
křesťansko-židovského soužití ve středověku a raném novověku ve světle literatury, výtvarného umění, ale
i archivních a hmotných pramenů. Zajímá se též o dějiny moravských Židů.

STUDIUM MIŠNY
Lektor rabín Menaše Kliment, pondělí 20:30–21:15, cena 550 Kč/semestr
Nejstarší zaznamenaná vrstva rabínských výroků je základním kamenem židovského náboženského
myšlení. Pro současného čtenáře je někdy složité orientovat se ve smyslu textu díky jeho výjimečnému stylu,
jazyku a rámci dobových reálií. V průběhu kurzu budeme společně studovat text vybraných oddílů mišny.
Začneme oddílem Brachot. Cílem je seznámit se se starověkými myšlenkami rabínů a pochopit jejich význam
pro současnou dobu.

