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Milí rodiče a studenti,
je tu další e-školní newsletter, ve kterém se dozvíte, co vše se v e-škole dělo v posledních měsících.

ČTENÍ DĚTEM
Celý podzim probíhalo ve spolupráci s Židovskou obcí v Brně 5× týdně večer „čtení dětem“. Ve středu čteme
v cizím jazyce (angličtina nebo hebrejština), ostatní dny česky nebo slovensky. Klasické i moderní pohádky
a povídky předčítali rodiče i prarodiče studentů e-školy i kamenných Lauderek, rabíni všech směrů, spisovatelé
a spisovatelky. Některá čtení byla spojená s divadlem nebo kreativním tvořením.

JAK PŘEŽÍT LOCKDOWN?
V rámci e-learningového programu pro dospělé proběhla s psychiatrem a psychoterapeutem MUDr. Tomášem
Rektorem debata o tom, jak zvládnout současnou náročnou situaci. MUDr. Rektor se zaměřit na to, zda je
možno současnou situaci projít bez hádek, konﬂiktů a kolapsů a jestli nás může naopak v něčem obohatit
a posílit. Dozvěděli jsme se také, jaké jsou obecnější postupy při zvládání krizí.
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ŠABAT V KRABICI
V týdnu, kdy se konal světový Šabatový projekt, jsme posílali šabatové krabice e-školním rodinám v ČR
i na Slovensku. V krabici byl hroznový mošt na kiduš, svíčky na pátek večer i na havdalu, sirky, něco dobrého
na zub, recept na chalu a průvodce šabatem krok za krokem.
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CHANUKA
Všechny e-školní rodiny od nás obdržely malý chanukový balíček. Sety škole darovala nadace Matanel, která
je jedním z pilířů EFI (Educating For Impact) spolu s CER (Conference of European Rabbis).
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MAZAL TOV!
Gratulujeme k bat micva Alžbětě Guštafíkové a k bar micva Adamu Doležalovi – mazal tov!

SPOLEČNÉ VAŘENÍ EVROPSKÝCH E-ŠKOLNÍCH RODIN
6. 12. proběhlo společné online vaření pro rodiny z e-školních programů po celé Evropě. Vaření připravili
maďarští kolegové, připravovaly se palačinky s houbovou náplní.
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SOUTĚŽ VE VÝZDOBĚ ROUŠEK
Děti ze všech Lauderových e-škol v Evropě se zúčastnili soutěže o nejlépe a nejoriginálněji vyzdobenou roušku.
O tom, které roušky vyhrají v našem národním kole, rozhodovali zástupce Lauderovy nadace v ČR Leo Pavlát,
předseda ŽO v Praze František Banyai a učitelka výtvarné výchovy v Lauderových školách a výtvarnice
Lucie Hujerová. Všechny výtvory byly krásné a porotci tak neměli vůbec jednoduchou práci. Na prvním
místě se umístila Lillian Spencer Kahn, na druhém Aron Spencer Kahn a na třetím Katrin Tesařová. Výhercům
gratulujeme a všem dětem děkujeme za účast a krásné výtvory!
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PŘEDSTAVUJEME UČITELE
Mariana Kuželová, Jeruzalém – v e-škole učí hebrejštinu děti
i dospělé
1. Jaký byl tvůj oblíbený předmět ve škole?
Ve škole mě bavily jazyky, hlavně čeština a němčina.
2. Proč ses rozhodla studovat hebrejštinu?
Hebrejštinu jsem začala studovat díky své lásce k jazykům a také
proto, že jsem po dědečkovi Židovka a chtěla jsem se víc propojit
s židovskou kulturou.
3. Co tě nejvíc baví na učení hebrejštiny v e-škole?
Při učení mě nejvíc baví hledat cesty, jak zaujmout různé věkové
skupiny, které učím. Baví mě vymýšlet hry pro děti i shánět texty,
které budou zajímat dospělé.
4. Jaký je tvůj oblíbený svátek?
Mám ráda Pesach. Baví mě kreativita, se kterou různé skupiny lidí ke svátku přistupují – vytvářejí vlastní
verze Hagady a přemýšlejí, jak se témata putování, otroctví i svobody odrážejí v jejich vlastních životech.
Také si o Pesachu užívám dlouhé prázdniny.
Alena Dosedlová, Nymburk – v e-škole učí angličtinu
1. Jaký byl tvůj oblíbený předmět ve škole?
Vždycky jsem nejradši ze všeho četla, takže mě nejvíc bavila
čeština a literatura. Samozřejmě i angličtina, na kterou jsme
na gymnáziu měli toho nejlepšího učitele ze všech, a s trochou
nadsázky vždycky tvrdím, že všechno, co umím, mě vlastně
naučil on.
2. Vystudovala jsi bulharštinu, chorvatštinu a práva. Proč sis vybrala
zrovna tyhle obory? Věnuješ se jim i dnes?
Ke studiu na ﬁlozoﬁcké fakultě mě přivedl zájem o jazyky.
Bulharistika a kroatistika jsou ﬁlolgické obory, takže kromě jazyků
samotných jsme studovali i jejich literatury a kulturní propojení
s ostatními slovanskými zeměmi. Ve třetím ročníku mi deﬁnitivně
došlo, že uživit se jako ﬁlolog nebude úplně jednoduché a přihlásila jsem se zcela pragmaticky na práva.
Vystudovala jsem nakonec oboje, ráda jezdím na Balkán a právnické znalosti využívám ve své práci
v realitní kanceláři. Ani jedno se určitě neztratí a třeba se k právní praxi vrátím, až děti povyrostou.
3. Co tě nejvíc baví na učení angličtiny v e-škole?
Dlouhé roky jsem si myslela, že učit děti není nic pro mě (a přes internet už vůbec ne), ale e-learning
v Lauderkách mě přiměl úplně změnit názor. Baví mě sledovat, jak děti rostou, pořád se zlepšují, často se
společně zasmějeme a neustále na internetu objevuju nové zdroje a učební materiály, takže se na hodinách
nenudíme a ani po těch letech to pro mě není rutina.
4. Co ráda děláš ve volném čase?
Dělám pořád něco, většinou víc věcí najednou. Cvičím jógu, hodně čtu, na procházkách poslouchám
audioknihy, předělávám a restauruju nábytek, šiju si oblečení, na chalupě pěstuju zeleninu, a když už se
někdy dívám na ﬁlm, musím u něj aspoň plést nebo háčkovat. Hrozně nerada vařím, moc neuklízím a peču
jen pod nátlakem, ale nijak mě to netrápí a rodina se s tím už taky naučila žít. ;)

