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a K. Kotmelová (tercie) – všichni
jmenovaní postupují do okresního kola,
které proběhne v dubnu. V kategorii B
se úspěšnými řešiteli stali Š. Schnierer
a S. Bláhová (oba kvinta).

Školní oslava Purimu
Letošní Purim byl ve znamení divadla
a karnevalu, na který se zvláště mladší děti
pečlivě připravovaly. Na prvním stupni se
děti ráno sešly v družině, kde zhlédly krátkou
improvizaci dětí z páté třídy na téma Purim.
Děti si následně ve svých třídách předaly
mišloach manot a hrály hry podle svého
přání a výběru.

 Chmeláci a včelstva

Místo svačiny zasedly k bohaté hostině, na
níž nechyběly Hamanovy uši.

Studenti Lauderovy e-školy při každoroční návštěvě v Praze

Další oslava probíhala v tělocvičně, kde
byla velká taneční show, roztančila se celá
školka a celý první stupeň. S velkou radostí
si jednotlivé třídy zopakovaly choreograﬁi
z půlročního projektu. S nadšením se k nim
přidávaly i ostatní.

svým vyučujícím poděkovat. Mimo jiné je
i povzbudit plány do budoucna: „Děkujeme,
že držíce pevně opratě svých spřežení, letíme
vstříc nahlédnutí do světa idejí. A za to, že
kategorický imperativ nám bude vždy bližší,
nežli utilitarismus.“

Během diskotéky se představily všechny
masky. Soutěžilo se v několika kategoriích,
nejvtipnější maska, nejromantičtější,
nejbarevnější, nejstrašidelnější apod.
Kategorie navrhovaly samy děti. Tím však
naše oslava neskončila. V pátek nám divadlo
Feigele představilo svoji nově zpracovanou
purimovou hru.
V maskách přišli i studenti gymnázia
a většina vyučujících, i oni strávili den
purimovými radovánkami, ale i čtením
megily Ester.

Maturitní
a imatrikulační ples
Začátkem března se v klubu Roxy uskutečnil
maturitní a imatrikulační ples. Imatrikulovaní
primáni dostali školní trika a přednesli školní
haiku, následně byli představeni maturanti,
kteří tentokrát svou prezentaci „vtěsnali“
do vytříbeného minimalistického proslovu,
v němž hlavní roli hrálo číslo čtyři („… čtyři
byli zásadní mírotvorci, kteří se roku 1919
sešli v Paříži, aby nastolili trvalý světový mír.
Ačkoliv se jim to nepodařilo, děkujeme, že
to víme“), v němž dokázali nejen shrnout,
co podstatného se naučili, ale také všem

Studenti Lauderovy
e-školy v Praze
Ve dnech 27. 2. až 1. 3. 2015 se uskutečnil
druhý šabaton e-školy. Účastníci přijeli
z různých koutů Čech, Moravy i Slovenska.
Celkem se sešlo téměř osmdesát dětí, rodičů
a jejich učitelů.
V pátek večer jsme se zúčastnili bohoslužby
ve Staronové synagoze, následovala
šabatová večeře. Na sobotní dopoledne
připravilo sdružení Chinuch program pro
děti. Společně se věnovali paraše a svátku
Purim. Po bohoslužbě a dětském programu
následoval sobotní oběd. Odpoledne se
studenti Lauderovy e-školy setkali se svými
učiteli. Následovala seudat šlišit a havdala.
Sobotní večer probíhal ve znamení
neonového minigolfu. Studenti i jejich rodiče
si hru velmi užili.
V neděli pak absolvovali prohlídku Prahy,
kterou připravili Štěpán Kliment a Ivo Hříbek.
Program končil obědem v DSP Hagibor.
Šabaton je vždy skvělou příležitostí, aby se
„naživo“ setkali rodiče, studenti a učitelé.

Krátké zprávy
 Účast v biologické olympiádě

Slavnostní šerpování maturantů

V průběhu prvních tří únorových týdnů
se uskutečnila školní kola biologické
olympiády – tentokráte již ve třech
kategoriích – D, C a B. Celkově se
biologické olympiády v tomto školním
roce zúčastnilo 18 studentů nižšího
a vyššího gymnázia. V kategorii D se
úspěšnými řešiteli stali: E. Gracerová
a N. Güttner (oba ze sekundy)
a z kategorie C: L. Poldauf (kvarta)

Přírodovědný kroužek Chmeláci navštívil
3. března aktuální výstavu Národního
zemědělského muzea v Praze pod
názvem „Od nektaru k medu“. Na
výstavě jsme se dozvěděli o jednotlivých
kastách v úlu a přesvědčili se o důležitosti
dělnic a jednoduché, leč důležité úloze
trubců a matky. Prohlédli jsme si vývoj úlů
a jejich různé typy, viděli velké množství
včelařských nástrojů na zpracování
medu, oddělování víček a péči o úl.
Na výstavě byla i možnost vidět všední
louku včelíma očima, tedy modro-růžově
s nádechem ultraﬁalového světla, které je
člověku obyčejně neviditelné. Na závěr
jsme se vyfotili u krásného exempláře
traktoru Zetor z předválečných let.
Výstavu můžeme doporučit všem se
zájmem o tohoto úžasného tvorečka
a komukoliv, koho zajímá, odkud se bere
sladký med, který má doma.

Naše děti z mateřské školy se setkaly se seniory
na Hagiboru a společně vyráběli pesachovou hagadu.

 Exkurze do Národního archivu
Studenti tercie se zúčastnili prohlídky
Národního archivu na pražském
Chodovci. Nejprve se seznámili
s možnostmi restaurování starých
rukopisů a tisků a následně si prohlédli
některé archiválie. Mimo jiné si mohli
přečíst dopis George Washingtona
či prolistovat rodinné album vedlejší
větve Habsburků a ze školních sešitů
sešitů zjistit, co habsburské princezny
učil jejich domácí učitel. Seznámení
s českými archivy bude pokračovat
návštěvou tzv. Korunního archivu na ulici
Milady Horákové. Naše průvodkyně
zodpověděla naše četné dotazy, navíc
nás seznámila i se svými novými objevy
o F. Champollionovi, které zjistila studiem
archivních pramenů.
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