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Zahraniční inspirace
V březnu jsme zakončili učitelský projekt
Janua cognitis reserata, v jehož rámci díky
podpoře Erasmus plus vycestovalo 8 učitelů
napříč jednotlivými stupni školy na týdenní
stáž do zahraniční školy. Vybrány byly školy
podobné naší, tedy školy židovské otevřené
širokému spektru dětí a mládeže z místních
židovských komunit. Podrobněji jsme
návštěvy popsali v Obecních novinách.

V. víkendový šabaton
lauderovské e-školy
2018
Začátkem března se v lobby hotelu
Metropolitan sešlo kolem šedesáti
„přespolních“ žáků a jejich rodičů i učitelů ze
všech koutů republiky i Slovenska, aby spolu
strávili další nezapomenutelný víkend s těmi,
jež zpravidla vídají toliko na obrazovkách
tabletů či počítačů. Poté se svorně odebrali
do Staronové synagogy, kde je čekalo
společné přivítání královny Šabat a následně
bohatá večeře v restauraci Šalom.
Po sobotní košer hotelové snídani byl
program nasnadě: b-hoslužba v synagoze,
okořeněna tentokrát dvěma bar micva
oslavami – včetně Šmu’ela Pinchase
Büchlera, žáka denní LŠ. Zároveň se
o dětské aktivity (modlitbu ve Vysoké
synagoze a originální šábesové dílny)
postaral Chinuch a především Marta Malá,
Marta Polakovičová, Helena-Ester Divecká
i Arje Polakovič. Následoval vydatný kiduš
s obědem v závěsu, obohacen o pestrou
konverzaci s mnoha pozvanými hosty; vše
se přitom opět odehrálo na obecní půdě.
A ještě předtím, než se účastníci vydali
zpět do hotelu, čekala všechny v zasedací
místnosti znalostní soutěž pro rodinné týmy.
Kvízové otázky prověřily zejména znalosti
judaismu. Odpoledne mnohých patřilo
pak příjemnému šábesovému odpočinku.
A za soumraku už kroky všech vedly zase
na společnou večeři a havdalu. Co s načatým
večerem? Alena Dosedlová, učitelka
angličtiny a k tomu nesmírný kreativec,
připravila pro všechny výtvarný workshop,
na němž vznikaly látkou potahované knoﬂíky,
prstýnky, náušnice i záložky.
Nedělní dopoledne jsme věnovali Národnímu
zemědělskému muzeu s nepřeberným
množstvím interaktivních expozic. Nic však
netrvá věčně; ani ten krásně slunečný den.
A proto, když se přiblížil čas oběda, vyrazili
jsme autobusem na Hagibor, usednout
ke společnému jídlu a pak již na cestu domů!

Součástí oslav svátku Purim byl karneval. V maskách přišli učitelé i žáci.

Vzhledem k tomu, že všichni účastníci –
zdálo se – odjížděli s úsměvem na tváři,
spokojeni a plni zážitků i nových přátelství,
jeví se letošní šabaton jako znovu nadmíru
úspěšný. Srdečné poděkování patří všem,
kteří se o něj jakkoli zasloužili, stejně jako
těm, jež se dětem i jejich rodičům (často
rovněž studentům dospělého e-learningu)
pravidelně věnují na odpoledních a večerních
hodinách. To, že se do Prahy trmácejí rok
co rok, aby tak upevňovali svůj – mnohdy
jediný – kontakt s židovstvím je nejen
chvályhodné, nýbrž i dobrou známkou
toho, jak smysluplně The Ronald S. Lauder
Foundation pracuje pro dobrou věc. Ať žije
šabaton 2019! Jaroslav Cienciala

Studentská konference
In medias res
20. února se konal 4. ročník lauderovské
studentské konference, jejímž cílem
bylo představit studentům odborníky
z nejrůznějších oblastí. Mezi přednášejícími

byli významní čeští architekti, žurnalisté,
politici, psychologové, diplomati či umělci.
Konference se zúčastnili i studenti z ostatních
pražských gymnázií a řada rodičů našich
žáků. Přes 90 % všech příprav, oslovování
hostů, tvorby propagačních materiálů a celé
organizace zajišťovali studenti pouze se
supervizí členů pedagogického sboru.

Oslava svátku Purim
Během letošního Purimu jsme v rámci
micvy matanot la-evjonim (dary chudým)
požádali studenty Lauderek, aby do školy
přinášeli papírenské potřeby, hry a knihy pro
doučovací kluby Člověka v tísni, které jsou
určené dětem ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Výsledek sbírky jsme odevzdali
nízkoprahové sekci výše zmíněné
organizace. Po Pesachu do školy přijdou
jejich zástupci, aby v Lauderkách vyprávěli
o tom, kde naše sbírka pomohla.

Účast na olympiádách
 Aneta Payne, studentka tercie, obsadila
3. místo v olympiádě z češtiny –
postupuje do krajského kola.
 Ve škole proběhla školní kola biologické
olympiády kategorie C a D (studenti ZŠ,
2.O, 3.O a 4.O). Celkem se zúčastnilo
14 studentů a do obvodního kola
postupuje šest úspěšných řešitelů.

Dokumentaristka Helena Třeštíková při rozhovoru se studenty.

 Jonáš Kosák, student primy, se zúčastnil
obvodního kola zeměpisné olympiády –
obsadil 4. místo.
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