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Purim
Purimového veselí si žáci a studenti
užili v pondělí 13. 3. 2017 – k tradiční
promenádě v maskách se již podruhé přidal
„obrácený den“. Žáci se učili navzájem.
Jednotlivé třídy vytvořily dvojice a vzájemně
připravily program. Kvinta například pod
vedením 4. třídy pronikala do tajů indického
počítání, 4. třída s kvintány vytvářela koláže

probíhají již nyní. Zvláště cenné je, že
postupně organizace přechází z pedagogů
na studenty. Za letošní ročník patří zvláště
velký dík studentkám Julii Ondračkové,
Julii Šetlíkové a Elise Spevákové, která je
autorkou konferenčního loga.

Šabaton lauderovské
e-školy
Poslední únorový víkend se konal již
4. šabaton lauderovské e-školy. Během
společných tří dní účastníci navštívili šabatové
bohoslužby, utkali se ve hře „židovská
trivia“, absolvovali dílny společnosti Chinuch
s názvem Dozvuky Tu bi-švatu, změřili své síly
ve večerním bowlingovém turnaji a společně
navštívili Bílkovu vilu s expozicí a interaktivní
dílnou o stromech a Bílkově fascinaci
přírodou a dřevem. Šabatonu se zúčastnilo
na 70 e-školáků, jejich rodičů a učitelů.

Soutěž o nejlepší masku.

Exkurze do Berlína
a následně je představila svým spolužákům.
Po představení jednotlivých masek odešla
část školy na zimní stadion, ostatní zůstali
na purimový program ve škole. Někteří
ze studentů roznesli mišloach manot
seniorům. Děti ze školy pod vedením Heleny
Ester Divecké zpívaly při purimové oslavě
na ŽOP a při dětské oslavě na Hagiboru.

Sexta se vydala na historicky první
„hebrejský“ výlet do Berlína. Cíl, aby
studentky mluvily jen hebrejsky celé tři dny,
byl splněn až překvapivě úspěšně, když

In medias res
Studentská konference
Na konci února proběhl třetí ročník
studentské konference In medias res, jejímž
cílem je seznámit studenty s nejrůznějšími
vědními obory i s osobnostmi současné
kultury. Protože se řada studentů nemohla
rozhodnout, komu dát přednost, přednášky
jsme natáčeli na videokameru a brzy budou
v sestříhané verzi k dispozici na webu
školy. Další ročník konference se bude
konat v únoru 2018 a první přípravy

Soutěž o nejlepší masku.

několik z nich mluvilo hebrejsky dokonce
i s italským číšníkem. V centru se seznámily
s architekturou, historií a budoucností Berlína,
kromě toho navštívily i tz. Villa Wannsee, kde
měly exkurzi s izraelskou průvodkyní, a také
Židovské muzeum, kde slyšely o vztazích
mezi judaismem, křesťanstvím a islámem
v Evropě.

Maturitní ples se nesl v duchu „dekád“ – od 50. do 80. let.
Naši maturanti jsou první 8.0 (tj. první oktávou osmiletého
gymnázia).

se každý těšil. Když jsme dojeli, tak se šlo
hned oblékat, vzali jsme si helmu, přeskáče,
rukavice a šli jsme lyžovat. Byl to dobře
vyřešené, protože byly 3 skupiny podle
úrovně schopností při lyžování.
2. den
Všechno byl zařízené a vyřešeno. Každý byl
tam, kde má, no… prostě hotovo. Pak jsme
tedy šli lyžovat, ale byla mlha, což mi ani tak
nevadilo, protože když jste jeli blíž, tak jste
to prokoukli, no… prostě tak.
3. den
Vstávali jsme v sedm hodin, dali jsme si
snídani a šli jsme ven. Bylo to výjimečné,
protože jsme šli na sjezdovku na Lysou
horu. Také tam byla hrozná mlha, skoro
každému z nás mrzly ruce a nohy, ale bylo
to báječné! Také jsme jeli černou sjezdovku,
což byl opravdu zážitek. Asi 2× jsme se
zastavili v malých „chajdách“, abychom
se ohřáli. Také jsme s sebou samozřejmě
měli svačinu: banán, Kit-kat, vodu a chléb
s vajíčkem. Nazpátek jsme jeli Ski-busem. Ten
den večer jsme měli nejlepší večeři – řízek
s bramborovou kaší a okurkou. Večer jsme
se také učili. Já jsem s sebou neměl žádný
pracovní sešit ani učebnici, proto píšu tento
deník. Po večeři přijela paní z Krkonošského
národního parku a vyprávěla nám
o zvířatech a rostlinách. Bylo to výborné!
Takové byly první tři dny lyžařského kurzu.
Samuel Storek, 5. třída.

Lyžařský výcvik
I. stupně očima žáků
4. a 5. třída letos školu v přírodě pojala
sportovně a vyjela do Rokytnice nad Jizerou
na lyžařský výcvik.
Pravidelně jsou velkou pomocí při organizace akce
In medias res studenti tercie, kteří se ujali pomoci
při registraci účastníků, prodeji občerstvení a uvádění
přednášejících do učeben.

1. den
První den jsme jeli autobusem do Rokytnice
dvě a půl hodiny. Cesta byla dobrá, protože

Pozvání na konferenci In medias res přijal i profesor
Martin Hilský.
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