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Školy v přírodě
Na školu v přírodě do Monínce odjíždělo
105 žáků celého nižšího gymnázia
a druhého stupně základní školy Lauderek
v pondělí ráno 4. 6. 2018. Výpravu
doprovázelo 12 učitelů, 2 kuchařky,
příslušníci školní ochranky, 1 mašgiach
a 1 černý labrador. Výprava to tedy byla
opravdu početná.
Děti si užily celé jedno dopoledne se svým
třídním učitelem a mohly tak v klidu hodnotit
uplynulý rok. Na programu byla také tradiční
bojovka, tentokrát šlo o záchranu prince
a princezny soudružky Kovákové. Téma
i jednotlivá stanoviště bojovky do posledního
detailu promysleli žáci kvarty Josef Šolín
a Miky Roth.

Ve čtvrtek jsme pro žáky připravili řadu
vzdělávacích dílen. Na výběr bylo několik
aktivit a žáci tak měli možnost nacvičit
a sehrát divadlo na motivy povídek Etgara
Kereta, simulovat autonehodu a poté si
ověřit natrénovanou první pomoc, nafotit
a sestříhat fotoromán vybrané balady
z Erbenovy Kytice, vymyslet a nakreslit
fyzikální komiks, nadabovat anglicky část
epizody ze seriálu The Big Bang Theory,
využít přírodniny z okolních lesů k instalaci
nádherných výtvorů land artu nebo poznávat
rostliny a hmyz v okolí. Dílny měly opravdu
veliký úspěch, o čemž jsme se přesvědčili
i při jejich odpoledních prezentacích.
Výprava na Monínec byla velmi přínosná,
už teď přemýšlíme, jak program vylepšíme
do příštího roku.
Školy v přírodě se zúčastnily i děti
z I. stupně, taktéž na Monínci. Společně se
svými učitelkami a vychovateli strávily pět dní
plných her a neobvyklého vzdělávání.

Setkání se studenty
ze švýcarské školy
V pondělí 4. června navštívila Lauderovy
školy skupina třiceti studentů ze švýcarské
školy Judische Schule Noam Zurich.
Návštěvy se ujaly naše septimánky. Setkání
začalo seznamovacími hrami v prostorách
naší družiny, následně pak studentky
ukázaly švýcarským studentům celou

Na škole v přírodě pro II. stupeň vypsali učitelé několik vzdělávacích dílen. Dramatizace povídek Etgara Kereta.

školu. Společně jsme se potom vypravili
na prohlídku pražského Židovského muzea.
Naše studentky se na tuto návštěvu předem
připravily a staly se na několik hodin pro
své švýcarské protějšky profesionálními
průvodkyněmi. Některé prováděly
v angličtině, jiné v němčině či hebrejštině
(jejímuž studiu se curyšští studenti věnují
osm hodin týdně). Kromě setkání s dětmi
z jiné židovské školy to tedy také byla
i skvělá příležitost procvičit si cizojazyčnou
konverzaci.

Závěrečná oslava
ve školce
Jako každý rok proběhla školková slavnost,
při níž se paní učitelky i mladší děti loučily
s těmi spolužáky, kteří v září nastupují
do první třídy. Děti čekalo plné odpoledne
her, hudby a dobrého jídla.

a divadla, následně do skalních klášterů
v Meteorách. První společný šábes jsme
strávili pod Olympem. Právě na vrcholky
pohoří Olymp se v rámci dvoudenního
přechodu většina z účastníků výpravy vydala.
Po namáhavém výstupu byli všichni odměnění
překrásným výhledem a na vrcholku
(z technických důvodů byl vybrán vrchol
Plaka – 2 866 metrů nad mořem, nikoliv
Mytikas) recitovaná Alkaiova báseň o tom,
že Olymp je pozemšťanům uzavřen, se
setkala s radostným potleskem.
Další dny byly věnovány antické kultuře.
Studenti navštívili Delfy, Athény, smočili se
v horkých pramenech Thermopyl. Jeden den
věnovali i městečku ve vnitrozemí Atalanta,
kde je zajímavé archeologické muzeum
a kde se konají pravidelné trhy. Poslední den
se účastníci exkurze vydali přes Korintský
průplav na Peloponéský poloostrov, kde
v Epidauru sehráli kousek Euripidovy Medei,
a na závěr navštívili Mykény.

Exkurze do Řecka

FO T O IR E N A ŠT E C HO VÁ

Středa byla ve znamení celodenních výprav.
Žáci si podle svých možností volili z nabídky
výletů a mohli si tak vychutnat buď 35 km
po vzdálených obcích, exkurzi v pivovaru,
cestu lanovkou, třešně u polní cesty, koupání
v rybníce nebo zmrzlinu a limonádu
na náměstí.

Studenti kvinty a sexty absolvovali
neobvyklou školu v přírodě – vyjeli
na dvoutýdenní exkurzi do Řecka. A protože
po Řecku chtěli cestovat, vyrazili z Prahy
autobusem směr Benátky, kde se nalodili
na trajekt. Po dvou dnech plavby je vzbudilo
hlasité volání: „Igoumenitsa, wake up, don’t
sleep.“ Zvolání, které se pak stalo mottem
celého zájezdu. Časné vstávání se totiž stalo
téměř pravidlem.
V řeckém vnitrozemí výprava nejprve
zamířila do Dodoni – starověké věštírny

Dětské olympijské hry, jichž se zúčastnily prvostupňové děti.
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