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Školní oslava
svátku Pesach
Ve středu 1. dubna se ve škole jako již
tradičně konal cvičný pesachový seder.
Pro studenty nižšího a vyššího gymnázia ho
připravil pan rabín Sidon. Žáky základní
školy pesachovým příběhem provedla Helena
Ester Divecká.

Byl/a jsem tenkrát dítě
jako vy…
Družina na návštěvě
Žáci naší školy mají výjimečnou a jedinečnou
příležitost díky zprostředkování paní Rut
Sidonové se pravidelně setkávat se seniory,
jak na Hagiboru či v Domově Ch. Jordana,
tak v jejich domácím prostředí, případně
ve škole. Pamětníci vyprávějí dětem své
zážitky, sdílejí s nimi své životní zkušenosti
a vzpomínky. Děti se setkaly například
s doktorem Singerem či akademickou
malířkou Helgou Hoškovou.
Projekt Vyprávěj

Cvičný seder pro žáky nižšího gymnázia vedl rabín Sidon.

Učící se učitelé
23. března se osm učitelů Lauderových škol
zúčastnilo semináře Mechanchim, který
pořádal Nadační fond obětem holocaustu
pro české učitele a lektory pracující
v židovském vzdělávání. Na semináři
přednášeli výkonný ředitel Lauderovy nadace
rabi Josh Spinner a ředitelka Lauder Beit
Zion Schule v Berlíně Judith Zinner, která
představila nejrůznější aktivity, jež je možné
pro děti připravit před Pesachem. Součástí
její dílny byla i praktická část, během které
naši učitelé připravili návrh cedaka projektu,
který bychom v Lauderkách mohli realizovat
v příštím školním roce. Rabi Spinner vedl
dílnu, během níž vyzýval účastníky kurzu
k zamyšlení nad cíli jejich vzdělávacích
institucí a způsoby, jakými těchto cílů
dosahují.

Centropa
V polovině března se dva pedagogové LŠ
zúčastnili semináře pořádaného organizací
Centropa, jichž se učitelé společenskovědních oborů a jazyků účastní pravidelně.
Tentokrát se seminář uskutečnil v Berlíně
a byl určen pouze pro učitele z židovských
škol, popřípadě dalších židovských institucí.
Účastníci byli z celé Evropy – od Ruska
a Ukrajiny, přes Turecko, Itálii, Německo až
po Španělsko. Lauderovy školy zastupovala
Kateřina Weberová a Jiří Ratajík. Kromě
workshopů s materiály Centropy, pro něž
účastníci hledali uplatnění v rámci výuky,
byla součástí programu i návštěva Památníku
holokaustu a židovského muzea.

Lauderovy školy a TKC Hagibor úspěšně
spolupracují již delší dobu v rámci projektu
„Vyprávěj“, kdy jednou měsíčně navštěvuje
senior předškoláky v LŠ a povídají si
na základě společně čtené knížky, v rámci
tohoto projektu se také uskutečňují v DSPH
dílny seniorů a dětí. Děkujeme paní Miriam
Loukotové za zprostředkování těchto setkání.

Výuka fyziky
V rámci výuky fyziky si studenti 2.O
vyzkoušeli vytvořit vlastní válcová zrcadla,
pomocí kterých mohou pozorovat deformace
obrazu v rovině. Podobné deformace
vytvářeli už v minulosti významní umělci
(H. Holbein, M. C. Escher) nebo v současné
době Daniel Fischer, který nedávno
vystavoval portréty šifrované zrcadly v Domě
umění v Bratislavě. A jak dopadly naše
metamorfózy? Můžete si je prohlédnout
i vyzkoušet na malé výstavce na oknech
chodby školy ve 3. patře.
Kvinta v hodině fyziky netradičně ověřovala
platnost Keplerových zákonů. Pomocí
fazolí studenti modelovali plochy, které
opisují průvodiče planet při pohybu kolem
Slunce. Výsledné naměřené hodnoty potom
studenti v hodině informatiky zpracovali do
přehledných grafů a, světe div se, Kepler měl
pravdu, zákony opravdu platí!

Mach a Šebestová míří
i k izraelským divákům
aneb výuka hebrejštiny
na LŠ
Jak žije zajíc v lese, když to musí dělat
s hebrejskými titulky? Studentky z kvarty
přeložily ukázku z Macha a Šebestové
do hebrejštiny (!). Podívejte se, a schválně
jestli poznáte, jak se hebrejsky řekne zajíc,

Kavárna pro (nejen) unavené rodiče proběhla v den konání
třídních schůzek. Studenti tercie připravili kávu a čaj, školní
jídelna napekla koláče. Tentokrát jsme se kvůli zranění
kytaristy museli obejít bez živé hudby.

soudružka učitelka a 3.B. Díky práci Peera
M. Friedmanna, učitele hebrejštiny, a jeho
skupinky si můžete Macha a Šebestovou
pustit (https://www.youtube.com/
watch?v=6Fb5wlL0kk8).

Krátké zprávy
 Natanael Güttner z naší sekundy vyhrál
obvodní kolo matematické olympiády
na Praze 2.
V obvodním kole biologické olympiády
za Prahu 2 získala Laura Podlauf
1. místo, Klára Kotmelová se umístila
čtvrtá.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy.
 Zástupci studentů z vyššího gymnázia
se zúčastnili konference Interkulturní
paměť ve veřejném prostoru, která se
konala v rámci projektu Praha sdílená
a rozdělená a jíž pořádalo Multikulturní
centrum Praha. Studenti představili své
výstupy z projektových dnů na téma
uprchlíci před nacismem. Výsledky jejich
pátrání v audiovizuálním centru Malach
se staly součástí interaktivní mapy. Mapa
je k dispozici zde: http://praha.mkc.
cz/cz/praha?topics=praha-jako-utocisteuprchliku-pred-nacismem
 Studenti vyššího gymnázia vyslechli
přednášku Judity Matyášové o českých
židovských dětech, které se v době
2. světové války zachránily útěkem
do Dánska. Slečna Matyášová vyprávěla,
jak se k příběhům dostala, zmínila
i ty, které ji nejvíce zaujaly. Zmínila se
i o své práci na knize Přátelství navzdory
Hitlerovi. V druhé části přednášky se
studenty diskutovala o tom, jak vést
rozhovory s přeživšími.
 Studenti LŠ převzali záštitu nad čištěním
pamětních kamenů Stolpersteine
na Praze 2.

LAUDEROVY ŠKOLY — Belgická 25, 120 00 Praha 2 — tel.: +420 246 080 784–5 — www.lauder.cz — skola@lauder.cz — www.facebook.com/lauderky

