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Školní oslava
svátku Pesach

Vzdělávání našich
pedagogů

Před letošním Pesachem se ve škole odehrálo
hned 7 cvičných sederů, u kterých se
postupně vystřídali žáci a studenti celé školy.
Děti ze 3. třídy si pro ostatní spolužáky
z 1. stupně a kamarády ze školky připravily
dramatizaci pesachového příběhu, kterou
v tomto roce secvičily jak v češtině, tak
v hebrejštině.

Náš učitel hebrejštiny Mosche Peer
Friedmann vycestoval do Lauderovy
školy v Budapešti, kde se zúčastnil tzv.
„job shadowingu“, tj. náslechů u jiných
vyučujících a následných rozborů
vyučovacích hodin, jejichž cílem je nabytí
nových zkušeností našich učitelů, získaní
inspirace do výuky. V tomto případě byl „job
shadowing“ zaměřen na výuku židovské
výchovy a hebrejštiny. Program je realizován
v rámci grantu Erasmus plus.

Šabaton pro žáky
I. stupně a jejich rodiče
V březnu proběhl další šabaton, tentokrát
pro rodiče a děti 1. stupně. Jeho návštěvníci
se úplně poprvé zúčastnili vysvětlovacího
rodinného minjanu, který ve 3. patře ŽOP
vedl krásnými melodiemi tatínek dvou našich
školkových dětí Aleš Weiss. K rodičům
a dětem během modlitby promluvil rabín
Jehuda Ješarim.

Dlouhodobý
rozvoj školy
V neděli 2. dubna se ve škole na půl dne
sešlo 25 učitelů Lauderek, rodičů, členů
Školské rady a Rady školy LŠ, zástupců
židovské obce a studentů a absolventů LŠ se
zástupci Lauderovy nadace. Schůzka byla
součástí dlouhodobého projektu nadace
R. S. Laudera, který má za cíl pomáhat
spolupráci mezi židovskými obcemi
a jejich školami a společnému stanovování
dlouhodobých cílů komunitního rozvoje.
Setkání bylo plné zajímavých a místy velmi
vášnivých diskusí, které se týkaly zejména
budoucnosti obce a její podoby. Zajímavostí
debaty byla všeobecná shoda všech
zúčastněných v přání, aby naše židovská
obec byla příjemnějším a přátelštějším
místem.

Návštěva ve škole
Ke konci března školu navštívili rabín
Deshe s manželkou Bilhou, rabín Klonsky
s manželkou a rabíni Gluck a Ješarim.
Prohlédli si budovu a mluvili k několika
skupinám žáků. Návštěva byla významná
i proto, že všichni tito rabíni školu před
několika lety zažili či na ní působili a bylo
pro ně zajímavé vidět velký vývoj a posun,
kterým škola v posledních letech prošla.
Celou dobu doprovázeli návštěvu ředitel
školy a zástupkyně pro judaismus. Ti se také
účastnili debaty na závěr.

JOM
HA-ACMAUT
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Srdečně zveme studenty, rodiče a další členy
naší školní komunity na společnou oslavu Jom ha-acmaut
Tentokrát v duchu prosluněného života Tel Avivu

Zájem studentů
o gymnázium
Lauderových škol

2. května 2017 od 15 do 17 hod.
na školním hřišti (v případě špatného počasí uvnitř školy)
Čeká vás živá hudba, fotografování na téměř skutečné telavivské pláži,
výstava fotograﬁí Humans of Tel Aviv za přítomnosti autora projektu Ereze Kaganovitze,
telavivského fotografa a aktivisty, košer zmrzlina, izraelské kulinářské
delikatesy, kavárna s pravým šeš-bešem a spousta dalšího.
Těšíme se na vás! Modrobílé oblečení je vítáno.
Tato školní oslava se koná díky podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu
a The L. A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora.
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V tomto školním roce jsme zaznamenali
dosud nebývalý zájem o naše gymnázium,
ke zkouškám se přihlásilo 68 žáků.
V tomto školním roce také poprvé proběhly
státní přijímací zkoušky z českého jazyka
a matematiky. Krom toho zájemci absolvují
pohovor a test z obecných studijních
předpokladů. Zájemci o židovské vzdělání,
kteří se do primy nedostanou, mohou na naší
škole pokračovat v 6. ročníku základní školy.

Festival romské kultury
v Přerově
Institut Terezínské iniciativy již několik
let spolupracuje se ZŠ Boženy Němcové
z Přerova, již navštěvují převážně romští
žáci. Na podzim přijeli přerovští žáci
do Prahy a společně se studenty LŠ strávili
dva dny na semináři, který připravil ITI.
Na oplátku jsme dostali pozvání zúčastnit
se školního festivalu romské kultury. Festival
se konal přímo v budově ZŠ, kde kromě
běžné školy působí i přípravka. Uváděn byl
romsky a česky. Před naplněnou tělocvičnou
vystoupily skupiny od nejmenších až
po deváťáky. Ne vždy vystoupení souviselo

s romskou kulturu, někdy děti předvedly,
co se učí ve škole či v družině. Vrcholem
programu byl čardáš v podání děvčat
a chlapců z I. stupně a několik písní, které
v češtině i romštině zpívali starší žáci.
Po skončení festivalu si naši studenti
prohlédli v doprovodu několika žáků město
a následně se všichni zúčastnili programu
v nízkoprahovém centru Kappa. Festival
romské kultury je podpořen Nadačním
fondem Židovské obce v Praze.

Účast našeho studenta
ve fotograﬁcké soutěži
Student LŠ Jonatan Mates (4.O) obsadil
3. místo ve fotograﬁcké soutěži Příroda
pořádané Českým zahrádkářským svazem.
Pokud budete mít v létě cestu do Lysé nad
Labem, můžete všechny soutěžní fotograﬁe
vidět na výstavě Květy (13.–16. 7. 2017).

Srdečně zveme
Spolupráce Lauderových škol a nakladatelství
Triáda na vydání básnické sbírky Jiřího
Steina pomalu vrcholí. Sbírka by každým
dnem měla vyjít. Představení básní se
koná v oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea.

Třeťáci sehráli pesachový příběh.

S životem Jiřího Steina a s jeho básnickou
sbírkou seznámí Vratislav Färber, který se
na vydání básní zásadním způsobem podílel.
Básně recituje studentka Lauderových škol
Julie Ondračková, jedna z editorek sbírky.
Těšíme se na vás ve středu 10. 5. od 18:00.
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