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Lag Ba omer ve škole
Školní oslavy Lag Ba omer se letos účastnilo
přes dvě stě dětí a jejich rodičů. Děti si užily
atrakcí a rodiče společného setkání a živé
hudby v podání kapely Koza na útesu. Za
ﬁnanční podporu slavnosti děkujeme NFOH.
Děti I. stupně namalovaly velký společný
obraz, který je vystaven na školní chodbě.
Každé dítě nakreslilo na plakát jeden
plamen, společně tak vytvořily velký oheň.

Prvňáci vytvářejí animace
Žáci z první třídy se v rámci výtvarné
výchovy věnovali tvorbě animace. Každé
dítě si vybralo libovolný předmět a ten se stal
jednou z hlavních postav právě vznikajícího
animovaného ﬁlmu. O týden později si jedna
ze skupin vyzkoušela plastelínovou animaci,
další například nafotila tanec s postavičkami
myšek. V neposlední řadě bylo důležité
vymyslet pro své dílo název, a tak můžete
zhlédnout například Šílený dům či Ráj
šílených hadů. Odkaz na animace je uveden
na školní facebookové stránce.

Zájezd našich studentů
do Istanbulu
Ve dnech 3.–7. 5. 2015 v rámci výměnného
projektu navštívilo 10 studentů Lauderových
škol istanbulskou židovskou školu.
V Istanbulu slavili 100 let od založení své
školy a při této příležitosti pozvali studenty
ze tří škol (Lauder Javne z Budapešti, Leo
Baeck z Haify a Lauderových škol v Praze)
a zástupkyni Lauderovy školy v Aténách.
Studenti bydleli v rodinách tureckých
kamarádů a zúčastnili se bohatého
programu, mimo jiné například návštěvy
lanového centra či prohlídky města.

Krátké zprávy
 Začátkem května navštívila školu skupinka
téměř padesáti amerických studentů,
kteří se rozhodli po střední škole odjet
na rok do Izraele studovat na Pardes
Institute of Jewish Studies. V rámci studií
cestují po Evropě. Naši studenti vyššího
gymnázia je provedli po škole a pak si
ve skupinkách společně povídali.
 V druhé polovině dubna se v Praze
konala třídenní konference ředitelů
a učitelů židovských školek,
organizovaná v rámci vzdělávacích
seminářů Arachim. Setkání, na kterém
se sešli pedagogové z 12 zemí, se
zúčastnily i dvě paní učitelky naší školky.

Střílení z luku patří k oblíbeným atrakcím při svátku Lag Ba omer.

 Studenty kvarty navštívil pan Urbánek,
dědeček jedné ze studentek, který hovořil
o svých vzpomínkách na dobu 2. světové
války, vzpomínal zvláště na období po
atentátu na Heydricha a na tzv. nucené
nasazení. Studenti diskutovali a živě se
o téma zajímali.
 Vstup do školy ozdobili pestrobarevní
motýli. Je to výsledek společné
práce The Butterﬂy project (www.
thebutterﬂyprojectnow.org) s malířkou
Helgou Hoškovou a Elou Weissberger,
která žila v někdejším sirotčinci v budově
dnešních LŠ a posléze chodila do
terezínských hodin kreslení vedených
Friedl Dicker Brandeisovou. Motýli jsou
symbolickou připomínkou židovských
dětí, které nepřežily druhou světovou
válku.
 Studenti tercie se setkali na Hagiboru
s paní Magdalenou Horňanovou.
Děkujeme paní Miriam Loukotové
a Třígeneračnímu komunitnímu centru za
pozvání. Po besedě se někteří studenti

Motýli, které děti vyrobily, ozdobili vstup do školy. Můžete
k ním přidat i svého.

zúčastnili i neformálního posezení
v hagiborské kavárně. Na piano hrál
pan docent Choděra.
 V rámci dlouhodobé spolupráce,
zaměřené na interakci dětí se seniory,
proběhly ve školní družině dvě návštěvy
pamětníků druhé světové války. Při první
si děti poslechly zážitky paní Doris
Grozdanovicovové z Terezína, při druhé
pak pana Mikoláše Brödera, který jako
třináctiletý chlapec bojoval společně
s partyzány. Ač se v obou případech
jednalo o náročná životní témata,
byla dětem zprostředkována citlivou
a zajímavou formou, podpořenou více
než přátelskou atmosférou.

Gratulujeme
 18. a 19. 5. proběhly ústní maturity státní
i školní. V písemných (státních) testech
studenti dopadli velmi dobře, všeobecně
v percentilu kolem 80–90 %, u jednotlivců
i nad 95. Výsledek maturit: šest
vyznamenání, z čehož jedna studentka
měla samé jedničky, všichni maturující
zkoušku složili.
 Studenti naší školy se 15. 5. 2015
zúčastnili závodů OVOV – šestiboj
všestrannosti. Školu reprezentovalo
dvanáct sportovců v různých věkových
kategoriích. V silné konkurenci si naši
studenti vedli velmi dobře, a dokonce
se jim podařilo získat dva cenné
kovy. V kategorii dívek jsme získali
1. a 3. místo. Soutěž je postupová, takže
vítězka, Petra Tajovská, nás bude dále
reprezentovat v krajském kole.
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