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Jom ha-acmaut jsme letos oslavili odpolední
slavností v duchu Tel Avivu a jeho otevřené
atmosféry. Nechybělo grilování, zmrzlina,
téměř opravdová telavivská pláž, kavárna
se šeš bešem a dámou a výstava fotograﬁí
Humans of Tel Aviv od izraelského aktivisty
a fotografa Ereze Kaganovitze.

Praktické výsledky
školních projektů
V loňském školním roce vytvářeli naši studenti
v rámci dílny „Světlo ve tmě“ předmětové
pohádky pro nevidomé a slabozraké děti.
Díla byla následně věnována do knihovny
hmatových knížek, kde je možné si je
vypůjčit. Letos jsme pohádky přihlásili
do soutěže Tactus.cz 2017 a všechny
postoupily do užšího výběru. Pohádka
O třech prasátkách se umístila na třetím místě
v kategorii předmětových pohádek.

Fotbalové Lauderky
Fotbalový turnaj McDonald’s Cup
v kategorii A proběhl 3. května 2017.
Družstva ze základních škol Prahy 2 se sešla
ve sportovním areálu Pražačka. Naši školu

jsme v literární části předmětu četli knihu Uri
Orleva Běž, chlapče, běž (ve výtvarné části
předmětu připravujeme krátký animovaný
ﬁlm inspirovaný jednou kapitolou knihy).
Proto naši malou skupinku žáků 6. třídy
nadchla možnost setkat se s autorem osobně.
Spolu s tercií jsme se vydali na Svět knihy
a zúčastnili se besedy s Uri Orlevem. Setkání
nás potěšilo a byli jsme rádi, že vidíme
člověka, jehož životní příběh známe z knih.
Julie Ondračková recituje básně Jiřího Steina

Básně Jiřího Steina
„Jednou ses ve svět vypravil, slunce ti
na cestu hřálo, srdce jsi světlu vystavil a jaro
vpřed tě hnalo…“
Už několikrát jsme na tomto místech avizovali
brzké vydání básní Jiřího Steina. Začátkem
května proběhl v rámci programu Židovského
muzea v Praze komponovaný večer, při němž
Vratislav Färber, editor knihy, představil Jiřího
Steina jako básníka a Julie Ondračková,
která se na přípravě knihy také podílela,
přednesla několik Steinových básní. Knihu
jsme sice návštěvníkům nabídnout nemohli,
ale díky ochotě redakce Revolver revue si
každý, kdo přišel, mohl odnést jedno číslo
časopisu, v němž byl Steinovi věnován celý
blok.

Ohlédnutí za netradiční
hodinou židovské
výchovy

Účastníci fotbalového turnaje.

reprezentovalo 12 žáků z 2. a 3. třídy. Naši
fotbalisté se probojovali až do semiﬁnále.
Po šesti odehraných zápasech skončili
na krásném 4. místě. Téhož fotbalové turnaje
se zúčastnili i žáci 4. a 5. třídy a i oni
se umístili na 4. místě. Oběma týmům
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy.

V posledních hodinách židovské výchovy
jsme se věnovali tématu smrt. Při této
příležitosti nás navštívila paní Martina
Pojarová, která donedávna pracovala
ve společnosti Cesta domů. Tato společnost
se snaží, aby umírající lidé měli možnost
strávit své poslední dny s těmi, které
mají rádi, a nemuseli odcházet ze světa
v neznámém nemocničním prostředí.
Přednáška paní Pojarové se ale spíše týkala
vnímání ztráty někoho, kdo nám byl blízký.
Hodina začala tím, že jsme se s přednášející

Také jsme měli možnost se přiučit něco víc,
než se naučíme v běžných hodinách.
Hugo Marx, sekunda

Krátké zprávy
Studenti kvinty se spolu se svými učitelkami,
Šárkou Kvasničkovou a Pavlínou Jirouškovou,
zúčastnili exkurze „Krajina“. Mimo jiné
v terénu zjišťovali, jak je vysoký strom, kolik
vody a jak rychle proteče Berounkou, jací
živočichové žijí v Berounce.

Setkání s paní Ditou
Krausovou
Lauderky navštívila paní Dita Krausová,
přeživší šoa, jejíž životní příběh inspiroval
A. G. Intruba k sepsání románu Osvětimská
knihovnice. Dopoledne strávila povídáním
s našimi sekundány a kvartány. Studenti paní
Ditě velmi pozorně naslouchali. Děkujeme
Aleně Jelínkové za zprostředkování této
návštěvy!

16. maturity
na Lauderkách

Setkání s Uri Orlevem
Svět velkých příběhů. Tak se jmenuje
předmět, který si na LŠ mohou zvolit žáci
II. stupně základní školy. Cílem výuky je
čerpat z velikých literárních příběhů, které
jsou spjaty s judaismem. V minulém pololetí

seznámili a společně přemýšleli, jaké pocity
může taková ztráta v člověku vyvolat. Paní
Pojarová na tuto úvahu navázala příběhem
malého Kryštofa, který ztratil matku. Příběh
naše představy doplnil. S nově získanými
znalostmi jsme ve skupinkách sepisovali své
nápady, jak se zachovat k člověku, který
utrpěl ztrátu někoho blízkého. Následně
jsme je přednesli a vyvodili, jak k takovému
člověku v jeho těžké situaci přistupovat.
Přednášku hodnotím velmi pozitivně,
napomohla nám vcítit se do těžké situace
pozůstalých.

Erez Kaganovitz představuje své fotky z cyklu Humans
of Tel Aviv.

Na Lauderkách skončily 16. maturity v trvání
existence školy. Studentům přejeme hodně
úspěchů v jejich dalším studijním i osobním
životě.
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