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Připomínka Jom ha-šoa
Na Jom ha-šoa jsme si připomněli památku
obětí holocaustu. Jako v předchozích letech
jsme se v reálném čase připojili k dvěma
minutám ticha v Izraeli a společně jsme si
v izraelském rozhlase vyslechli vzpomínkové
sirény. Čtvrťáci a páťáci společně s Trevorem
Sagem vyčistili 36 stolpersteinů na Starém
Městě a vyhledávali informace o lidech,
za které jsou kameny položeny. Ke každému
jménu na stolpersteinu přidali fotograﬁi
člověka, jemuž je pamětní kámen věnován.
Na děti velice zapůsobila skutečnost, že
v koncentračním táboře umírali i jejich
vrstevníci.
Tercie a osmá třída se zúčastnily
vzpomínkové tryzny v Pinkasově synagoze
a kvinta se připojila k veřejnému čtení jmen
obětí šoa na náměstí Jiřího z Poděbrad.
19. května jsme pak pro naše studenty
a jejich rodiče vypravili autobus na tryznu
do terezínského ghetta.

Jom ha-acmaut
Slavnostní den začal společnou ranní
bohoslužbou s halelem. Následně se žáci
a studenti, kteří ten den přišli jako každý
rok v modrobílém oblečení, rozdělili
do jednotlivých pracovních skupin. Jom
ha-acmautové aktivity se letos točily kolem
tématu „Izrael jako země vědeckých inovací
a vesmírného výzkumu“. Děti na I. stupni
vyhledávaly a zpracovávaly různé
informace o samořiditelných automobilech,
zavlažovacích systémech nebo ochranném
štítu Iron Dome.
Děti z II. stupně a gymnázia pak měly
možnost vyslechnout si přednášky o vesmírné
sondě Berešit, inovacích v oblasti šetření
vodu či o Feuersteinově metodě. Odpoledne
se na školním dvoře konala garden party
s grilováním, zmrzlinou a živou kapelou.
Během odpoledního programu byly
připravené tematické dílny o vědeckých
inovacích a výstava izraelského Muzea
diaspory na stejné téma.
„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne
studna, a to platí o všem v životě.“
B. Franklin
Takto by klidně mohla začít přednáška
paní dr. Innemanové z PřF UK, která nám
přišla v rámci oslav svátku Jom ha-acmaut
přednášet o vodním izraelském zázraku.
Teď již všichni víme, že díky moderním
technologiím, úspěšné legislativě a pozitivní
změně v myšlení lidí ve vztahu k hospodaření
s touto životadárnou tekutinou je Izrael

Na školním dvoře byl připraven bohatý program.

soběstačný. Dokonce může část svého
„vodního přebytku“ vyvážet stejně tak
jako svoje vodohospodářské know-how –
technologie na odsolování mořské vody
či kapkové závlahy. Dr. Innemanová nám
ukázala čtyři izraelské cesty k vodě –
sladkovodní zdroje s národním rozvaděčem,
podzemní zvodně (klidně i na poušti),
odsolování mořské vody (někdo snad
pochopil i metodu reverzní osmózy) a také
návrat přečištěné vody z domácností
do zemědělství. Na závěr studenti hledali
inspiraci z oblasti Izraele, která by se dala
využít i v našem středoevropském prostoru.
Jak to dopadlo? 1. chceme více šetřit vodou
doma, ve škole, 2. zkusíme na zahrádkách
zavlažovat kapkovou závlahou anebo
3. dle návodu pořídit kořenovou čistírnu
na čištění odpadní vody z domácností.
Takovou inspirací pro nás laiky bude určitě
i prezentace obhajoby seminární práce
Martina Innemana (syna přednášející,
studenta sexty), který pomocí přečištěné
vody z kořenové čistírny zaléval pěstovanou
zeleninu.

Krátké zprávy
 Před časem jsme informovali o úspěchu
primána Filipa Mészároše, který se
dostal až do ﬁnále soutěže O nejlepší
mapu (v rámci zeměpisné olympiády).
V celorepublikovém ﬁnále se Filip umístil

na I. místě. Gratulujeme výherci a paní
učitelce na geograﬁi Marii Maňasové.
 Kvintán Miky Roth se úspěšně zúčastnil
mezinárodní soutěže Chidon ha-tanach
v Izraeli.
 V dubnu proběhlo přijímací řízení
do primy. Z celkem 75 uchazečů bylo
přijato 20. Škola se těší dobré pověsti jak
mezi rodiči, tak mezi odborníky, o čemž
svědčí i množství zájemců z řad studentů
pedagogických fakult o souvislou
pedagogickou praxi na LŠ.
 V projektu Pro život učený CZ.02.3.68/
0.0/0.0/16_042/0007188 probíhá
na škole tandemová výuka. Několik
hodin v tandemu odučili učitele českého
jazyka, biologie a židovské výchovy.
Projekt je možné realizovat díky podpoře
EU a MŠMT ČR.
 V polovině dubna se studenti vyššího
gymnázia zúčastnili juniorského
maratonu a podařilo se ho zdárně
dokončit, společnými silami urazili
maratonskou vzdálenost.
 Studenti LŠ se chtějí zúčastnit štafety,
kterou pořádá Hakoach – Maccabi Fun
Run. V případě zájmu se mohou zúčastnit
i rodiče.
 Trenéři fotbalového týmu Lauderovy školyHakoach strávili část volného květnového
dne přípravou na turnaj v Lipsku
a plánováním tréninků na příští školní rok.
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