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Příběh mé rodiny

Projekt Škola

V minulém zpravodaji jsme vás informovali
o projektu „Příběh mé rodiny“, ve kterém žáci
5. třídy poznávají historii Československa
a nedávné židovské dějiny prostřednictvím
příběhů svých rodinných příslušníků. Dnes
vám přinášíme ukázku rodinných příběhů
žáka 5. třídy Vávry Roubala. Vavřinec se
ptal na události roku 1968 své babičky Věry
Roubalové a na rok 1989 své tety Zuzany
Valentové.

Půlroční projekt se chýlí ke konci. Celkem
žáci a studenti absolvovali čtyři projektové
dny, jejichž souhrnným tématem byla Škola.
Škola z nejrůznějších úhlů pohledů. Výsledky
svého snažení předvedou v Divadle u Hasičů.
Srdečně zveme!

Žáci 5. třídy se zapojili do výzvy We Remember.

1968
„21. srpna mě máma vzbudila a řekla,
že jsou tu Rusové. Když jsme v nějakejch
sklepech malovali propagandistické plakáty,
tak někdo přišel s tím, že budou sundávat
cedule z ulic, tak až pojedou ruský tanky,
nebudou vědět, kudy mají jet. Takže jsme
si s dvěma lidmi vzali štaﬂe a vždycky jsme
přišli k ceduli, jeden tam vylezl a sundal
ji. Zrovna, když jeden byl na štaﬂích, tak
jsme slyšeli takový hučení, jako by se blížil
transportér. Takže jsme najednou ztuhli,
vzali jsme ty štaﬂe a najednou jsme se
strašně báli, jestli to není tank, a hned jsme
se schovali do baráku. Tam jsme tedy stihli
ty štaﬂe zandat a jenom jsme slyšeli, jak ten
transportér odjíždí, tak jsme si oddechli. Teda
pěkně se nám ulevilo.“
1989
„15. listopadu jsme ještě s přítelem byli
v Paříži a v televizi jsme viděli, jak ničí
Berlínskou zeď. Takže jsme se hodně těšili
do Prahy, hlavně jak to tam bude vypadat.
Když jsme 17. listopadu šli na demonstraci
na Národní třídu, tak jsme viděli, jak tam
zastoupili cestu policajti. Mně to pořád
nepřipadalo nebezpečný. Ale pak jsme
viděli, jak tam ti policajti řekli, že pokud
chce někdo odejít, tak tudy a udělali tam
koridor. Ještě tak pět minut jsme stáli a pak
můj přítel řekl, už musíme jít, protože by
tam mohly přijet tanky. Také mi řekl, že se
na ty policajty nemám vůbec dívat a mám jít
hodně pomalu. Mně připadalo hodně divný
jít pomalu a vidět, jak tam ti policajti mlátí
ostatní. Takže jsme šli, ale asi v půlce jsme se

podívala na jednoho policajta a ten okamžitě
vzal obušek, dal mi takovou do zad. A tak
jsem přišla domů s obří modřinou přes celá
záda.“
Lauderky se také připojily k výzvě
We Remember, která vznikla u příležitosti
Mezinárodního dne holocaustu. Pro žáky
5. ročníku to bylo vyvrcholení jejich bádání
v rodinné historii.

Literární soutěž
Slovoslet
Školní čtenářský klub vyzval své spolužáky
k účasti v literární soutěži Slovoslet. V nultém
ročníku zvítězila studentka sekundy Anna
Weberová a svůj text napsala na téma
Při světle nočním, jehož začátek Vám
představujeme.
Stalo se vám někdy, že jste se probudili
v noci a podívali z okna? Nebo jste zůstali
vzhůru až do tmy? Po takovém zážitku jistě
víte, jak může být noc krásná.
Noc má ale i druhou tvář… Na ten den, kdy
všechno začalo, si pamatuju moc dobře.
Ráno jsem spala asi do deseti.

Zahraniční cesty
našich učitelů
Díky programu Erasmus+ (mobilita
pracovníků) vycestovaly dvě naší kolegyně,
zástupkyně pro MŠ a ZŠ Radka Sobolová
spolu s učitelkou MŠ Terezou Tučkovou,
na týden do Velké Británie. Zde navštívily
v rámci tzv. programu job shadowing
židovskou školku Apples and Honey. Přivezly
si řadu cenných poznatků. V únoru se
připravuje obdobný výjezd učitelky českého
jazyka a učitelky fyziky.

Pamětní deska
Haně Epsteinové
V polovině prosince byla ve vstupu
ZŠ Sázavská (na místě bývalé Vinohradské
synagogy) odhalena pamětní deska Haně
Epsteinové, vychovatelky, která se starala
před okupací i v jejím průběhu o nejmenší
židovské děti a šla s nimi až do Osvětimi,
kde našla tak jako ony smrt. Pietního
odhalení se kromě starostky a dalších
představitelů Prahy 2 zúčastnil Leo Pavlát,
Martin Šmok a Petr Karas. Zahrály zde
také naše studentky Klára Kotmelová
a Ema Ramdanová krátkou skladbu, kterou
složil další student našeho gymnázia
Atur Efrati.

In medias res

Maturitní ples
Lauderových škol

Organizace konference In medias res se plně
ujali studenti. Vybrali a pozvali přednášející,
připravili i webové stránky nastávající
události.

PROM NIGHT – Maturitní ples Lauderových
škol se koná 1. března v klubu Roxy.
Vstupenky bude možné zakoupit
v sekretariátu školy.

Vážení rodiče, přátelé školy a naši absolventi, srdečně Vás zveme

na prezentaci půlročního projektu „Škola“
1. února 2018 od 9:00 do 12:30
v divadle U Hasičů představí žáci MŠ, ZŠ i gymnázia výstupy svých projektových
dílen, v nichž „školu“ nahlíželi z nejrůznějších úhlů pohledu.
Podrobný program bude k dispozici 30. ledna 2018 na www.lauder.cz.
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