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Svitek Tóry na LŠ
Lauderky na Simchat Tóra získaly novou Tóru.
Škole ji laskavě na dobu 10 let bezplatně
zapůjčil Daniel Vaněk. Svitek nechal na
vlastní náklady odborně opravit rabinát ŽOP
u sofera v Izraeli.
1. prosince se ve škole bude konat
Hachnasat Tora (slavnost vnášení Tóry) za
účasti vzácných hostů a studentů školy.
Svitek bude sloužit zejména k pondělnímu
a čtvrtečnímu čtení na šachritu Lauderových
škol a při výuce židovské výchovy. Danimu
Vaňkovi i rabinátu děkujeme!

Den nesvobody
Každý rok si na LŠ připomínáme výročí
sametové revoluce. Pravidelně se zabýváme
pojmem svoboda a nesvoboda. Tento školní
rok jsme se věnovali zažité nesvobodě jako
důvodu odejít ze země, ve které žiji a kterou
mám rád. Pozvali jsme mladou novinářku
afghánského původu Fatimu Rahimi, která
nám představila příběh své rodiny – uprchlíků
před Talibánem. Studenti měli řadu otázek,
které se týkaly nejen Fatimina života, ale
i postupů státu při kontaktu s imigranty.
Mnohé z dotazů týkajících se přístupu
České republiky k uprchlíkům zodpověděl
i pan Pavel Dymeš. Studentům ukázal
několik příkladů uprchlíků z historie, zařadil
aktuální téma do kontextu a přispěl svými
zkušenostmi koordinátora integračních
programů ministerstva vnitra. Téma není
zdaleka vyčerpáno jak z hlediska současné
tzv. uprchlické krize, tak v jeho historickém
rozměru.

Krátké zprávy ze světa
fyziky na LŠ
Na přelomu října a listopadu si 2.O vzala
za cíl podívat se na budovu LŠ z hlediska
geometrie. A tak jsme mohli vidět studenty
pobíhat s pravítky a zavinovacími metry po
budově, někteří se ponořili do stavebních
plánů jednotlivých pater, měření neušla ani
tělocvična, dvorek nebo školní suka. Výsledky
měření si můžete prohlédnout na nástěnce
ve druhém patře a zjistit, kam až naše
budova narostla za uplynulých 20 let, které si
připomíná.
Seminář moderní fyziky navštívil 7. listopadu
výstavu pořádanou Akademií věd ČR
v rámci Týdne vědy a techniky. Studenti
si mohli na simulačním zařízení 3. LF UK
vyzkoušet resuscitaci, na laparoskopických
trenažérech jsme vázali uzly stejně jako
zkušení chirurgové, a dokonce jsme odebírali

V rámci projektu UrbEx – hledání nezvyklých, tajemných a často opuštěných a chátrajících míst – se studenti pod vedením
Kláry Synkové vydali do Berlína.

krev (u trenažéru to byla samozřejmě voda)
ze žíly. V další části výstavy jsme testovali
svůj postřeh a schopnost orientace v prostoru
nebo v plánku.
3.O si také připomněla, že Lauderovy školy
plují už 20. rokem a v hodinách fyziky
studenti vyrobili mechanická zařízení, která
převádí otáčivý pohyb na pohyb posuvný.
Jak se jim to povedlo, můžete posoudit
na videu, které studenti natočili. Video je
k dispozici na FB stránkách školy.

Co se děje ve 4. třídě
základní školy LŠ?
Od našich zpravodajů ze 4. ročníku…
Jeden z prvních zajímavě prožitých dnů ve
třídě byla akce Hra o přežití. Dostali jsme
se spolu s Veronikou Krištofovou z agentury
Besedárium do hry Minecraft.
Mnozí ze třídy jsou velcí příznivci této hry,
a tak hned začali používat stejný minecraft
jazyk. Vůbec nevadilo, že ve třídě byli jak
začátečníci, tak někteří, kteří tuto hru neznali.
Srovnali jsme si prostředí hry a skutečná
prostředí na zeměkouli, učili jsme se
přepnout ze hry do reality, ale hlavně
jsme se naučili přírodovědné zákonitosti
pomocí hry, dokonce jsme si postavili stavby
z vyrobených kostek podle plánu stejně jako
ve hře.
Druhým zážitkem byla návštěva divadla
Minor, hra Lipany.

Navštívili jsme divadlo, byl to veliký umělecký
zážitek. Všichni už víme, jak to bylo s husity,
s bitvou u Lipan, víme, kde je Maroldovo
panorama, pochopili jsme alespoň trochu
historické souvislosti a to, jak žil husita Janek,
který našel království nebeské v očích své
ženy Marie.

Předchanukový bazar
Lauderovy školy již tradičně pořádají
charitativní (před)chanukový bazar. Prodejci
z řad našich žáků a jejich rodičů budou
nabízet vlastnoruční výrobky, domácí
občerstvení či nejrůznější služby a zážitky.
Polovina výtěžku bazaru půjde na vybavení
školní hudební zkušebny, druhá polovina na
zmírnění škod současných požárů v Izraeli.
Těšíme se s Vámi 15. prosince 2016 mezi
15. a 18. hodinou na viděnou.

Naši studenti při udílení
ocenění Spravedlivý
mezi národy
Na slavnostní předávání ocenění Spravedlivý
mezi národy Vladimíru Vochočovi byli
14. 11. na Ministerstvo zahraničí ČR pozváni
i studenti gymnázia. Školu reprezentovalo
11 vybraných studentů vyšších ročníků
gymnázia. Mnozí z oﬁciálních řečníků se
během svých proslovů na naše studenty
přímo obraceli, a ti se tu tedy mohli
v krásných prostorách Černínského paláce
cítit jako skutečně vážení hosté.
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