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Erec Izrael… návštěva
našich studentů v Izraeli
Součástí kurikula vyššího gymnázia LŠ je
exkurze do Izraele. Zavazujeme se jako
škola zajistit minimálně jednou za dobu
studia studentům pobyt v Izraeli. Tento rok
letěly nejvyšší dva ročníky. Jako doprovod
jely Gafna Váňová a Kateřina Weberová.
Studenti byli v Izraeli od 11. do 21. října.
Jejich „izraelský deník“ jsme publikovali
v Obecních novinách. Záznam z prvních dní
jejich pobytu přinášíme i zde.
Milý deníčku, dnes 12. 10. jsme po opuštění
hotelu v Haifě (a vynikající bohaté snídani)
navštívili školu ORT v mládežnické vesnici
Hodajot.
Seznámili jsme se tam s mnoha studenty
našeho věku, s některými jsme si vyměnili
kontakty. Ukázali nám celou vesnici
a vysvětlili nám, že se jejich škola zaměřuje
na výcvik policie a policejních koní. Dále
jsme spolu hráli různé seznamovací a naučné
hry. Velmi zajímavé bylo, že všechny děti na
škole pocházely z problémových či chudých
rodin a škola jim poskytuje velmi příjemné
prostředí a naději do života.
Po skvělém obědě jsme se se školou rozloučili
a vydali se na další cestu, tentokrát do města
Safed (Cfat), které je mimo jiné místem vzniku
Kabaly.
Celé město působí tradičním a starým
dojmem, často jsou vidět obchody s uměním
a street-art. Navštívili jsme dvě staré
synagogy, jednu sefardskou a druhou
aškenázskou. Adam B.

Po stopách nucené práce
Na konci září pět studentů z kvinty a sexty
Lauderových škol navštívilo památník
Flossenbürg, který se nachází na místě
bývalého nacistického pracovního tábora
z doby druhé světové války. Kromě
komentované prohlídky celého areálu

a expozice nás zároveň čekal velmi nabitý
program, připravený Institutem Terezínské
iniciativy. Programu se účastnilo dalších
asi 20 studentů ze škol v Praze a Písku
a 25 studentů základní školy z Weidenu,
bavorského města ležícího nedaleko
Flossenbürgu.
„Do tábora jsme přijeli v pátek časně
ráno. Na první pohled se nám místo jevilo
poklidně, ale když jsme se přiblížili, cítili
jsme smutek, který z místa čišel. Před
začátkem samotné exkurze každá skupina
studentů představila krátce svou školu
a zahráli jsme si seznamovací hru. Poté
následovala dvouhodinová aktivita, ve které
jsme byli rozděleni do několika skupin.
Dostali jsme štos dobových fotek z období
nástupu nacismu a druhé světové války
a naším úkolem bylo ve skupině vybrat tři
fotky, které pro nás charakterizovaly toto
období nejjasněji. V následné diskusi bylo
velmi zajímavé dané téma a konkrétněji
téma nucené práce probírat s dalšími lidmi
a uvědomovat si vlastní pohledy na věc.
Po obědě následovala prohlídka celého
areálu. Trvala tři hodiny a celkově na nás
silně zapůsobila. Nebyl to zrovna veselý
den, ale byl poučný a obzvlášť pro některé
mnohonásobně citlivý.“
Anna Datiashvili, Tereza Rejšková

Výjimečná návštěva

Ilustrace Elisy Spevákové, k níž ji inspirovala návštěva
ve Flossenbürgu.

Spolu s izraelským prezidentem přijeli
do Prahy i veteráni z izraelské války
za nezávislost. S jedním z nich, brněnským
rodákem panem Hugem Maromem, jsme měli
tu čest se setkat. Se studenty kvarty a vyššího

gymnázia hovořil výbornou češtinou.
Pan Schapira bohužel přijít nemohl, ale se
studenty besedoval jeho syn, taktéž armádní
pilot, pan Ronen Schapira.

Krátké zprávy
 Koncem září se studenti nižšího
gymnázia zúčastnili fotbalového turnaje
„Coca Cola Cup“. Přesto, že naši žáci
předvedli hezký výkon, dali do toho vše
a předvedli několik nadějných akcí, na
vítěznou školu bohužel nestačili. I tak si
odnesli krásný sportovní zážitek a turnaj
si užili.
 Žáci druhé třídy se vydali na návštěvu
do mateřské školy. Každý si s sebou
nesl knížku, kterou chtěl představit
dětem ze školky a přečíst jim z ní
vybraný úryvek. Cílem bylo osvědčit své
čtenářské dovednosti. Děti z mateřské
školy s nadšením sdělovaly, za co
chtějí čtenáře pochválit a co by mu
doporučovaly ještě zlepšit. Někteří také
svědomitě připomínali, že si ten, kdo četl,
zaslouží medaili pro čtenáře.
 Lauderovy školy získaly díky přestavbě,
která proběhla v průběhu prázdnin
a letošního září, nové učebny,
modlitebnu a nové prostory pro školní
družinu. Rodiče si je mohli přijít
prohlédnout 20. října 2015, kdy se
měli také možnost setkat se zástupci
Bezpečnostního střediska ŽOP. Prohlídka
školy byla příležitostí k přátelskému
setkání i k rozhovoru s vedením školy
o plánovém otevření 2. stupně ZŠ, které
se uskuteční v září 2016.
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