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Noc talentů – studentský
šabaton
První pátek nového roku 5777 jsme
uspořádali školní šabaton pro gymnázium
a 2. stupeň ZŠ. Studenti se sešli ke Kabalat
šabat ve Staronové synagoze a následně
povečeřeli společně s rabíny Davidem
Peterem a Danielem Mayerem. Následoval
oneg šabat v podobě noci talentů,
kdy studenti předváděli ostatním své
„šabatově-přátelské“ schopnosti. Poslední
část večera byla velkým příjemným
překvapením – během představení zazářili
a ostatní rozesmáli a pobavili nadějná
autorka písní a zpěvačka, beatboxer
a několik kouzelníků s karetními triky.

Výtěžek Purimové
aukce došel uplatnění
v předvečer Jom Kipuru
Během loňské purimové dobročinné aukce
jsme ve škole vybrali mezi studenty a rodiči
5 135 Kč, které jsme poslali do spřátelené
mládežnické vesnice ORT v Hodayot v Izraeli.
V této internátní osadě se vzdělávají děti
ze znevýhodněného sociálního prostředí.
V předvečer Jom Kipuru přišel do naší školy
děkovný dopis, ze kterého jsme dozvěděli, že
z daru byly zakoupeny sidury pro oslavy Bar
micva žáků 7. třídy této školy.

Roš ha-šana na LŠ
Před vysokými svátky se žáci a studenti
měli možnost zúčastnit v průběhu školních
přestávek krátkých roš ha-šanových
aktivit – škola uspořádala ochutnávku medů
a nejrůznějších sirupů, které děti degustovaly
a hodnotily. Na prvním místě se umístil Luční
med z Českého středohoří, velkým favoritem
byly také datlová pasta nebo agávový sirup.
V další aktivitě měli žáci možnost nechat se
vyfotografovat s bublinou s vlastním přáním –
fotografem byl náš student Jonáš Balcar. Další
aktivity měly na programu děti z prvního
stupně, které se celé dopoledne věnovaly
nácviku roš ha-šanového tance, divadla
o odpouštění křivd, přípravě roš ha-šanového
přání pro spolužáka Joela, který se nedávno
odstěhoval do Izraele, a několika výtvarným
aktivitám.
K Roš ha-šana určitě patří jablka. A když
se řekne med, možná se nám vybaví jeho
tvůrce – včela medonosná. A právě na ni
jsme se zaměřili v naší odpolední roš hašanové aktivitě. Děti si prohlédly nejrůznější,
někdy až tajemné, včelařovy pomůcky: klícky

V školní suce si mohli žáci posedět a zatřást lulavem.

na královnu, mezistěny, plástve. Vyzkoušely si
také včelařský klobouk. Naučily se poznávat
od sebe dělnici, samce trubce a vládkyni
úlu – matku. Pod mikroskopem pozorovaly
sběrací nožku s košíčky na pyl, hlavu včely
s velkýma složenýma očima a sosákem
a jednoho strašáka všech včel tzv. kleštíka,
který je pro včelky stejným parazitem jako
pro nás klíště. Za pomoci studenta Adama
Bohbota žáci viděli tavení včelího vosku
a domů si odnášeli vosková srdíčka.

Cafe Suka
Ve čtvrtek 20. října byla na LŠ otevřena Cafe
Suka. Všichni přítomní si mohli v suce zatřást
lulavem, posedět, popovídat, poslechnout si
živou hudbu a občerstvit se kávou či polévkou
a palačinkami v naší Cafe Suka. Akce se
těšila velkému zájmu rodičů i studentů, zdá
se, že na LŠ vznikla nová tradice.

Studenti Lauderových
škol v Olomouci
Dne 20. září vyrazilo jedenáct studentů
našeho gymnázia ze tříd od tercie po oktávu
na Dny židovské kultury do Olomouce.
Tam se ve skupinkách společně se studenty
tamějšího gymnázia Olomouc Hejčín
zúčastnili tříhodinové městské hry, připravené
studenty judaistiky Univerzity Palackého
Olomouc. Během hry studenti z našeho
gymnázia mohli s olomouckými studenty

sdílet své znalosti o židovství, olomoučtí
studenti naopak ukázali Pražanům, z nichž
mnozí navštívili Olomouc poprvé, zajímavá
místa jejich města. Sextánka Ráchel Pojarová
popisuje své zážitky: „Měli jsme za úkol
obejít všechna stanoviště a na každém z nich
vyplnit krátký dotazník. Na každém stanovišti
jsme se dozvěděli, jakou hrálo roli židovství
právě na daném místě. Projekt byl zábavný
a přínosný pro obě strany. Den jsme zakončili
společným pečením chaly na olomoucké
Židovské obci.“

Srdečně zveme
 Tancuj a zpívej
Žáci LŠ pod vedením Heleny Ester
Divecké nahráli CD tradičních židovských
písní s českými texty Vidy Neurwirthové.
CD si můžete zakoupit v sekretariátu
školy a nechat se písní provést svátky
celého roku.
Slavnostní představení nahrávky se
uskuteční 7. listopadu 2016 od 17 hodin
v oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea.
 Den otevřeného vyučování
Chcete vědět, jak se na Lauderkách učí?
Přijďte se podívat 30. listopadu 2016.
V tento den můžete navštívit jakoukoliv
vyučovací hodinu. Od 14. hodiny je
škola otevřena i jako obvyklý „den
otevřených dveří“.
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