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Společný šabaton rodičů
Lauderových škol
Na začátku září se ve škole dala dohromady
skupina osmi rodičů-dobrovolníků, kteří
si dali za cíl uspořádat na Židovské
obci každý druhý pátek v sudém měsíci
otevřený šabat pro rodiny s dětmi. Účelem
setkávání je vytvořit přátelský šabatový
prostor pro každého a umožnit společné
prožití pátečního večera. Na první říjnový
šabat se během jediného dne přihlásilo
120 účastníků, což byl limit míst u stolů
v jídelně Šalom, a dokonce zbylo několik
náhradníků, kteří se tentokrát na akci již
nevešli. Organizátoři nabídli možnost
účastnit se několika pátečních bohoslužeb,
tradiční společnou večeři a drašu, ale také
vyžití pro děti – lego koutek a možnost zahrát
si ping pong nebo místnost s deskovými
hrami. První šabaton byl skvělý start, těšíme
se na další, který se plánuje na 14. prosince.
Děkujeme všem osmi rodičům-dobrovolníkům
za skvělý počin.

Bar micva a bat micva
Od začátku roku oslavili dva naši studenti –
Chana Kočí a Eliáš Rosenbaum – své bat
a bar micva. Eliáš jej dokonce – tak jak
se stalo ve škole tradicí – oslavil jednou
v synagoze a jednou ve školní modlitebně
společně se svými spolužáky při školním
šachritu – mazal tov oběma rodinám!

Café Suka
Letošní Café Suka se neslo v duchu tématu
„voda“ – hned po konci Sukot se totiž
začínáme modlit za déšť v Erec Jisrael, navíc
nedostatek vody byl letos jak u nás, tak
v Izraeli obrovským problémem (v letošním
roce přes všechna opatření včetně recyklace
vody, odsolování a kapénkové závlahy
chybělo v Izraeli oproti běžným letům
tolik vody, kolik by se vešlo do jednoho
milionu bazénů olympijských rozměrů).
Během odpoledne měli návštěvníci možnost
vyzkoušet si nejrůznější experimenty s vodou
v chemické a biologické dílně nebo ověřit
si své znalosti v kvízu o vodě. Jako každý
rok byla možnost posedět v suce, zatřást
si lulavem, přečíst si knížku v čtenářském
koutku, dát si palačinku, zmrzlinu nebo
horkou polévku a poslechnout si školní kapelu
Drina. Jsme rádi, že se Café Suka stalo
další ze školních příležitostí k neformálnímu
a zároveň svátečnímu setkání našich
studentů, rodičů, učitelů a širší židovské
obce.

Tradiční třesení lulavem.

Podzimní lyrika
(z autorské tvorby žáků
6. třídy)
Mraky pláčou na město
Tamir Yaffe
Mraky zase pláčou
na celé město
mlhy všude
nejde vidět nic
Smutný den, smutný den
Co si počnou mraky?
Co si počnu já?

Člověk v tísni
Žáci 2. třídy vybírali v loňském školním roce
peníze na CEDAKA. Vždy poslední hodinu
před šabatem měly děti možnost přidat
do kasičky tolik, kolik mohly. Akce byla úplně
dobrovolná. Když na konci druhé třídy zjistili,
že za rok vybrali přes 1 000 Kč, přemýšleli,
na co bychom peníze mohli dát. Organizace
Člověk v tísni má program, který se jmenuje
„skutečný dárek“, kde děti mohly vybrat,
na jaký projekt rozvojové pomoci peníze
dají. O dárcích děti hlasovaly, protože
přispívala celá třída. Nakonec po dlouhých
diskusích vybraly. Nejvíc nám udělalo radost,
že děti přispěly na dárek „Nauč učitele učit“.
Říkaly, že když naučíme jednoho učitele
dobře učit, tak z toho bude mít prospěch
hodně dětí.

Obřízka Gimpla Bejmiše
Dne 9. října 2018 proběhla v prostorech
Cafe Jedna obřízka nové knihy Lauderových
škol „Gimpl Bejmiš, dohazovač“. Autoři
komiksové knížky Eliáš Gaydečka, Jakub
Kuthan a Petr Jan Vinš v úvodním proslovu
poodhalili zátiší celého projektu. Petr Jan
Vinš, který byl hlavním překladatelem z jidiš,
na začátku mluvil o tom, kde na Gimpla
Bejmiše poprvé narazil, jak vznikla myšlenka
komiks obarvit a proč se posléze rozhodli
pro ﬁnancování přes crowdfundingovou
kampaň. Eliáš Gaydečka pro změnu
popisoval strastiplnou cestu za obarvenými
komiksovými okénky. Současně původního
autora ilustrací Samuela Zagata obvinil
z laxnosti, neboť se nejednou stalo, že autor
se nechal až příliš unést dějem a ze snímku
na snímek zapomněl té či oné postavě
domalovat nohu, ruku. Někdy i hlavu.
Jakub Kuthan nakonec vše uzavřel poněkud
pesimisticky, všechny oslovil, aby si knížku
v žádném případě nekupovali, neboť mu
vtipy Samuela Zagata dočista odpálily smysl
pro humor. Tomu následovala samotná
rituální obřízka Gimpla Bejmiše doprovázena
modlitbami Daniho Vaňka.

Srdečně zveme
28. listopadu 2018 se na Lauderových
školách koná tradiční Den otevřeného
vyučování. V tento den je škola otevřena
všem zájemcům o studium a nabízí celodenní
možnost zúčastnit se výuky.
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