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1914–2014
V loňském roce uplynulo 100 let od války,
o níž se většina současníků domnívala, že
musí být poslední. Ale lidé jsou nepoučitelní.
Toto smutné výročí jsme si vybrali za téma
půlročního projektu, který se na Lauderových
školách realizuje každý rok od září do ledna.
Končí v den rozdání vysvědčení společnou
slavností pro studenty, rodiče a přátele školy.
Ta letošní proběhla v divadle U Hasičů
a téma Velké války a následujícího století
bylo pojednáno velmi různorodě.

V dílně Izrael v proměnách času (1914–2014) vytvořili
studenti animovaný ﬁlm, v němž výtvarně znázornili, jak
se měnila vybraná místa v Izraeli. Celý ﬁlm si můžete
prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=0ZIalpSook.

Návštěva našich
studentů v Berlíně
V lednu navštívilo 12 studentů-němčinářů
Berlín. Během čtyř dnů měli možnost
nejen seznámit se s městem, jeho historií
a památkami, ale také navštívit dvě školy
a Spolkový sněm.
Lauderovou školou v Berlíně nás provedla
paní ředitelka Judith Zinner, představila
nám koncept berlínské školy, nahlédli jsme
do výuky a zúčastnili se jedné hodiny.
Na Anna-Freud-Schule se studenti zapojili
do projektového dne k Mezinárodnímu
dni uctění památky obětí holocaustu.
S berlínskými kolegy diskutovali o jejich
práci na projektu, vyzkoušeli si interaktivní
prezentace a shlédli divadelní hru o Liane
Berkowitz, ženě, která byla součástí
odbojové skupiny Rote Kapelle. Spolkový
sněm nadchnul studenty svou architekturou,
technickým zázemím i historií. I při nabitém
programu zbyl čas na procházky, posezení
u kávy či nákupy.

Spolupráce s Centrem
vizuální historie Malach
30. ledna se Anna Soukupová a Ondřej
Nerad z 3. ročníku gymnázia zúčastnili
slavnostního setkání k 5. výročí Centra
vizuální historie Malach. Na konferenci
představili projekt „Praha sdílená

Děti z prvního stupně předvedly několik tanečních vystoupení
a prostřednictvím kamelotů provedly diváky dějinami
20. století.

s prezentací hebrejských slovíček vážících
se ke stromům a třeťáci prezentovali svůj
malý projekt, ve kterém srovnávali lednovou
přírodu v Česku a v Izraeli. Odpoledne škola
ve spolupráci s o. s. Chinuch uspořádala
tubišvatovou dílnu pro rodiče a děti školky
a 1. stupně, během kterého se děti mohly
naučit tubišvatové písně, předvést své znalosti
o Izraeli, luštit tubišvatové kvízy, vyrobit
si šperky ze sušených plodů nebo vytvořit
stromy z různých materiálů.

Vzdělávací kavárna
pro rodiče – „Přijďte si
počíst“
Pokud by si děti ze školy odnesly lásku ke
knihám, odnesly by si bránu k celoživotnímu
vzdělání. To je jeden z důvodů, proč čtení
ve škole nepovažujeme za ztrátu času, ale
za přirozenou součást učení. Tentokrát jsme
do čtenářského kroužku ale pozvali i rodiče,
společně s nimi četli, povídali si o svých
zápiscích z četby, ukazovali si, co všechno
mohou pro rozvoj čtenářství dělat se svými
dětmi (samozřejmě, číst si).

Úspěch v soutěži
z anglického jazyka
V obvodním kole soutěže v anglickém jazyce
pro Prahu 2 zvítězila Karen Bohbotová,
která postupuje do krajského kola. Markéta
Lábusová se v kategorii vyššího gymnázia
umístila na 2. místě. Gratulujeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci školy.

Na jevišti se setkali Gertruda Steinová, Modigliani, Picasso,
Kandinsky a za zvuků Stravinského skladeb představili svá
výtvarná díla a přečetli, co si v době I. světové války mysleli
o umění.

a rozdělená“, na kterém pracovali se svými
spolužáky pod vedením Multikulturního
centra Praha, přičemž převážnou část
informací čerpali právě z CVH Malach.
Interaktivní mapu, která průběžně zachycuje
výsledky bádání na téma uprchlíci před
nacismem, naleznete na adrese: http://
praha.mkc.cz/cz/praha?topics=praha-jakoutociste-uprchliku-pred-nacismem.

Přijímací zkoušky
nanečisto
Přijímacích zkoušek nanečisto se zúčastnilo
přes 40 zájemců o studium v primě
a 9 zájemců o rozdílové zkoušky do budoucí
kvinty.

Oslava svátku Tu bi-švat

Lékařství za I. a II. světové války i mezi nimi se věnovala
dílna, jejíž součástí bylo i zkoumání plísní.

Během Tu bi-švatu přišli do školy jako každý
rok zástupci KKL a předali dětem diplomy za
jejich příspěvky na výsadbu dalších stromů
v českém lese Jatir. Předávání předcházelo
krátké hudební představení školky. Po nich
druháci předvedli tubišvatovou píseň

Na základě studia internetových zdrojů a map se studenti
v dílně Evropa (pro)národů učili chápat složité dějiny střední
Evropy ve 20. století, konkrétně osudy obyvatel dvou měst,
v nichž se proměny střední Evropy projevily mimořádně
výrazně – Lvova (dnes Ukrajina) a Kluže (dnes Rumunsko).
Soﬁe čte příběh, který se mohl stát.
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