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První školní den…
Malou školní slavnost si letos užili jen
prvňáčci, které za přítomnosti rodičů uvítala
třídní učitelka. Přestavba školy je v plném
proudu a vše pokračuje dle harmonogramu,
přesto ještě koncem minulého týdne
vypadala škola jako zaprášené staveniště.
V úterý 1. září jsme ale žáky přivítali
v relativně upravených, leč pro některé třídy
provizorních prostorách. Děkujeme našim
studentům, rodičům i kolegům za trpělivost
a všechny srdečně zveme na prohlídku
nových učeben, která se uskuteční v polovině
října 2015.

Na co se můžete těšit již
v tomto školním roce
 Na projektové odpoledne věnované
svátkům měsíce Tišri.

Prvňáčci první den ve škole.

her, keramiky, angličtiny, volnočasový
klub Mozaika, výtvarný kroužek či hra
na ﬂétnu. Všichni jsou srdečně zvaní do
školního orchestru, kde pod vedením
Tomáše Fingerlanda hrají a zpívají žáci
a studenti napříč ročníky LŠ.
Zájemci o „Odpolední židovskou
školu“ či kroužky kontaktujte Gabrielu
Kučerovou na emailové adrese:
gabriela.kucerova@lauder.cz
Prvňáčci první den ve škole.

 Na školní synagogu. Každé ráno
otevíráme pro děti naší školy nepovinnou
ranní modlitbu. Ta bude probíhat každý
den od 8 hodin ve školní jídelně, po
dokončení přestavby pak v krásné nové
modlitebně v novém křídle školy. Většinu
týdne povede modlitbu Gafna Váňová,
každý čtvrtek pak bude chazanem rabín
Sidon. Součástí čtvrteční modlitby bude
skutečné čtení ze svitku Tóry a krátký
výklad týdenní paraši.

Všem dětem z naší cílové skupiny
ve věku prvního stupně a nižšího
stupně gymnázia, které mají zájem
o volnočasové aktivity v prostředí
židovské školy, jsou otevřeny veškeré
kroužky nabízené žákům a studentům
Lauderových škol (a za stejných
podmínek). Pro děti z prvního stupně je
otevřen kroužek například sportovních

 již v září 2016
 dle vlastního studijního programu
vycházejícího z požadavků MŠMT ČR
 otevřena nejen dětem z naší 5. třídy, ale
i všem zájemcům z naší cílové skupiny
 nadstandardní péče / individuální péče
o každého žáka
 kvalitní pedagogický sbor (plně
aprobovaný)
 prolínání s výukou na gymnáziu
(hebrejština, židovská výchova, VV, Hv…)
 společné projekty s gymnáziem
 den otevřených dveří – 25. 11. 2015
a 13. 1. 2016
 široká nabídka volnočasových aktivit

Letos znovu a už ne poprvé – sekunda.

 Na otevřenou školu – „Odpolední
židovskou školu“, kam srdečně
zveme žáky od 10 do 12 let, kteří
naši školu nemohou z nejrůznějších
důvodů navštěvovat. Vyučovat se bude
hebrejština a židovská výchova.

Otevíráme 6. třídu
základní školy LŠ

 Na přípravu na přijímací
zkoušky – od října 2015 otevíráme
pravidelnou „přípravku“ z českého
jazyka a matematiky, která je určena
zájemcům o studium v budoucí primě.
 Na listopadovou konferenci
In medias res, kterou Lauderovy
školy pořádají pro pražské střední školy
a jejímž cílem je přispět k odpovědi na
to otázku „Čím mohou současné vědní
obory pomoci poznání dnešního světa?“.
Konference se uskuteční 10. a 11. 11.
2015 a podpořil ji L. A. Pincus Fund for
Jewish Education in the Diaspora, Israel.

 zapsat se lze kdykoliv v průběhu roku,
deﬁnitivní zápis – 11. 5. 2016

„Prázdninová vyhlídka“ z míst, kde již brzy otevřeme nové
učebny.
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