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Plujeme již 20. rokem…
Před 19 lety přišli do „Lauderek“ první
prvňáčci. Těch několik se stalo první třídou
nově založené školy. Postupně se přidaly
další ročníky, pak gymnázium (které se časem
změnilo na osmileté), mateřská škola. Letos
byl opět obnoven II. stupeň. To proto, aby
žádné dítě z I. stupně nemuselo po 5. třídě ze
školy odejít, nedostane-li se na gymnázium.
Vzpomínka na dobu „před 19 lety“ zazněla
i letos 1. září, kdy 20 nových prvňáků
přivítaly tři mladé dámy, bývalé žákyně
I. třídy školního roku 1997/98. Uvítáni byli
i primáni a zprostředkovaně i šesťáci, kteří
v době zahájení absolvovali adaptační kurz.
V neděli 4. září proběhlo slavnostní zahájení
školního roku také pro lauderovskou e-školu.
Na společné setkání dorazilo na 70 dětí,
rodičů a učitelů. Projekt je podporován
Nadací R. S. Laudera.

Svátky měsíce Tišri

Dílny, které si pro děti připravili rodiče z LŠ, nabízely zábavu i poučení.

V pondělí 26. září proběhlo ve škole
společné odpoledne pro děti a jejich rodiče.
Jednotlivé dílny, které se tematicky týkaly
svátků měsíce Tišri, si připravili pro děti právě
rodiče. Děti si vyzkoušely fyzikální pokusy
s jablky, luštily šifry, vyráběly suku pro
ptáčky, pracovaly v hudebním workshopu či
si vytvářely vlastní komiks.

získané informace a hodnotili je. Z výsledků
jsme poté sepsali report a prezentovali
ho před ostatními studenty, jejich mentory
a vedoucími výzkumů. Psaní reportu a jeho
prezentaci mi usnadnilo to, že jakožto
student Lauderových škol už mám zkušenost
se psaním seminárních prací a jejich
obhajobou.

Studentská stáž ve
Weizmannově institutu
World ORT po mnoho let umožňuje
středoškolským studentům zajímajícím se
o vědu něco úžasného. Strávit tři týdny
v jednom z deseti nejlepších vědeckých
pracovišť světa – ve Weizmannově institutu
věd. Tato neopakovatelná příležitost se nabízí
20 studentům z různých koutů světa, od
Argentiny po Bulharsko, nastupujícím od září
do maturitního ročníku. Hlavní myšlenkou
je přiblížit (dle jejich očekávání nadaným)
studentům, kteří sní o tom, že se stanou
vědci, větší představu, jaké to v praxi je. A já
měla to štěstí, že jedním z oněch 20 jsem
byla letos i já.
Celý program se skládal z projektů pro
dva až tři studenty, kteří pod dohledem
mentora pracovali na výzkumu té které
laboratoře s tématy od biologie přes
fyziku až po výpočetní techniku. V mém
případě se jednalo o sledování toxinu
způsobujícího choroby plodin v různém
chemickém prostředí. Cílem bylo zjistit, jak
zamezit zemědělským ztrátám. K tomu jsme
využívali moderní přístroje, zpracovávali

Celý pobyt ve Weizmannově institutu byl
velmi obohacující, ať už poznáním lidí ze
zcela jiného prostředí, přednáškami, které
pro nás byly přichystány, nebo prohlídkami
nesčetných laboratoří a vědeckých pracovišť.
Největším přínosem však bylo získání
zkušeností s pohybem po laboratoři.
Protože to, jak dodržovat bezpečnostní
zásady, jak přichystat vzorky pro analýzu
a jak ovládat zařízení typu ﬂuorescenčního
spektrometru, si člověk musí zažít, dostat pod
kůži a opakovat tak dlouho, až se to stane
přirozeným. A pro mnoho těchto činností byly
tří týdny více než dostačující.
Pokud bych tedy měla shrnout, jaká byla
letní škola ve „Weizmannovi“, můžu říct, že
ORT dostál svému mottu: vzdělání pro život –
s ohledem na mé plány do budoucna se mu
to povedlo.
Sára Myslivcová

Charitativní aukce chaly
Naši studenti se společně se studenty dalších
9 zemí zapojili od pečení chal a následné
charitativní aukce. Na ŽOP jsme předali
dar v hodnotě 3 075 Kč na „Sbírku pro paní

Irinu“. Tato částka je výnosem prodeje chal,
které v rámci projektu World ORT upekli
studenti kvarty. Děkujeme studentům i všem
dražitelům!

Akce školní družiny
V pátek 23. září se děti ze školní družiny
vypravily na výstavu (nejen) deskových
her a hlavolamů. Tuto výstavu se školní
družinou navštěvují každoročně. Pokaždé si
děti odpoledne plné her užijí a obvykle se
nevracejí s prázdnou.
Část školní družiny navštívila Zelenou
zahradu Smetanka. Dům dětí a mládeže pro
Prahu 2 zde připravil ochutnávku jablíček
a jiných podzimních dobrot, tvoření z listí
a kaštanů a hlavně vydatně kouřící ohniště.

Máme karakala
Vítězem lauderovské hlasovací soutěže
o sponzorování živočicha v naší pražské
ZOO se jednoznačně stal karakal („pouštní
rys“, žijící i v Izraeli). Již brzy budou
připraveny potřebné smlouvy, a tak můžeme
při svých toulkách v ZOO karakala hledat.

Přípravka na přijímací
zkoušky
Od poloviny září 2016 se každé čtvrteční
odpoledne koná tzv. přípravka na přijímací
zkoušky na gymnázium. Zájemci z řad žáků
5. tříd mohou navštěvovat hodiny matematiky
a českého jazyka.
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