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Plujeme 20 let v obraze – zleva: 21. prvňáčci v historii LŠ. Školní kapela Drina při zahájení školy 4. 9. 2017. U lodičky symbolizující 20 let trvání školy se fotografovali i absolventi LŠ.

Plujeme 20 let
První školní den byl letos zvláště slavnostní.
Lauderovy školy slavily 20 let své existence.
A místo několika prvňáčků jsme uvítali
několik set žáků a studentů a k tomu řadu
rodičů a absolventů. Při slavnostním zahájení
promluvili pan rabín Sidon, předseda ŽOP
Jan Munk, zástupce Nadace Ronalda
S. Laudera Leo Pavlát, bývalá ředitelka
školy Kateřina Dejmalová, za jejíhož
působení ve funkci výrazně vzrostl počet
studentů a situace ve škole se stabilizovala,
a současný ředitel školy Petr Karas. Pro
všechny hosty bylo připraveno bohaté
občerstvení a možnost vyfotografovat se
s loďkou jako symbolem 20 let „plavby“
Lauderových škol. Při zahájení zahrála
školní kapela Drina. Studenti semináře
Peera Friedmanna představili překlad děl
izraelských autorů „S pomateností vonných
bylin“, který vznikl na jeho semináři izraelské
literatury. Knihu si je možné zakoupit
v sekretariátu školy.

počet všech dosud narozených dětí našich
absolventů. Ale spočítali jsme je . Dosud
se „urodilo“ bezmála 80 dětí. A další jsou
na cestě.

Lauderovská e-škola
Rabíni varují tvrzením, že pokud člověk
často hřeší a dělá špatné věci, brzy se ocitne
na šikmé ploše a jeho hříchy budou brzy
přitahovat další a další špatné jednání. Pokud
ale udělá něco správně, dobrý čin brzy
do jeho života naláká další micvot a šťastné
události. Soudě podle nově přihlášených
žáků e-školy, lauderovskému e-learningu se
daří dobře, neboť jeho uplynulé 4 roky výuky
přitáhly letos do virtuálních školních škamen
rekordní počet nových žáčků. Mezi těmito
11 nováčky je navíc hned 5 sourozenců
stávajících studentů, z nich dokonce dvě
dvojice dvojčat. K tomu jsme v září otevřeli
večerní e-školu pro dospělé, do které se
přihlásilo 61 nových studentů, kteří jsou
v drtivé většině opět rodiči studentů denního
nebo e-learningového studia Lauderek.

Almanach LŠ
Po dvaceti letech si škola zasloužila konečně
první Almanach. Je skromnější, přeci jen
jde o první počin, ale naleznete tam řadu
informací, studentských prací a fotograﬁí.
Co jsme tam ale nakonec nedali, je celkový
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Roš ha-šana na LŠ
Školní roš ha-šanové pečení kulatých chal
proběhlo ve škole dva dny před novým rokem.
Zúčastnily se ho hlavně děti z 1. stupně a ze
školky. Jejich vlastnoručně upletené chaly pak
byly upečeny ve školní kuchyni a vydraženy
na internetu. Vydražené peníze podpoří
cestu našich studentů do Izraele. Celkově se
dražbou chal vydělalo přes 5 000 korun.

Adaptační kurz
Každý rok vyrážíme s novými šesťáky
a primány do Jizerských hor na adaptační
kurz, jehož cílem je stmelit novou třídu
a pomoci jí hladce vplout do nové školy.
„Vždy mě fascinuje, jak se hromada
vyjukaných teenagerů dokáže během
několika dní díky skvělému programu
o. s. Odysea proměnit v sehranou partu,
ve které se děti dokáží dohodnout, táhnout
za jeden provaz, zmasit se při outdoorových
aktivitách v lese a hurónsky se smát
společně vymýšleným blbinám,“ řekla Gafna
Váňová po návratu z adapťáku s letošní
primou. Sami primáni o adapťáku uvádějí:
„Na adaptačním kurzu jsme zažili spoustu
velmi zajímavých věcí. Jednou z nich byl
i dlouhý výlet do přírody. Hráli jsme také
vlajkovku, u které byly sice nějaké neshody,
ale stejně jsme si to užili. O šabatu jsme
si užili zapalování svíček, dobré jídlo
a seznámili se s tradičními zvyky. A hlavně,
doufám, že jsme lepší kolektiv.“

Oslava bar micva
ve škole
Ve škole jsme nedávno zavedli tradici, podle
které noví bnei a banot micva slaví svou
dospělost kromě synagogy vždy ještě jednou
při ranní modlitbě ve škole. Ve třetím školním
týdnu z Tóry pro své spolužáky četl čerstvě
třináctiletý Joel Sidon. Mazal tov!

S pletením slavnostních kulatých barchesů
pomáhali pekaři Katka a Vilém z pekárny
Le Caveau.
Druhý den probíhaly ve škole roš-hašanové
guerillové aktivity – žáci ochutnávali různé
druhy medů a sirupů s jablky, zkoušeli zvuky
rozličných šofarů, testovali odhad při počítání
semínek rozkrojených granátových jablek.
O velké přestávce se všichni fotografovali
s novoročenkou a přáním do roku 5778.

Joel Sidon při příležitosti školní oslavy bar micva.
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