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Jiří Stein – básník
Pohled nazpět
Jednou ses ve svět vypravil,
slunce ti na cestu hřálo,
srdce jsi světlu vystavil
a jaro vpřed tě hnalo.
Pak přišly mraky, vítr, hrom,
zmizely modré vrchy,
ukryt pod vyvrácený strom,
mnohé jsi přečkal sprchy.
Až jednou už jsi nešel dál,
do prachu klesla hlava –
za zlatým motýlem ses štval
a chytil smrtihlava.
Viděl jsem…
Viděl jsem tisíce očí
za rudou clonou.
Slyšel jsem buben
v dunivém rytmu pochodující kroky
vášně jež dupaly po rozumu.
Viděl jsem tisíce očí
rozžatých leskem zlata
slyšel jsem hrůzu
za hlučným jásotem vědomí úpějící
oslavené fanfáry hanby.
Viděl jsem tisíce očí
křičících nemohoucností
slyšel jsem daktyly vlaků
přivážející zoufalství po kolejích bídy
a těžký tichý vzlykot.
Zavřel jsem oči…
Před dvěma lety přišel do Lauderových škol
email od pana Roberta Krumphanzla, který
škole nabídl spolupráci na vydání básní
Jiřího Steina. Steinova dosud neznámá
tvorba se stala v roce 2016 tématem
seminárních prací tří gymnazistů. Seminární
práce vznikly pod vedením pana Vratislava
Färbera a Ireny Polákové. Studenti se snažili
nejen připravit básně k vydání, ale také
rekonstruovat život mladého básníka. Na
začátku jsme měli k dispozici pouze Steinovo
jméno, datum narození a úmrtí, postupně
se nám ale podařilo v základních bodech
rekonstruovat jeho život a připravit básně
k vydání (právě kolace básní a popis toho,
jak kniha vznikala, je i v tomto školním roce
tématem seminární práce Julie Ondračkové).

vyjde na jaře roku 2017. Rodičům bude
představena v rámci jedné ze vzdělávacích
kaváren.

KONFERENCE PRO
STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
A JEJICH PŘÁTELE

Hanin kufřík

Jak nám mohou současní
odborníci pomoci porozumět
dnešnímu světu?

Žákyně 4. třídy Hanna Dymešová představila
svým spolužákům knihu Hanin kufřík.
Následně celá třída napsala dopisy, které
děti adresovaly (a posléze i poslaly) přímo
panu Jiřímu Bradymu.

Vzdělávací kavárny
pro rodiče

Tuto otázku se pokusí
zodpovědět:
Od 15:30 pokračujeme
autorským čtením
s Jáchymem Topolem.
Anotace přednášek
a přihlašovací
formulář najdete na
www.lauderkykonference.cz.

Lauderovy školy pravidelně organizují
vzdělávací kavárny pro rodiče MŠ, ZŠ
i gymnázia. Nejbližší kavárna se týká
Feuersteinovy metody, v níž se naši
učitelé vzdělávali díky podpoře ŽOP,
NFOH a několika soukromým sponzorům
na semináři organizovaném sociálním
oddělením ŽOP.

Tato událost se koná
s laskavou ﬁnanční podporou
L. A. Pincus Fund for Jewish
Education in the Diaspora
a MŠMT ČR.
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Michal Frankl
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Martin Mahler
Šimon Pánek
Jindřich Šídlo
Roman Týc

22. února 2017
od 8:30 do 15:00 v budově Lauderových škol

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Díky podpoře MŠMT ČR a Evropských
strukturálních fondů mohou Lauderovy
školy zvát i další odborníky z pedagogické
a psychologické oblasti. V příštích měsících
se uskuteční kavárna na pesachové téma,
dále setkání k rozvoji čtenářské gramotnosti.

In medias res již potřetí
Letos se již potřetí koná konference pro
studenty středních škol In medias res. Tento
ročník s pomocí pedagogů připravují
studenti sami. Akce je otevřená nejen žákům
našeho gymnázia, ale i ostatních pražských
škol. V průběhu jednoho dne svá témata
představí významné osobnosti české vědy
a kultury. Den uzavře autorské čtení a beseda
s Jáchymem Topolem. Na akci srdečně
zveme i Vás, všechny přátele školy. Více
na www.konferencelauderky.cz.
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Den otevřených dveří
na gymnáziu a na ZŠ
Srdečně Vás zveme 1. února 2017 na den
otevřených dveří gymnázia, který se koná
mezi 14. a 18. hodinou.
Den otevřených dveří na ZŠ se uskuteční
8. března 2017, dozvíte se zde bližší
informace nejen o budoucí I. třídě, ale
také o II. stupni základní školy, který byl
v tomto školním roce obnoven. S letošní
6. třídou (a budoucími třídami II. stupně) Vás
seznámíme na tomto místě příští měsíc.

Prezentace projektů
Poslední lednový den se uskuteční prezentace
půlročních projektů na téma Domov. Naši
žáci a studenti představí výstupy svých
projektových dílen v divadle U Hasičů.

Vážení rodiče, přátelé školy a naši absolventi, srdečně Vás zveme

na prezentaci půlročního projektu „Domov“
31. ledna 2017 od 9:00 do 12:30 v divadle U Hasičů představí

Nakladatelství Triáda nyní, po více jak
73 letech, básně Jiřího Steina představí
českým čtenářům.
Sbírka básní, které byly k vydání připraveny
ve spolupráci se studenty Lauderových škol,

IN
MEDIAS
RES

žáci MŠ, ZŠ i gymnázia výstupy svých projektových dílen, v nichž „domov“
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nahlíželi z nejrůznějších úhlů pohledu.
Podrobný program bude k dispozici v neděli 29. ledna 2017 na www.lauder.cz.
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