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pro JARNÍ semestr
ÚNOR–ČERVEN 2022

O co jde?
E-learning pro dospělé nabízí on-line kurzy židovských studií a hebrejštiny. Lauderovy školy jej zřizují pro ty,
kteří mají zájem o studium, ale pracovní nebo rodinné povinnosti jim nedovolují docházet do běžných kurzů
mimo domov.

Jak to funguje?
K účasti v kurzu je potřeba pouze počítač nebo tablet, sluchátka s mikrofonem, web kamera a připojení k internetu.
Hodiny probíhají online v reálném čase. Minimální počet pro otevření kurzu je pět přihlášených studentů.

Kdo se může přihlásit?
Kurzy jsou určeny primárně pro rodiče studentů
Lauderových škol a studentů žákovského e-learningu,
při volné kapacitě ale přijímáme všechny zájemce
z širší židovské obce nebo zájemce s židovským
rodinným zázemím. V nejazykových kurzech je kapacita
neomezená a přijímáme proto automaticky všechny
zájemce z cílové skupiny.

Jaké kurzy jsou v nabídce?
Kurzy, jejich lektory, časy konání a ceny najdete
na druhé straně letáku.

Kdy kurzy začínají?
Všechny kurzy začínají 1. února 2022 a končí v posledním týdnu v červnu 2022.

Jak se mohu přihlásit?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 24. ledna 2022 prostřednictvím elektronického dotazníku,
který najdete zde. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Alžbětu Glancovou na e-mailu
alzbeta.glancova@team.clicktobejewish.cz.
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KURZY HEBREJŠTINY
MODERNÍ HEBREJŠTINA – úplní ZAČÁTEČNÍCI – Matchilim
Lektorka Monika Tintěrová, úterý 19:00–20:30, 1 000 Kč/semestr
Kurz nevyžaduje žádnou předchozí znalost hebrejštiny a je určený naprostým začátečníkům.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – ZAČÁTEČNÍCI – ALEF
Lektorka Monika Tintěrová, středa 18:00–19:30, 1 000 Kč/semestr
Kurz navazuje na zimní semestr a je určený stávajícím studentům e-školy.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – ALEF+
Lektorka Monika Tintěrová, středa 19:30–21:00, 1 000 Kč/semestr
Kurz navazuje na zimní semestr a je určený primárně stávajícím studentům e-školy.
V případě zájmu je možné se ke kurzu připojit.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – ALEF+
Lektor Peer Friedmann, pondělí 19:00–20:30, 1 000 Kč/semestr
Kurz začíná 7. lekcí učebnice Ivrit min ha-hatchala. Studenti již umí základní slovesa v paalu a pielu (typu
gar, lomed, roce, medaber) v přítomném čase a slovesa typu gar a lomed i v infinitivu, umí vyprávět o sobě
(kdo jsou, kde bydlí, co mají rádi atp.), říct, kolik je hodin a počítat do 100. Kurz navazuje na zimní semestr
a je určený primárně stávajícím studentům e-školy.

MODERNÍ HEBREJŠTINA BET
Lektorka Šoši Kadlečková, úterý 18:30–20:00, cena 1 000 Kč/semestr
V kurzu pracujeme se skvělou interaktivní učebnicí Bišvil ha Ivrit 1 (dokončená 3. lekce). Studenti znají
přítomný čas a infinitivy paalu a pielu, nahlédli i do dalších aktivních binjanů, smichutu. Probranou látku jsou
schopni aktivně používat při konverzaci. Kurz navazuje na zimní semestr a je určený primárně stávajícím
studentům e-školy.
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MODERNÍ HEBREJŠTINA BET+
Lektorka Monika Tintěrová, čtvrtek 19:00–20:30, 1 000 Kč/semestr
Studenti pokračují v učebnici Ivrit min ha-hatchala (s. 320) a začínají ovládat minulý čas pravidelného slovesa
v pa’alu. Studenti jsou zvyklí konverzovat na různorodá témata (rodina, cestování, zdraví, počasí, dětství,
jídlo, dění ve světě apod.). Hodiny jsou zaměřené na praktické využití jazyka, konverzaci, čtení různých
typů textů (povídky, písňové texty, novinové titulky) a gramatiku, či procvičování sloves v různých kmenech,
předložky, číslovky atp. Kurz navazuje na zimní semestr a je určený primárně stávajícím studentům e-školy.

MODERNÍ HEBREJŠTINA GIMEL
Lektorka Šoši Kadlečková, středa 18:45–20:15, 1 000 Kč/semestr
Studenti znají aktivní slovesné kmeny v přítomném čase a v infinitivech, nahlédli i do minulého času paalu.
Probíranou gramatiku i slovní zásobu na aktuální témata v kurzu hojně procvičujeme při konverzaci;
v hodinách se věnujeme i různým jazykovým zajímavostem. Kurz navazuje na zimní semestr a je určený
primárně stávajícím studentům e-školy.

MODERNÍ HEBREJŠTINA GIMEL
Lektorka Mariana Senft, pondělí 20:00–21:30, 1 000 Kč/semestr
Kurz začíná 21. lekcí učebnice Ivrit Min HaHatchala I. Studenti umí používat slovesa všech aktivních
slovesných kmenů v přítomném čase a od sloves kmene PAAL umí vytvořit minulý čas. V hodinách procvičujeme
čtení, psaní i konverzaci. Pracujeme s učebnicí a dalšími texty, např. básněmi nebo písněmi. Kurz navazuje
na zimní semestr a je určený primárně stávajícím studentům e-školy.

MODERNÍ HEBREJŠTINA GIMEL+
Lektorka Mariana Senft, středa 20:00–21:30, 1 000 Kč/semestr
Kurz začne třetí lekcí učebnice Ivrit Min HaHatchala II. Studenti dokáží konverzovat na libovolné téma
v přítomném a minulém čase. V hodinách pracujeme s učebnicí a dalšími texty, např. básněmi, písněmi,
povídkami a novinami. Kurz navazuje na zimní semestr a je určený primárně stávajícím studentům e-školy.
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Kurz začne třetí lekcí učebnice Ivrit Min HaHatchala II. Studenti dokáží konverzovat na
libovolné téma v přítomném a minulém čase. V hodinách pracujeme s učebnicí a dalšími
texty, např. básněmi, písněmi, povídkami a novinami.
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 רוב המפגשים.הקורס מיועד לתלמידים ששולטים בעברית ומעוניינים לשפר את יכולת הדיבור שלהם
 ללמידת, אך גם לקריאת טקסטים ספרותיים או עיתונאיים ולדיון בהם,מוקדשים לשיחה על נושאים שונים
 אחרים דווקא בנושאים, חלק מן השיעורים עוסקים בישראל ובתרבותה.מילים ולהכרת צורות ביטוי חדשות
,מדעיים או אקטואליים – המטרה היא תמיד לשוחח על נושאים שלא היינו מדברים עליהם כנראה במקום אחר
 מקומכם איתנו, ואם הצלחתם לקרוא את הטקסט הזה.ולתרגל כך את יכולת הביטוי שלנו

STUDIUM MIŠNY
Lektor rabín Menaše Kliment, pondělí 20:30–21:15, cena 550 Kč/semestr
Nejstarší zaznamenaná vrstva rabínských výroků je základním kamenem židovského náboženského
myšlení. Pro současného čtenáře je někdy složité orientovat se ve smyslu textu díky jeho výjimečnému stylu,
jazyku a rámci dobových reálií. V průběhu kurzu budeme společně studovat text vybraných oddílů mišny.
Začneme oddílem Brachot. Cílem je seznámit se se starověkými myšlenkami rabínů a pochopit jejich význam
pro současnou dobu.

PUTOVÁNÍ SVATOU ZEMÍ
Lekotr: Karel Hrdlička, neděle 18:00–18:45, cena 550 Kč/semestr
Putování po zajímavých místech Izraele nás postupně provede Svatou zemí. Během kurzu si představíme její
významné přírodní, historické, náboženské a kulturní lokality. Prozkoumáme tak například čtyři svatá města
judaismu (Jeruzalém, Tiberias, Safed a Hebron) a povíme si o tradicích, které jsou s těmito místy spojené.
Ukážeme si ale také přírodní perly Izraele, jako je například hora Karmel, Galilea či Negev.
Karel Hrdlička dlouhodobě vyučuje hebrejštinu a přednáší o různých tématech, která se týkají judaismu, Státu
Izrael a Blízkého východu. Je spolumajitelem cestovní kanceláře CK Hrdlička, která pořádá poznávací zájezdy
po Izraeli, Jordánsku, Maroku, Ománu, Spojených arabských emirátech, Ukrajině, Arménii, Gruzii a dalších
zemích. Klienty na zájezdech osobně provází.

