Kurzy lauderovského
e-learningu pro dospělé
pro ZIMNÍ semestr
září 2022 – leden 2023

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 5. září 2022 a končí v posledním týdnu v lednu 2023.

Jak se mohu přihlásit?
Do kurzů se přihlaste nejpozději 31. července 2022 prostřednictvím elektronického dotazníku,
který najdete zde. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte Alžbětu Glancovou na e-mailu:
alzbeta.glancova@team.clicktobejewish.cz.

Kurzy lauderovského
e-learningu pro dospělé
pro ZIMNÍ semestr
září 2022 – leden 2023

KURZY HEBREJŠTINY
MODERNÍ HEBREJŠTINA – úplní ZAČÁTEČNÍCI – min ha-hatchala
Lektorka Monika Tintěrová, pondělí 19:00–20:30, 1 000 Kč/semestr
Kurz je určen pro úplné začátečníky a není vyžadována žádná předchozí znalost jazyka.

Moderní hebrejština – začátečníci – Matchilim
Lektorka Monika Tintěrová, úterý 19:00–20:30, 1 000 Kč/semestr
Kurz začal v únoru 2022 jako úplně začátečnický. Nyní jsme na straně 68 v učebnici Ivrit min ha-hatchala.
Studenti ovládají čtení, psaní, základní slovesa v paalu v přítomném čase a základní slovní obraty a slovní
zásobu (pozdravy, jídlo, nápoje, rodina, země).
Kurz je otevřen novým studentům.

Moderní hebrejština – začátečníci – Alef+
Lektorka Monika Tintěrová, středa 18:00–19:30, 1 000 Kč/semestr
Studenti za sebou nyní mají jeden rok studia hebrejštiny. Jsme na straně 140 v učebnici Ivrit min ha-hatchala.
Studenti ovládají čtení, psaní, základní slovesa v paalu a v pielu v přítomném čase, vybrané infinitivy,
číslovky v mužském a ženském rodě, slovní zásobu z tematických okruhů (rodina, domov, názvy států, jídlo,
nakupování, cestování, popis cesty, atd.). Studenti na tato vybraná témata dokáží vést základní konverzaci.
Kromě učebnice na hodinách pracujeme s doplňkovými materiály (zprávy, písně, konverzační hry a situace).
Kurz je otevřen novým studentům.

Moderní hebrejština – Bet
Lektorka Monika Tintěrová, středa 19:30–21:00, 1 000 Kč/semestr
V kurzu pracujeme s učebnicí Ivrit min ha-hatchala (s. 195). Studenti ovládají slovesa v přítomné čase napříč
aktivními slovesnými kmeny, u vybraných sloves i infinitivy. Studenti jsou schopni vést základní konverzaci
na různá témata. Hodiny jsou kromě gramatiky zaměřeny na konverzaci a schopnost vyjádřit se v běžných
každodenních situacích, na opakování a fixování slovní zásoby. V hodině pracujeme s různými typy
doplňkových materiálů (poslechy i četba písní, novinových titulků etc.). Kurz je otevřen novým studentům.
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MODERNÍ HEBREJŠTINA – BET
Lektor Peer Friedmann, pondělí 19:00–20:30, cena 1 000 Kč/semestr
Kurz začíná 1. lekcí druhé části učebnice Ivrit min ha-hatchala (červená učebnice). Studenti již umí minulý čas,
umí detailněji vyprávět o sobě a okolí, popisovat reálné i vymyšlené situace, přeformulovat a shrnout texty, umí
čísla do 9999, datum atp. Kurz je otevřen novým studentům.

Moderní hebrejština – Bet+
Lektorka Zuzana Šoši Dostálová, úterý 18:30–20:00, 1 000 Kč/semestr
Kurz hebrejštiny Bet + navazuje na kurz Bet loňského školního roku. V kurzu budeme pracovat se skvělou
interaktivní učebnicí Bišvil ha Ivrit 1 (dokončená 5. lekce). Absolventi minulého semestru aktivně používají
slovesa v přítomném čase a infinitivu aktivních binjanů; letos budeme na gramatiku plynule navazovat,
rozšiřovat slovní zásobu rozmanitých tematických okruhů a vše nové i starší intenzivně opakovat a procvičovat
v rámci konverzace, četby a poslechu.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – GIMEL
Lektorka Monika Tintěrová, čtvrtek 19:00–20:30, 1 000 Kč/semestr
V kurzu dokončujeme učebnici Ivrit min ha-hatchala (s. 402). Studenti znají minulý čas pravidelného slovesa
v paalu a ostatní aktivní slovesné kmeny v přítomném čase a v infinitivu. Studenti jsou schopni konverzovat
napříč různými tématy. Hodiny jsou kromě gramatiky hojně zaměřeny na praktické využití jazyka a slovní
zásoby v konverzaci, na čtení různých typů textů (povídky, písňové texty, zpráv) a poslech. Kurz je otevřen
novým studentům.

MODERNÍ HEBREJŠTINA – GIMEL+
Lektorka Zuzana Šoši Dostálová, středa 18:45–20:15, 1 000 Kč/semestr
Kurz hebrejštiny Gimel+ navazuje na kurz Gimel loňského školního roku. Absolventi minulého semestru
ovládají aktivní binjany v přítomném čase a některé binjany v minulosti a mají osvojenou slovní zásobu
na řadu každodenních témat a situací. Na gramatiku i slovíčka plynule navážeme; zaměříme se na minulý
čas, opět se ale budeme věnovat různým hebrejským zajímavostem, a vše nové i starší intenzivně procvičovat
při konverzaci.

MODERNÍ HEBREJŠTINA BET+ (navazuje na letošní kurz BET)
lektorka Monika Tintěrová, čtvrtek 19:00 – 20:30, 770 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.
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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.
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Kurz začne 27. lekcí učebnice Ivrit Min HaHatchala I a během roku přejdeme k druhému dílu učebnice.
Studenti umí používat slovesa všech aktivních kmenů v přítomném čase a od sloves kmene paal a piel umí
Kurz začíná 21. lekcí učebnice Ivrit Min HaHatchala I. Studenti umí používat slovesa všech
vytvořit čas minulý. V hodinách procvičujeme čtení, psaní i konverzaci. Pracujeme s učebnicí a dalšími texty,
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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

Židovská hudba
Lektorka Rachel Polohová, čtvrtek 20:00–20:45, cena 550 Kč/semestr
Co je vlastně židovská hudba? Co ji charakterizuje? Má nějaké zvláštní tóniny? Je židovská hudba to, co
nazýváme klezmer? Pojďme se spolu podívat na fenomén židovské hudby a udělat si v tom jasno. Objevíme její
specifika, zjistíme, co židovskou hudbu ovlivnilo, a nebo čím naopak inspirovala jiné hudební styly. V kurzu se
budeme blíže věnovat hudbě aškenázských židů (střední a východní Evropy), ale nakoukneme třeba i do světa
současné izraelské hudby. Během roku bude také příležitost naučit se nové písničky k některým svátkům.
Ráchel Polohová vystudovala hru na klarinet na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a obory Judaistika
a Religionistika na HTF UK v Praze. Dlouhodobě se zabývá židovskou hudbou a věnuje se jí jak profesně,
tak ve volném čase. Působila jako členka několika souborů zabývajících se interpretací židovské hudby
a hebrejských písní a spolupracuje s Centrem pro výzkum židovské hudby při Hebrejské univerzitě
v Jeruzalémě. Tématem židovské hudby se Rachel zabývá i nyní jako doktorandka oboru Judaistika na HTF UK.
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Sametové židovství: Vybraná témata
z české židovské literatury po roce 1989
Lektor: Daniel Soukup, čtvrtek 19:00–19:45, cena 550 Kč/semestr
Literární seminář – či lépe čtenářský kroužek – nabídne v několika setkáních průřez českou literaturou
po roce 1989 (či spíš po roce 2000), jejíž témata či původ autorů/autorek je spojen s židovstvím. Základem
každé hodiny bude četba textů a diskuse nad nimi. Pokusíme se zasadit jednotlivá díla do historického
kontextu a všimnout si, jaká nová témata a výzvy přináší společenské poměry po Sametové revoluci až
do současnosti. Dotkneme se ale i širších otázek – existuje obecně něco, co lze označit za židovskou
literaturu? A pokud ano, lze o ní mluvit i ve světě současné české kultury? Jaké jsou pak její charakteristiky?
Dr. Daniel Soukup působí v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových na FF UP v Olomouci
a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde vede oddělení starší literatury. Věnuje se především průsečíkům
judaistických a bohemistických bádání, zkoumá protižidovské stereotypy a mnohostrannost konfliktů
křesťansko-židovského soužití ve středověku a raném novověku ve světle literatury, výtvarného umění, ale
i archivních a hmotných pramenů. Zajímá se též o dějiny moravských Židů.

Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě
Lektoři Petra Vladařová, Jaroslav Achab Haidler, neděle 19:00–19:45, cena 550 Kč/semestr
Provedeme Vás židovskými hřbitovy, virtuální procházkou po jednotlivých krajích Česka. V každém kraji,
ve kterém se zastavíme, se pokusíme nastínit jedinečnost zdejších hřbitovů, dozvíte se základní historická
fakta, ale také se soustředíme na příběhy zde pohřbených, v některých případech i na příběhy jejich
potomků. Přečteme si nejkrásnější epitafy, které na náhrobcích nalezneme a pokusíme se pochopit jejich
sdělení. Abychom mohli vést hloubkové historické sondy, budeme vybírat zejména ze hřbitovů, které byly
v minulosti důkladně zdokumentované. Ostatní krátce zmíníme a budeme doufat, že v blízké době dojdou také
kýžené pozornosti. Základní exkurz tradicí pohřbívání provede J. A. Haidler a pokud bude v jeho časových
možnostech připojí se i k dalším hodinám vedených Petrou Vladařovou.
Mgr. Petra Vladařová Ph.D. vystudovala teologii a judaistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy,
v průběhu studia se začala věnovat dokumentaci židovských hřbitovů. Od roku 2010 provádí dokumentaci
židovských hřbitovů jako externí pracovník pro Matanu a. s. V letech 2009–2013 pracovala pro archiv
Židovského muzea v Praze. Je mj. autorkou dokumentu České televize Hádanky domů života. Jaroslav Achab
Heidler je herec a překladatel, zakladatel a správce webu chewra.com, elektronické databáze českých
a moravských židovských hřbitovů.

