Nabídk a volnočasových aktivit pro žáky
a studenty Lauderových škol 2021/2022
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás informovat o nabídce
volnočasových aktivit pro žáky ZŠ
a gymnázia. V případě zájmu o některý
z kroužků kontaktujte Gabrielu Kučerovou
na adrese: gabriela.kucerova@lauder.cz.
V případě zájmu o kroužek fotbalu, viz níže,
se obraťte na paní Veroniku Büchler,
veronika_buchler@yahoo.co.uk.
Zájmové odpolední aktivity pro děti a studenty
jsou ve škole vedeny lektory z řad učitelů nebo
externistů LŠ a lektory sportovních kroužků
z Hakoachu. Kroužky, není-li uvedeno jinak,
začínají v týdnu od 4. 10. 2021.

Kroužky organizované Lauderovými školami
Zájmové aktivity provozujeme při naplnění
minimálně pěti přihlášených. Pololetní poplatek
za jeden školou pořádaný kroužek je 1 300 Kč
(vyjma kroužků, kde je uvedeno jinak). Číslo
účtu: 8868349/0800. VS pro kroužky
začíná 3, následuje: 3 – označení kroužku,
den narození, měsíc narození, rok narození.
Např. VS 3240403 je variabilní symbol dítěte
narozeného 24. dubna 2003.

 Konverzační hebrejština (5. třída)
Vyučuje: Helena Divecká
Čas: středa nebo čtvrtek, po dohodě se
zájemci
Kroužek je určen pro děti, které by rády
věnovaly více času výuce živé hebrejštiny.
Zaměříme se na základy hebrejského
jazyka jako prostředku komunikace.
Budeme využívat hravé metody tak, aby
děti výuka bavila a měly pocit, že si spíš
jen hrají.

Kroužky pro I. stupeň
 Pěvecký sbor
Vyučuje: Helena Divecká
Čas: pondělí 14:30–15:30
Zaměříme se na židovské písně v hebrejštině, občas přidáme i nějakou českou
nebo i jinojazyčnou. Budeme rozvíjet
rytmické cítění, intonaci apod. tak, aby
děti měly z hudby radost. Také využijeme
hudebních nástrojů, na které děti hrají.
Součástí kroužku je i reprezentace školy při
vystoupeních na veřejnosti. Kroužek je určen
pro děti z 2. až 5. třídy.

 Šachový kroužek pro děti i studenty
Vyučuje: Radovan Katzer, František Bányai
Čas: středa 14:00–15:00, 15:00–16:00
Zdravím vás srdečně milé děti a moudří
rodičové, šachová hra rozvíjí všestranně
myšlení, zlepšuje soustředění a učí děti
vytrvalosti, houževnatosti a plánování (nejdříve myslet a pak konat). Zároveň u dětí
odstraňuje „ležérnost“ a nerozhodnost, které
přinášejí do života člověka mnoho chyb
a strádání.
Kroužek je určen jednak pro chlapce
a dívky, kteří už ovládají základy šachové
hry (mírně pokročilí), jednak pro děti,

které chtějí tyto základy teprve získat
(začátečníci).
Kroužek trvá dvě hodiny, první hodina je
určena začátečníkům, druhá hodina je pak
určena pro pokročilé, kteří mají možnost se
zúčastňovat i šachových turnajů.
 Do světa příběhů – literárně
dramatický kroužek
Vyučuje: Anna Hoťová
Čas: středa 14:30–16:00
V tomto kroužku si děti budou číst. Chvilku
spolu, chvilku každý sám. O přečteném příběhu si budou povídat a plnit různé úkoly,
které s textem souvisejí. Děti se budou učit
pracovat s textem a procvičovat své prezentační dovednosti. To vše zábavnou formou.
Kroužek je určen pro žáky od 2. do 4. třídy.
Kroužek je zdarma.
 Dramaťák
Vyučuje: Ester Gracerová
Čas: po dohodě se zájemci
Dramatický kroužek, dramaťák a divadlo.
Budeme si hlavně hrát, budeme tvořit.
Budeme spolupracovat, improvizovat,
rozvíjet dovednosti potřebné k divadlu, ale
i k životu. Budeme se vyjadřovat hlasově,
pohybově, rytmicky. Představivosti se meze
nekladou. Procesem hry budeme zkoumat
sebe a ostatní, budeme experimentovat,
a tím překonávat strach.
 Feuersteinova metoda – začátečníci
i pokročilejší
Vyučuje: Tereza Šarayová
Čas: středa 14:00–14:45 pro děti
z 1. třídy, čtvrtek 14:00–15:00 pro děti
z 2. a 3. třídy
Při kroužku Feuersteinovy metody budeme
pomocí speciálně navržených pracovních
listů rozvíjet kognitivní funkce. Budeme
tedy podporovat svou vnitřní motivaci
a sebedůvěru, rozvíjet pozornost, naučíme
se pracovat s chybou a zlepšíme svůj
způsob vyjadřování. Navíc se naučíme
hledat a používat efektivní strategie řešení
problému.

 Fotbal pro 1. stupeň
Vyučuje: David Gögh
Čas: úterý 14:00–15:00
Třetím rokem otevíráme kroužek fotbalu
s trenéry Davidem Göghem a Miroslavem
Vernerem. Na školním hřišti nebo v tělocvičně v případě špatného počasí.
Přihlášení na veronika_buchler@yahoo.co.uk
nebo na tel. 776 284 889.
Cena 1 800 Kč/pololetí.
 Kroužek tvoření a miniprojektů
v anglickém jazyce
Vyučuje: Mgr. Romana Sklenaříková
Čas: čtvrtek 14:00–15:30
Zábavné tvoření, dekorování, šití doprovázené pokyny v anglickém jazyce a zacvičení odpovídající slovní zásoby k projektům.
Použití jazyka v reálných situacích.
Budování pozitivního vztahu k jazyku.
Vhodné pro začátečníky i pokročilé v AJ.
Cena: 2 750 Kč/14 lekcí. Více info
včetně čísla účtu k platbě na:
romana.sklenarikova@seznam.cz.

Kroužky pro 2. stupeň
a gymnázium
 Paraša (3.G + 8.Z)
Vyučuje: Helena Divecká
Čas: čtvrtek 14:30–15:30
Kroužek je určen zájemcům o pokračování
ve výuce židovské výchovy v hebrejštině
i na druhém stupni. Budeme dále rozvíjet
slovní zásobu s židovskými tématy i trénovat
konverzační hebrejšinu třeba i hraním
divadla tak, aby i nadále byly židovské
tradice relevantní i pro dnešní děti.
 Příprava na bar/bat micva
Vyučuje: Aleš Weiss
Čeká vaše dítě tento rok bar nebo bat
micva? V tomto kurzu se naučíte číst svou
parašu, nasazovat si tfilin a talit a naučíte
se vše, co budete potřebovat, budete-li
vyvoláni k Tóře. S vedoucím kurzu můžete
také naplánovat podobu své slavnosti podle
svých představ.

Kroužek bude probíhat ve formě individuálních konzultací s každým studentem v čase
podle vzájemné dohody.
 Šabatové zmirot
Vyučuje: Aleš Weiss
Čas: po dohodě se zájemci
Na tomto kroužku se naučíte zpívat
písničky k šabatovému stolu zvané zmirot
a další písně zpívané během šabatových
bohoslužeb.
 Filmový klub – pro studenty
od 12 let (zvláště vhodné
pro studenty vyššího gymnázia)
Vyučuje: Theodora Pfeffermannová
Čas: po dohodě se zájemci
Hlavním cílem filmového klubu bude hlavně
užít si film, i když není z vašeho oblíbeného
filmového soudku. Objevit různé druhy
filmu, ať z pohledu tematického či technického. Každému filmu bude předcházet
krátký úvod a případná diskuze, jenž filmy
a jejich tvůrce přiblíží a třeba prozradí
i něco nového. U některých filmů by se
úvodu ujal host znalý daného tématu. Úvody
se nebudou věnovat pouze samotnému filmu
či jeho režisérovi, ale i všemu, co se filmu
týká – tvorbě filmů, filmovým recenzím,
plakátům ale i filmu animovanému či dokumentárnímu. Zároveň se pokusíme v úvodech zbořit některá tabu spojené s filmem:
„animovaný film je pro děti“, „dneska už
se u nás netočí žádný dobrý filmy“, „tyhle
filmy jsou na mě moc intelektuální, tomu
nerozumím“ nebo že „všichni filmaři jsou
zhýralci“. Kroužek je pro žáky zdarma.
 Šachový kroužek studenty
Vyučuje: Radovan Katzer, František Bányai
Čas: středa 14:00–15:00, 15:00–16:00
Zdravím vás srdečně milí studenti, šachová
hra rozvíjí všestranně myšlení, zlepšuje soustředění a učí děti vytrvalosti, houževnatosti
a plánování (nejdříve myslet a pak konat).
Zároveň u dětí odstraňuje „ležérnost“
a nerozhodnost, které přinášejí do života
člověka mnoho chyb a strádání.
Kroužek je určen jednak pro chlapce
a dívky, kteří už ovládají základy šachové

hry (mírně pokročilí), jednak pro děti,
které chtějí tyto základy teprve získat
(začátečníci).
Kroužek trvá dvě hodiny, první hodina je
určena začátečníkům, druhá hodina je pak
určena pro pokročilé, kteří mají možnost se
zúčastňovat i šachových turnajů.
 Klub hebrejštiny
Vyučuje: Asya Meytuv
Čas: pondělí/úterý nebo čtvrtek, po dohodě
se zájemci
Máte pocit, že vám v hodinách hebrejštiny
něco uteklo? Trápí vás čtení nebo si
chcete rozšířit slovní zásobu či procvičit
slovesa? Nebo naopak chcete vědět něco
navíc, zajímá vás o čem je vaše oblíbená
písnička nebo si chcete pustit kousek seriálu
v hebrejštině a společně si ho přeložit?
Přijďte do klubu hebrejštiny a všechno si
to dovysvětlíme, doplníme a probereme.
Klub je určen studentům vyššího gymnázia.
Kroužek je pro žáky zdarma.
 Fotbal pro 2. stupeň a nižší
gymnázium
Vyučuje: Miroslav Verner
Čas: úterý 15:00–16:00
Do skupiny starších žáků přijímá fotbalový
tým LŠ-Hakoach chlapce i dívky ve věku
11–14 let. Kroužek vedou profesionální
trenéři, součástí jsou pravidelné přátelské
zápasy s jinými školami v době tréninku,
výuka fotbalových taktik, možnost výjezdů
na turnaje.
Přihlášení na veronika_buchler@yahoo.co.uk
nebo na tel. 776 284 889.
Cena 1 800 Kč Kč/pololetí.
 Kapela
Vyučuje: Tereza Rejšková
Čas: po dohodě se zájemci
Chcete si zahrát na hudební nástroj nebo
zazpívat spolu s dalšími muzikanty? Chcete
si vyzkoušet různé hudební styly? Zaranžovat oblíbené písničky? Složit vlastní písničky? Nahrát autorská zvonění do školy?
Zahrát ostatním ve škole? Inspirovat se
profesionálními muzikanty a hlavně sebou
navzájem? Pojďte vytvořit vlastní kapelu!

Sportovní kroužEk pro děti
Nabídka SK Hakoach ve spolupráci s LŠ ve školním roce 2021/2022
 Sportík
Čas: 1× týdně, čtvrtek odpoledne
15:00–15:45
Cena pro děti: 80 Kč/lekce (45 min)
Rozvíjení všestranného rozvoje dítěte formou
her, cvičení, tancování, soutěží. V tělocvičně
si vyzkoušíme gymnastiku na nářadí, venku
na hřišti atletiku či se naučíme základy
nejrůznějších druhů kolektivních sportů.
Využívat budeme širokou škálu pomůcek,
balanční podložky, ježky, míčky. Tyto
pomůcky nám pomůžou při nácviku správného držení těla, ale hlavně se pořádně
zabavíme a odreagujeme od školních
a jiných povinností.

Kontakt: David Steiner, tel. 604 487 664,
steiner@hakoach.cz
Prosíme, přihlašuje děti prostřednictvím formuláře: https://forms.gle/LsjajtfQokMYBFSp6
Uzávěrka přihlášek je 14. 9. 2021.
Platba: Na účet Hakoach
(2900409898/2010), do zprávy pro příjemce
uveďte jméno dítěte, variabilní symbol je „číslo
platby“ a „datum narození žáka“ ve formátu
DDMMRR. Například VS platby za kroužek
„Sportík“ pro žáka narozeného 19. 4. 2009
bude: 33190409. Do poznámky pro příjemce
uveďte jméno a příjmení dítěte. Termíny pro
platby: 1. pololetí do 15. 11. 2021, za 2. pololetí do 15. 1. 2022. Děkujeme.

volnočasovÉ aktivitY vašich dětí POVEDOU
Helena Ester Divecká vystudovala Pedagogickou
fakultu ZČU. V pedagogické činnosti usiluje o předávání odpovědnosti samotným dětem. Dlouhodobě
vyučuje židovskou výchovu a hebrejštinu na 1. stupni
(TalAm).
David Gögh vyrostl ve Spartě, hrál za Bayern
Mnichov. Studoval FTVS, dále hrál např. za Mladou
Boleslav nebo Tatran Rakovník.
Anna Hoťová je knihovnicí a pedagožkou na LŠ,
absolventkou kurzu Jak založit školní čtenářský klub.
Ester Gracerová je absolventkou LŠ, s výukou
dramatické výchovy má zkušenosti z divadla Radar, je
vítězkou několika recitačních soutěží.
Radovan Katzer je certifikovaný trenér šachovým
svazem ČR i hráč s praxí. Výuka je možná i individuálně přes internet (či osobně), dotazy a připomínky je
možné zaslat na radovankatzer@seznam.cz.
Asya Meytuv je absolventkou jak LŠ, tak oboru
hebraistika na FF UK a je již šestým rokem učitelkou
hebrejštiny a židovských seminářů na LŠ. Její zájem
se točí převážně kolem izraelské filmové a seriálové
tvorby a celkově izraelské kultury, je však také
milovnicí hebrejského jazyka a izraelské kuchyně.

Thea Pfeffermannová, absolventka LŠ, se filmem
a jeho tvorbou zabývá již několik let. Navštěvovala
kurzy s filmovou tematikou pořádané Aeroškolou.
Účastnila se také Aeroškolou pořádaného tábora
Aertěk, zaměřeného právě na stop motion animaci
a později se na tomtéž táboře stala asistentem
lektorského týmu. Od minulého roku zde působí jako
animační lektor, příležitostně pak i na příměstských
táborech či workshopech.
Tereza Rejšková vyučuje hudební výchovu
a angličtinu na LŠ, aktivně se věnuje v několika
uskupeních klezmeru, klasické hudbě a improvizaci.
Tereza Šarayová učí na LŠ žáky I. stupně. Již
několik let se věnuje vyučování Feurensteinovy metody.
Miroslav Verner působil v Dukle Praha, v současnosti hraje za Tatran Rakovník na pozici obránce.
Aleš Weiss vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor
religionistika. V letech 2005–2010 studoval na Institutu židovských studií Pardes v Jeruzalémě, který
kombinuje tradiční židovské vzdělání s akademickou
otevřenosti. Od roku 2010 pracoval v kulturním
a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze, kde
byl koordinátorem večerních vzdělávacích programů.
Jako pedagog spolupracuje s Pražským centrem
židovských studii při FF UK. V současné době je
učitelem judaismu na LŠ.

