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Svátky měsíce Tišri
Každý ze svátků měsíce Tišri jsme
ve škole slavili speciﬁckým způsobem.
Na Roš Hašana se žáci i učitelé fotili se
svým novoročním přáním, které napsali
na kartonový papír. Děti na I. stupni zahrály
jednoduchá rošhašanová divadla, zazpívaly
rošhašanovou písničku a spolu s rodiči si
vyrobily rybičku, do které během tašlichu
napsaly všechny své hříchy.
Sukot si všichni užívali v suce, kterou letos
postavili žáci 9. třídy. V suce si také děti
z MŠ, žáci i studenti mohli každý den
vypít kakao a posvačit. Některé třídy se
zde i učily, nejčastěji židovskou výchovu.
Každoroční odpolední slavnost Café
Suka byla letos spojena s oslavou 25 let
od založení školy.
25 let Lauderových škol na 16 panelech

Plujeme 25 let
Před 25 lety se sešli první žáci Lauderových
škol ke společné výuce. O události
informovala česká média a v jednom
z článků byl citován i pan rabín Karol
Sidon, který vyjádřil zklamání nad malým
zájmem rodičů o židovskou školu. Nyní
školu navštěvuje přes 400 žáků a je zde
zaměstnáno na celý i částečný úvazek
okolo šedesáti lidí. Lauderovy školy jsou
vyhledávaným místem studentů učitelství,
kteří mají zájem absolvovat u nás svou
pedagogickou praxi, protože oceňují
způsob výuky i osobní přístup pedagogů.
Naše absolventy potkáváme mezi rodiči
v mateřské škole i na třídních schůzkách,
a dokonce někteří z nich ve škole i učí.
Slavnostní odpoledne k výročí školy zahájil
předseda ŽOP František Banyai, promluvil
i rabín David Peter a současný ředitel Petr
Karas. Mezi hosty byla i předchozí ředitelka
školy Kateřina Dejmalová, jíž škola vděčí
za otevření mateřské školy i osmiletého
gymnázia, zástupci ŽOP i rodiče současných
i bývalých žáků. Setkat se se svými
bývalými učiteli a „podívat se“ přišla i řada
absolventů. Velký zájem vzbudila výstava
z historie školy, kdy na 16 panelech bylo
umístěno 420 fotograﬁí. A protože výročí
se slavilo o svátku Sukot, mohli si zájemci
zatřást lulavem a zúčastnit se několika aktivit
spojených se svátkem.

Expedice Izrael
Studenti loňské a letošní oktávy strávili víc jak
týden v Izraeli. Hned první den po nočním
letu navštívili Caesareu a město Zichron
Yakov, které bylo vybudováno prvními
přistěhovalci, kteří udělali aliju. První noc
strávili v kibucu u Galilejského jezera.
Na Golanských výšinách a v městečku Safed
překvapilo studenty i na Izrael nezvykle
horké počasí. Uvítali sjíždění části řeky
Jordán na raftech. V 2000 let staré vesnici
v parku Katzrin upekli pitu, vyslechli, jak se
vyráběl olivový olej, a vlastními chodidly
zkusili vymačkat šťávu z hroznů. Vstoupili
i do bunkru Tel Saki, kde se odehrála jedna
z prvních bitev jomkipurské války. Další
dny se seznámili se zvyky etiopských Židů,
dozvěděli se i o dramatických okolnostech
útěků Židů z Etiopie v nedávné minulosti.
Studenti zažili východ slunce na Masadě,
ponořili se do Mrtvého moře a strávili noc
na poušti, kde každý strávil několik minut
v tichu pozorováním hvězd a nahlížením
do vlastního nitra. Přespávali v beduínské
osadě. Vyvrcholením cesty byla návštěva
Jeruzaléma, kde studenti oslavili šabat.

mohou těšit na skvělou výhru. V prvním
ročníku nejúspěšnější řešitelé získali
malého robůtka Ozobota, v druhém
graﬁcký tablet.
 Lauderovy školy se podílely na realizaci
festivalu izraelského ﬁlmu Kolnoa. Naši
žáci 9. třídy, kvinty, septimy a oktávy
otitulkovali celkem 6 (!) studentských
ﬁlmů, které se na festivalu promítaly.
Jako dobrovolníci pomáhali s hladkým
průběhem festivalu i v kině Pilotů.
 Den otevřeného vyučování se koná
30. listopadu 2022. Ve stejný den se
koná i den otevřených dveří. Všichni
jsou srdečně vítáni, a mohou se dokonce
zúčastnit i dopoledních vyučovacích
hodin.
 Čtenářský klub opět obnovil čtenářské
snídaně. První z nich se týkala knihy
Oceán na konci cesty a snídaňové menu
bylo připraveno přesně podle návodu
v knize. Cílem setkání bylo zodpovědět
otázky, na které text nepřinesl odpověď.

Mnozí ze studentů navštívili Izrael poprvé,
pro všechny ale bylo velmi cenné zažít
podobnou cestu společně, vidět místa
spjatá s historií i diskutovat o současných
problémech Státu Izrael.
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 Ve škole začal již 3. ročník soutěže
v řešení logických úloh. Opět se zapojili
žáci i učitelé, a i v tomto školním roce se

Třesení lulavem při svátku Sukot
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