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Sukot
Společná školní oslava svátku Sukot tradičně
probíhala v Cafe Suka. Za nádherného
počasí se na školním dvoře sešla řada
studentů i rodičů. Užili si sukotové aktivity
i občerstvení, které jim nabízeli a pomohli
připravit studenti. K tanci hrála Pražská jidiš
kapela. Na školním dvoře byla postavena
suka, kde studenti pravidelně trávili
vyučovací hodiny.

Nový školní rok
v e-škole
Začátkem října jsme slavnostně zahájili další
školní rok naší e-školy, ve které se vzdělávají
v hebrejštině, judaismu a angličtině děti
i dospělí z celé ČR a ze Slovenska. Při této
příležitosti opouští koordinátorský můstek
e-learningu Irena Němcová, která odchází
po 3 letech skvělé práce za povinnostmi
ve svém hlavním zaměstnání na sociálním
oddělení ŽOP. Irena vedla e-školu v nelehké
covidové době a v čase pandemie pomohla
na svět skvělým večerním komunitním online
setkáváním se zajímavými hosty, panelovým
diskusím, online vaření nebo online čtení
pohádek na dobrou noc. Vedle toho skvěle
řídila kolos desítek malých i velkých studentů
v online kurzech. Mnohokrát jí děkujeme
za veškerou práci, přejeme mnoho úspěchů
v jejím současném povolání a zároveň
držíme palce její nástupkyni a naší zkušené
učitelce Alžbětě Glancové.

Spolupráce se školní
knihovnou
Již několik let spolupracují Lauderovy školy
s Městskou knihovnou v Praze. A to v rámci
projektů Učíme se příběhem a Zkoumavé
čtení. V obou případech je spolupráce
založena na společném vytváření programu
pro žáky, který je realizován přímo
v knihovně. Poslední ze společných programů
byl určen žákům 7. třídy a byl zaměřen

Slavnostní zahájení e-školy.

Třesení lulavem u školní suky.

na humor v literatuře. Knihovnice Alena
Miksová žáky seznámila s povídkou Krokodýl
od F. M. Dostojovského. Návštěva knihovny
je pravidelnou součástí Zkoumavého čtení,
nicméně jeho hlavní část tvoří pravidelné
čtení naučné literatury v různých oborech.
Naši šesťáci například pravidelně čtou
v matematice i dějepise.

Středeční ranní modlitba
V polovina října se sešel minjan
v Lauderkách, který vedl Šmíl Divecký.
Pravidelná modlitba začíná před 8. hodinou
a vítáni jsou všichni, kdo se chtějí naučit, jak
se orientovat v siduru, nebo chtějí jednoduše
absolvovat ranní modlitbu ve škole. Vítáme
i úplné začátečníky. Po modlitbě servírujeme
snídani.

Maturanti školního roku
2020/21
Společnost Cermat zveřejnila srovnání
výsledků státních maturit, a to z didaktických
testů z českého jazyka, cizích jazyků
a matematiky. Ve všech předmětech, nejen
ve srovnání se všemi maturitními obory, ale
i jen v porovnání s ostatními gymnázii, si naši
studenti vedli nadprůměrně. V českém jazyce
naši studenti dosáhli průměrně 85,5 %,
zatímco průměr gymnázií je 81,5 %. V cizích
jazycích naši studenti splnili průměrně
test na 93,2 %, zatímco průměr gymnázií
je 90,5 %. V matematice naši studenti
průměrně splnili test na 78,8 %, zatímco
průměr gymnázií je 60,6 %. Našim loňským
maturantům děkujeme a jsme rádi, že i přes

obtížnou přípravu v době lockdownu maturitu
zvládli s velmi dobrými výsledky.

Krátké zprávy
 Oktáva se zúčastnila besedy se
spisovatelkou Lenkou HorňákovouCivade, která mluvila o své nové knize
Symfonie o novém světě i o tom, jak
se na psaní připravuje, o čem všem se
rozhodne dřív, než vůbec příběh začne
vyprávět. Symfonie o novém světě
je prvním beletristickým příspěvkem
k připomenutí Vladimíra Vochoče,
českého diplomata, který v průběhu
II. světové války zachránil život mnoha
lidem. V roce 2016 mu Stát Izrael udělil
titul Spravedlivý mezi národy. Lenka nás
inspirovala k hlubšímu poznání života
tohoto odvážného a rozhodného muže.
 Žáci 7. ročníku si prohlédli Národní
knihovnu a zúčastnili se programu
Scriptorium. Seznámili se s různými druhy
písma i vývojem materiálů, na něž se
psalo. Vyzkoušeli si psaní husím brkem
a gotickou minuskulí. Mnohé z nich okouzlil
prostor bývalého jezuitského kláštera a zdá
se, že se těší, až budou moc usednout
do velké barokní studovny a studovat.
 Družstvo Lauderáci ve složení Ema
a Vanda Šťastná, Žofie a Amálka
Strunecká, Johanka Weberová a Filip
Meszároš se 3. října v prostoru
Botanické zahrady v Tróji zúčastnilo
přírodovědné soutěže Zlatý list.
S potěšením můžeme obě soutěžící hlídky
pochválit za vynikající reprezentaci školy
a blahopřejeme k celkovému vítězství
v kategorii starší žáci.
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