
Keric v našej škole 

 KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka 

organizácia, ktorá už trinásť rokov pôsobí v Čadci. 

Pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov. 

Snažia sa o spojenie nášho regiónu s Európou. 

Dlhodobo spolupracujú so základnými školami. 

Základom je pravidelná spolupráca, kde raz alebo 

dvakrát do týždňa prichádza na školu dobrovoľník z 

cudziny a pomáha študentov motivovať a vzdelávať najmä na hodinách cudzích jazykov.  

Cieľom tejto spolupráce je podporiť jazykové vzdelávanie na škole, dodať im motivačnú 

zložku a podporiť sociálne správanie u detí. Aby sa pravidelné stretávanie s cudzincami 

stalo súčasťou ich života, bolo pre ne prirodzené komunikovať v cudzom jazyku a 

 v neposlednom rade aby sa nezamýšľali nad tým, že sú to cudzinci, že hovoria iným 

jazykom, ale brali ich ako bežnú súčasť života. 

V tomto školskom roku naša škola opäť zahájila spoluprácu s KERICOM. Po Andresovi 

a Richardovi z Kostariky bude v tomto školskom roku pomáhať zvyšovať prirodzenú 

komunikáciu žiakov a  zmierňovať jazykovú bariéru  Wara , dobrovoľníčka z Bolívie.  Na 

hodinách anglického jazyka bude so žiakmi robiť rôzne komunikačné aktivity, motivovať ich 

a vzdelávať.   

Prvé stretnutie prebehlo v zoznamovacom duchu. Wara sa im predstavila veľmi pútavou 

prezentáciou o svojej krajine – Bolívii. Žiakov hneď na prvej hodine upútala nie len faktami 

a zaujímavosťami o svojej (pre nás Čadčanov) trochu exotickej krajine, ale aj svojou 

osobnosťou, príjemným vystupovaním,  a ochotou podeliť sa s nimi o svoje vedomosti.  

Žiakov najviac upútala svojim rozprávaním o zvykoch a tradíciách svojej krajiny, ktoré sú 

rozdielne od tých našich. Po prvom ostychu sa žiaci začali pýtať na ďalšie podrobnosti o jej 

živote, zaujímali sa o jej rodinu, kamarátov, o jej pobyte na Slovensku. Nechýbali ani tradičné 

otázky o obľúbenom slovenskom jedle. 

 

Naším žiakom sa veľmi páčila a aj Wara sa pochvalne vyjadrila o ich správaní a ich záujmu 

o jej prezentáciu. 

 

Veríme, že naša spolupráca s KERICom  bude úspešná a najmä bude prínosom nie len pre 

našich žiakov, ale aj celý učiteľský zbor. 

 

Tešíme sa na jej ďalšie pôsobenie na našej škole. 

  

Mgr. Jana Adamicová, učiteľka ANJ 

 

 


