
Beseda s dobrovoľníkmi z cudzích krajín. 

Dňa 20.11.2014 sa na našej škole uskutočnila beseda s dobrovoľníkmi z cudzích krajín. 

Vďaka Európskej Dobrovoľníckej službe EDS budú Gerben z Holandska, Lorenzo z 

Talianska, Kevin z Kene a Richard z Kostariky tento školský rok pôsobiť na Slovensku 

(Čadca) a pomáhať študentom a malým deťom s výučbou anglického jazyka v neziskovej 

mimovládnej mládežníckej organizácii KERIC .Táto beseda bola zameraná na odbúranie 

predsudkov voči cudzincom, nadobudnutie vedomostí o ich rodných krajinách a komunikáciu 

v Anglickom jazyku. Študenti sa mohli veľa dozvedieť o kultúrach, tradíciách, podnebí a 

jedlách daných krajín. 

 

Ako prvý nám od prezentoval svoju krajinu 23 ročný Gerben z Holandska. Holandsko je 

známe ako krajina veterných mlynov a tulipánov, korčuľovania a svetoznámych hudobníkov. 

Gerben svoju prezentáciu ozvláštnil o pár slov zo svojho rodného jazyka. 

 

Ďalší sa nám predstavil priateľský 29 ročný dobrovoľník pochádzajúci z krajiny pizze, futbalu 

a cestovín - Talianska. Jeho meno je Lorenzo a pochádza z mesta Martina Franca. Jeho región 

sa preslávil najmä výrobou olivového oleja. Na jeho prednáške sme sa dozvedeli veľa nových 

vecí ktoré sme doposiaľ o Taliansku ani len netušili. 

 

V poradí tretí sa nám predstavil kericovský 26 ročný nováčik Kevin. Na Slovensko prišiel z 

Kene len začiatkom novembra. O Keni majú Slováci len málo informácii. Jeho prezentácia 

nám veľa dala. Svoju prezentáciu ozvláštnil videami a historkami zo svojho každodenného 

života v slnkom zaliatej Africkej Keni. 

 

Ako čerešnička na torte sa nám predstavil veselý 23 ročný Richard z krajiny v Strednej 

Amerike. Kostarika je známa najmä svojou nádhernou a neporušenou prírodou. Ľudia z 

Kostariky sú podľa mnohých výskumov najšťastnejší ľudia na svete. A o tom niet pochýb. 

 

Celé naše milé stretnutie prebiehalo v anglickom jazyku. Veľa sme sa dozvedeli a mali sme 

možnosť nadviazať kontakty a vyskúšať si angličtinu v praxi. Nešli sme do sveta, svet prišiel 

k nám. Poďakovanie patrí hlavne pani profesorkám anglického jazyka pani Vitkovskej a 

Urbanovej a najmä našej pani riaditeľke, bez ktorej by sa toto stretnutie nemohlo uskutočniť. 
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