
                                                                                                                              

Učíme sa a cestujeme s Erasmus +  

 

V poslednom vydaní Rybky sme Vás informovali o našej ceste do Nemecka. Áno, bol to 

nezabudnuteľný zážitok. Každý z nás si doniesol z Nemecka nové vedomosti a paradoxne, 

najviac sme sa tam naučili mnoho vecí o sebe. Vycestovali sme, aby sme spoznali nielen sami 

seba ale samozrejme aj našich kolegov z Nemecka a Talianska. Vytvorili sme si nové 

priateľstvá, zostávame spolu v kontakte na E-twinningu a niektorí z nás si píšu osobné správy. 

Rodiny našich kamarátov a cirkevná škola v Hildesheim v nás zanechali taktiež zaujímavé 

spomienky. Spoznali sme spôsob, akým žijú bežné nemecké deti. V jednej z rodín napríklad, 

nemali vo zvyku cez týždeň doma spoločne raňajkovať a jedna z nás, ktorá tam bola 

ubytovaná sa ráno ocitla s celou nemeckou rodinou pri stole s raňajkami. Nevydržala to 

a priznala sa „My ráno spolu nezvykneme raňajkovať, nemáme na to cez týždeň čas.“ . 

Nemecká rodina sa rozosmiala a priznala sa, že ani oni a raňajky nachystali iba kvôli nej, lebo 

jej chceli dať pocit domova  

Takýchto drobných zážitkov sme si doniesli oveľa viac a spoločne všetky v nás zanechali 

krásne spomienky.  

Naše stretnutia v škole sa stali pre nás neodmysliteľné. Priateľská atmosféra a nové veci, 

ktoré sa učíme sú  obohacujúce. Rozvíjame svoju osobnosť, spoznávame seba a aj ostatných 

v skupine navzájom. Učíme sa aktívne počúvať, porozumieť problémom druhých, vieme už 

základy komunikácie, vieme ako počuť a nie iba počúvať a to sú pre nás veľmi dôležité veci 

k tomu, aby sme naplnili naše želanie; „pomáhať tým, ktorí nás budú na našej škole 

potrebovať“. 

Práca mediátora je najmä o zmierovaní dvoch strán, ktoré sa nevedia dohodnúť. Dobrý 

mediátor je nestranná osoba, ktorá pomôže nájsť spoločnú cestu tam, kde ju zaujaté strany 

nevidia. Rovesnícky mediátor pomôže a poradí bez toho, aby z toho mal niečo sám pre 

seba....a vlastne má: radostný pocit, že život v školských triedach je spokojný, že sa každý 



v triede cíti dobre a vzťahy sú rovné. Rovné vzťahy medzi spolužiakmi znamenajú viac, než 

si uvedomujeme.  Nie je nič lepšie ako keď ráno prídeme do triedy, v ktorej vládne dôvera, 

pokoj a radosť.  

Na to, aby sme mohli začať aktívne pracovať ako mediátori sa ešte musíme mnohé naučiť 

a získané zručnosti budeme  rozvíjať celý život  

V apríli sa chystáme na druhé stretnutie s našimi kamarátmi v Taliansku. Cirkevná škola v 

Montefiascone bude druhým miestom, kde nás čaká päť dní práce, ale aj zaujímavých výletov 

do okolia. Ešte predtým ako vycestujeme k nám v marci do školy príde pani doktorka Eva 

Račková, mediátorka z Nitry, aby nám urobila celodenný workshop. Naučí nás čo najviac 

o práci mediátora a popritom veríme, že to bude zábava. Veď všetko, čo sme doteraz spoločne 

robili bolo vždy nielen poučné, ale hlavne nás to baví. 

Tešíme sa na to, že uvidíme ako žijú deti v rodinách v Taliansku. Samozrejme, hneď po 

návrate sa prihlásime v Rybke a budeme Vás informovať. Držte nám palce. 

 



   





 


