11. března 2017
se v budově VŠ zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty
v Bratislavě, uskutečnilo setkání s realizátory projektu,
díky němuž byla postavená a v roce 2013 otevřená

Základní škola sv. Filipa Neriho v Josce.
Na setkání byli mimo jiné pozváni:
- Mgr. Daria Kimuli (roz.Pechačová) - koordinátorka projektu v Keni
- Mgr. Nicodemus Kimuli – ředitel Základní školy sv. Filipa Neriho v Josce
a Dětského centra sv. Kizita v Nairobi.

foto s Darjou Kimuli

Součástí setkání bylo:








předání informací o fungování školy a vzdělávání žáků,
poslech národní hymny,
zhlédnutí prezentace o africké kultuře,
ochutnávka potravin, které mají žáci jako pevnou stravu ve školní
jídelně,
seznámení s průběhem delegace (návštěvy školy prezidentem
Slovenské republiky),
ukázka tvořivé činnosti žáků,
věnování obrázků, které vytvořily děti pro žáky naší školy.

OCHUTNÁVKA POTRAVIN,

Děti v Základní internátní škole sv. Filipa Neriho v Josce (Keňa)
dostávají pravidelnou stravu. Často jim však chybí maso,
mléko, ovoce a chleba.

KTERÝMI SE STRAVUJÍ ŽÁCI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.
Dostupnou stravu tvoří zejména:
rýže, fazole, kukuřice, kapusta, sukuma wiki (zelenina podobná
našemu špenátu), kukuřičná mouka a cirokovo- manioková
kaše (podobná bramborové kaši).

Tato omezená strava dětem však nezabezpečuje dostatek
vitamínů a minerálních látek potřebných pro jejich správný
vývoj a dobrý zdravotní stav.

Díky dobrovolníkům, kteří pomáhají zabezpečit kvalitnější
stravu pro školáky, se dětem dostává navíc:





1 porce masa na oběd 1x za týden
1 pohár mléka 1x za týden
1 kus ovoce 2x za týden
2 kusy chlebové placky 1x za týden

MASO S RÝŽÍ A KAPUSTOU

Malá výstavka výrobků

Informace o životě v Africe a o škole v Josce v Keni:

Afrika je kontinent plný kontrastů, utrpěl kolonizací a otroctvím. Je kolébkou lidstva, kde žili první
obyvatelné této planety. Obyvatelé Afriky jsou velmi vstřícní lidé, kteří jsou velmi hrdí na to, že žijí právě
v této části Země. Mají silnou kulturu, kterou si předávají z generace na generaci. Je jim vlastní silný kult
k předkům. Věří v život po životě a každý den věnují modlitbám, ve kterých vyjadřují vděk za život. Rodina je
v Africe vysoce vážená a děti jsou vnímány jako největší dar. Muži i ženy mají ve společnosti tím větší
postavení, čím více mají dětí. Všichni se považují za jednu velkou rodinu a vzájemně si jeden druhému
pomáhají. Od malička se děti učí - být dobrou matkou a otcem. Mají úctu ke starším lidem.

V hlavním městě Keni - v Nairobi - je veliká kriminalita. Děti tam žijí na ulici, jsou podvyživené a nemocné.
Děti bývají ve vysokém procentu sirotky, pocházející ze slumů nebo dřevěných či slaměných domů
slepovaných hlínou, kde neměli zabezpečeny základní podmínky k životu či zdravotní péči. Rodiče jim
většinou zemřeli na zákeřnou a dlouho neléčenou nemoc. Díky přispění EU a s pomocí VŠ zdravotnictví a
sociálních věcí v Bratislavě, vznikla pro tyto děti v roce 2012 Základní internátní škola v Josce. Se stavbou
pomáhali dobrovolníci z okolních vesnic a farností, ale i samotné děti, které si samy dělaly například omítky.
V místě, kde nyní stojí škola, byla původně poušť. Nebyl nikde ani kousek trávy. První rok zalévali kolem
školy kupovanou vodou z cisterny. Teprve v roce 2015 byl udělán v blízkosti školy podzemní vrt hluboký

193m, současně vybudována studna a vodní věž. Země je v těch místech velmi vyschlá a tvrdá, což se
projevilo i na finančním výdaji, který činil 20 000 euro. Teprve od začátku tohoto roku 2017 mají děti na
internátě zřízeny i sprchy a ve škole zavedenou elektřinu.

Výuka během roku probíhá ve škole v trimestrech. První je od ledna do dubna. Druhý je od května do
srpna a třetí je od září do prosince. Třikrát do roka žáci píší písemné práce z každého předmětu. Vyučují se
stejně jako u nás obdobným předmětům: svahilštině, anglickém jazyce, matematice, přírodním vědám,
pracovní výchově, výtvarné výchově, tělesné výchově atd. Vyučování začíná v 7 hodin ráno a trvá do 17
hodin. Přestávky jsou tři. Od 10.30 do 11hodin, od 13 do 14 hodin a od 15.30 do16 hodin. Od 16 do 17
hodin se děti věnují aktivitám, v nichž rozvíjí svůj talent - v klubech a zájmových kroužcích, jako je například
volejbal, basketbal, hra na hudební nástroje, tanec. Od 18 do 19 hodin se věnují domácím úkolům. Děvčata
se ve škole už od prvního stupně učí v pracovní výchově šití (šijí samy uniformy), pletení a vaření. Chlapci
pracují se dřevem i kovem a všechno ve škole se učí opravit si sami.

Obrázky, které vytvořili žáci ZŠ sv. Filipa Neriho v Josce, jsou zdobené travinami, kůrou ze stromů
rostoucích v Keni (baobab a akácie) i jejich listy a šustím z kukuřice. Znázorňují typickou africkou kulturu obydlí, předávání společenských tradic, rodinné soužití, využití vody z řeky i volně žijící zvířata.

Andrej Kiska
- prezident Slovenské republiky na návštěvě v Základní škole sv. Filipa Neriho v Josce

