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U utorak, 15. ožujka bio je prvi dan nastave u VI. OŠ Varaždin za dvoje učenika iz Ukrajine.
Oni su, zajedno sa svojim obiteljima smješteni na upisnom području VI. osnovne škole
Varaždin, a riječ je o dječaku učeniku nižih razreda iz Kijeva i djevojčici učenici viših
razreda iz okolice Kijeva, koji su zbog strahota rata morali napustiti svoju zemlju, obitelj i
prijatelje. VI. OŠ Varaždin je među prvim školama u našoj županiji koja je u redovnu
nastavu uključila učenike iz Ukrajine.

- Prateći vijesti o događanjima u Europi i Ukrajini bilo je za pretpostaviti da će izbjeglice
doći i do Varaždina. Tako su nam početkom tjedna u pratnji roditelja u školu došli naši
novi učenici iz Ukrajine. Srdačno smo ih primili, te tijekom istog jutra dogovorili u koji
ćemo ih razredni odjel uključiti. Odmah smo organizirali i pripremnu nastavu iz Hrvatskog
jezika. Učenika, koji je nižim razredima, uključili smo u produženi boravak, a zahvaljujući
osnivaču, Gradu Varaždinu, našim učenicima iz Ukrajine osigurali smo besplatno
pohađanje produženog boravka te ručak i užinu - doznali smo od Marija Stančića,
ravnatelja VI. OŠ Varaždin.

Engleski, hrvatski, ukrajinski, pa i ruski!
Učiteljica razredne nastave Nikolina Kelemenić priznala nam je da je osjećala određenu
nesigurnost kada je čula da će u njezin razred doći učenik iz Kijeva.

- Nije me bilo strah, ali bila sam malo zabrinuta radi sporazumijevanja i njegovog
emocionalnog stanja s obzirom da je k nama stigao iz ratom pogođenog područja. Nisam
znala kako će reagirati na cjelokupnu situaciju jer kod kuće u Kijevu ostavio je svoj razred,
svoju učiteljicu, svoju školu. Međutim, odmah prvog dana zabrinutost je nestala - otkrila
je učiteljica Kelemenić i dodala kako su svog novog kolegu njezini učenici iz razreda
odlično prihvatili.

- Svi su bili jako uzbuđeni čim su čuli da nam dolazi učenik iz Ukrajine. Pripremali su za
njega igrice, pisali mu poruke dobrodošlice na hrvatskom i engleskom jeziku i kod kuće s
roditeljima učili kako će ga pozdraviti na ukrajinskom jeziku, tako da nam je od utorka
glavni pozdrav “Zdravo!” - otkrila je učiteljica razredne nastave. S obzirom da je riječ o
učeniku nižih razreda koji još ne vlada dobro engleskim jezikom, kaže kako na satu koriste
sve raspoložive jezike za komunikaciju.
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