Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů
Školní rok: 2018 /2019
Destinace (země, místo): Rumunsko, Svatá Helena, Gernik, Nová Moldava
Jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Roháľová
1, škola – počet žáků
Svatá Helena – povinná výuka českého jazyka
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

třída – 1 žák
třída – 0 žáků
třída – 3 žáci
třída – 0 žáků
třída – 2 žáci
třída – 2 žáci
třída – 2 žáci
třída – 2 žáci
třída – 4 žáci

Gernik – povinná výuka českého jazyka
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

třída – 1 žák
třída – 2 žáci
třída – 0 žáků
třída - 0 žáků
třída – 2 žáci
třída – 0 žáků
třída – 0 žáků
třída – 1 žák
třída – 0 žáků

nepovinná odpolední výuka – 4 žáci (7. 9. a 10. třída)

Nová Moldava – odpolední fakultativní výuka
začátečníci – 4 žáci
pokročilí – 3 žáci

2, zájmová činnost – počet žáků
divadelní kroužek – 13 žáků
keramický kroužek – 9 žáků
taneční soubor – 17 žáků
angličtina – 16 žáků
hra na zobcovou flétnu – 6 žáků
sportovní kroužek – 10 žáků
promítání filmů

3, výuka, metody, činnosti, certifikáty, zajímavosti …
Výuka českého jazyka probíhala v dopoledních a odpoledních hodinách v budově školy. Ve Svaté
Heleně mám k dispozici vlastní třídu, na Gerniku a v Nové Moldavě využívám k výuce přidělenou třídu.
S každou skupinou mám rozečtenou společnou knihu – mladší žáci „Děti z Bullerbynu“ Starší žáci
„Pražské Jezulátko“ a „ Malý princ“. Text čteme společně nahlas většinou metodou řízeného čtení, kdy
se snažím o čtení s porozuměním. Dále využívám počítačové programy zejména k opakování
probraného učiva gramatiky, pracovní sešity, didaktické hry a jiné.
Žáci uspěli v letošní Olympiádě z českého jazyka, která se konala v Rešicích a získali jsme 1. místo
v kategorii 7. i 8. třídy.
Žákům se dařilo také v Soutěži z českého jazyka organizované DSSČR a i z této soutěže si žáci ze Svaté
Heleny odvezli první místa.
V Kruščici vybojovali hráči na fotbalovém turnaji zlato a také nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Karel Mašek z Gerniku.
4, další aktivity …
Na podzim jsem s dětmi ze Svaté Heleny, Gerniku a z Nové Moldavy vyjela do Nového Města nad
Metují. Toto město je dlouhou dobu partnerským městem vesnice Gernik a žáci do Gerniku každé jaro
jezdí na školu v přírodě. Paní zástupkyně Irena Kupková se o nás vzorně postarala a připravila pro nás
zajímavý program. Mimo jiné jsme navštívili Safari ve Dvoře Králové, zúčastnili se dopolední výuky
v české škole, povečeřeli v českých rodinách a poprvé si zahráli bowling. Poslední den pobytu jsme
strávili v Praze. Byl to týden plný zážitků a během této akce se děti z českých vesnic spřátelily.
V zimě jsem pro děti ze Svaté Heleny, Gerniku a z Nové Moldavy zorganizovala lyžařský kurz. Příprava
na tuto akci byla značně náročná. Společně s Terezou Hromádkovou jsme v České republice
zorganizovaly sbírku lyžařského oblečení a sportovních potřeb k lyžování. Akce se zúčastnilo 16 dětí
a 9 dospělých a během dvou dnů, které jsme strávili v nedalekém středisku Semenic, děti získaly
základy sjezdového lyžování. Lyže dětem zůstaly, a tak mohly celou zimu trénovat, co se během kurzu
naučily.
Na začátku prázdnin jsem se s dětmi vydala na turistický výlet z Rovenska až na Svatou Helenu. Akce
se zúčastnili také někteří rodiče a místní pan farář Josef Přelouček se svou neteří. Na Rovensko nás
vyvezl předseda místní organizace Petr Hrůza a první noc jsme strávili ve stanech. Druhý den jsme se
pěšky vydali na Gernik. Tam jsme spali ve stanech nebo ve škole na žíněnkách. Třetí den jsme dorazili
do Svaté Heleny. Bylo to poprvé, co šly děti z Banátu tuto pěší túru českými vesnicemi.
5, velké akce……
Babiččin koláč (kulinářský festival v Baila Herculana) – 15. 9. 2018

Festival menšin žijících v Banátu (Temešvár) – 2. 6. 2019
Setkání katolických sborů (Baila Herculana) – 16. 6. 2019
Krása rozličnosti (Srbsko, Kruščica) – 14. 7. 2018
Eibenthalský festival (Eibenthal) – 24. 8. 2018
Helenské posvícení (Svatá Helena) – 18. 8. 2019
Krajanský festival (Rovensko) – 3. 8. 2019
Pouť do Čiklavy 13.8. – 16. 8. 2019
6, spolupráce…
Nadále pokračuje spolupráce s místní organizací DSSČR zejména s Petrem Hrůzou, Josefem Boudou
a Alenou Gecse. Do akcí se zapojuje také pár rodičů. Nově jsem začala spolupracovat s Ivou
Merhautovou, která letos učila na Gerniku ve školce. Společně jsme připravovaly například
Mikulášskou besídku, masopust a Iva se také zúčastnila lyžařského kurzu. Velice aktivní začíná být
také pani učitelka Marie Boudové ze Svaté Heleny, která učí ve školce v Nové Moldavě. Sama má
sedmiletého syna a velký zájem o to, aby se i on naučil česky. Doprovázela nás během našeho pobytu
v Čechách a sama se s dětmi ze Svaté Heleny vydala na festival do Kruščice, kde děti pod jejím vedením
vystoupily.
V letošním školním roce jsem spolupracovala s českým učitelem Standou Havlem, který působí
v Srbsku. Organizovali jsme společně Den českého jazyka, fotbalový turnaj a také jsme přijali pozvání
na jejich festival Lepota različitosti, na kterém vystoupil soubor z Gerniku i ze Svaté Heleny.
V létě jsem spoluorganizovala pro všechny děti z českých vesnic Banátu ve spolupráci s českou
organizací TOM letní tábor na Gerniku. Bohužel akce se zúčastnily převážně děti ze Svaté Heleny,
Gerniku a z Nové Moldavy a z ostatních českých vesnic o tuto akce projevily pramalý zájem.
7, podmínky pro výuku …
Podmínky pro výuku jsou stejné jako v minulých letech. Pro výuku českého jazyka mám určenou
velkou prostornou třídu, kterou mohu využívat v dopoledních i odpoledních hodinách. Od helenské
i gernické školy mám vlastní klíče. V Nové Moldavě probíhá výuka v pondělí odpoledne v určené třídě,
která má vyhovující podmínky.
V pondělí, úterý a ve středu učím ve Svaté Heleně a v pondělí odpoledne ještě dojíždím do Nové
Moldavy. Ve čtvrtek ráno přejíždím na Gernik, kde zůstávám do pátku odpoledne.
8, podmínky pro učitele …
Ve Svaté Heleně bydlíme stále ve stejném vlastním domku, který manžel zrekonstruoval. Letos jsme si
pořídili malý domek také na Gerniku. Stalo se tak hlavně z důvodu trávení na Gerniku více času s dětmi
a dospělými, kterým se věnuji také celé čtvrteční odpoledne a potřebovali jsme i na Gerniku jisté
zázemí.
9, co se nám podařilo
Za největší letošní úspěch považuji propojení dětí ze Svaté Heleny, Gerniku a z Nové Moldavy. Děti se
během společných akcí spřátelily a vytvořila se z nich bezvadná parta, která spolu ráda tráví volný čas.
Protože je dětí v jednotlivých vesnicích málo, považuji to za nesmírně důležité. Tento fakt si uvědomují
také rodiče, kteří se začali do mých aktivit více zapojovat a mají radost z toho, že si jejich děti našly
v jiných českých vesnicích nové kamarády.
Během školního roku jsme s manželem vydávali časopis „Okénko“, do kterého přispívali místní učitelé,
žáci i externí spolupracovníci, kteří se zúčastnili některých projektů.

Svatou Helenu i Gernik navštívila česká choreografka Jitka Bonušová, která pro děti připravila nové
tance, se kterými jsme vystoupili na folklórních festivalech v Rumunsku i v Srbsku.
Během školního roku jsme podnikli mnoho akcí s jazykovým, sportovním či kulturním zaměřením.
Na Gerniku jsem zahájila výuku středoškoláků, které se účastní čtyři žáci. Výuka probíhá ve čtvrtek
v odpoledních hodinách. Věnujeme se v ní českému i anglickému jazyku. Žáci během roku dosáhli
značných pokroků a také se účastnili všech akcí, které jsem v českém programu připravila.
Mezi dospělými jsem zaznamenala zájem o anglický jazyk a scházeli jsme se ve čtvrtek večer. Jednalo
se o příjemnou společenskou akci, na které jsme probrali některá gramatická pravidla a také se lépe
seznámili.
Na podzim jsme společně s Josefem Boudou zorganizovali šachový turnaj, který se konal 25. listopadu,
a proto jsme jej nazvali „Kateřinský šachový turnaj“. Turnaj probíhal na Gerniku, kam dorazili
šachisté ze Svaté Heleny, Nové Moldavy i z Eibenthalu. Soutěžilo se v kategorii žáků a dospělých. Za
žáky si první místo odvezl Alois Merhaut ze Svaté Heleny. A za dospělé zlato pro Gernik vybojoval
Josef Bouda, za kterým na druhém místě skončil Edgar Mleziva z Eibenthalu. V příštím roce plánujeme
2. ročník „Kateřinského šachového turnaje“.
10. Problémy, doporučení…
V letošním školním roce nastala velká změna ve výuce českého jazyka v župě Caras Severin. Školní
inspektorát rozhodl, že výuku českého jazyka ve školách povede výhradně učitel vyslaný z České
republiky. To znamená, že místní učitelé, kteří doposud výuku českého jazyka jako i aktivity spojené
s výukou vedli společně s českým učitelem, přestali být za hodiny českého jazyka placeni. Tato nová
skutečnost vedla k velké demotivaci, zapojovat se jakýmkoliv způsobem do výuky českého jazyka
i českého programu, což je pochopitelné. Spolupráce, která dlouhá léta mezi místními učiteli a českým
učitelem, je vážně ohrožena.
Ve Svaté Heleně mi pan učitel Roch pomáhal v akcích během roku (vánoční besídka, turnaj ve stolním
fotbálku, fotbalový turnaj, soutěž z českého jazyka…), ale do výuky se nezapojoval.
V Nové Moldavě se mnou během celého školního roku vedla výuku paní Alena Gecse, která také
spoluorganizovala některé akce (vánoční besídka, školní výlet, soutěž z českého jazyka…) Paní Alena
Gecse mi o prázdninách oznámila, že se v příštím školním roce do výuky českého jazyka již zapojovat
nebude. Skupinu v Nové Moldavě tedy povedu zřejmě sama.
Na Gerniku se mnou po celý rok spolupracoval pan Josef Bouda, který je hlavním organizátorem všech
akcí. Také mu již ale dochází síly a motivace. Je na většinu práce sám, bez zájmu ostatních učitelů a dětí
na gernické škole stále ubývá.

