
                   
    

 

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů  

Školní rok: 2017/18 

Destinace (země, místo): Rumunsko, Svatá Helena, Gernik, Nová Moldava 

Jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Roháľová 

 

V Rumunsku působím u krajanů již šestým rokem. Ve Svaté Heleně, Gerniku a Nové 

Moldavě mám za sebou druhý školní rok. V tomto roce jsem pokračovala ve své práci 

a aktivitách z předchozího roku. S krajany i s dětmi ve škole se již znám lépe a dokázala jsem 

proto odhadnout, o co mají zájem. 

Stále zůstává nezměněné, že ve Svaté Heleně a na Gerniku žáci navštěvují hodiny českého 

jazyka jako povinný vyučovací předmět. V Nové Moldavě se se žáky setkávám odpoledne, 

kdy na výuku dochází jako na nepovinnou aktivitu. Kromě hodin českého jazyka mám pro 

žáky ve všech destinacích připraven také odpolední program. 

Počty žáků 

Svatá Helena 

třida 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

počet 

žáků 

3 0 2 2 2 2 4 2 

 

Gernik 

třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

počet 

žáků 

2 0 2 0 0 1 0 2 

 

Nová Moldava 

třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

počet 

žáků 

0 2 2 0 0 1 2 0 

 



V příštím školním roce do školy ve Svaté Heleně nastoupí jeden nový žák. 

Do gernické školy nenastoupí nikdo a dva osmáci odejdou. Na celém druhém stupni tak 

zůstane jediný žák, za kterým budou na jednotlivé vyučovací předměty dojíždět učitelé 

z Padiny Matei.  

V Nové Moldavě vedu výuku společně s paní Alenou Gecse, která učí mladší žáky. Já se 

scházím jednou týdně se staršími žáky. 

 

Zájmová činnost 

Svatá Helena 

 mladší žáci starší žáci 

anglický jazyk 6 3 

zobcová flétna 4 1 

divadelní kroužek 7 5 

počítačový kroužek 5 3 

keramika 7 5 

 

Gernik 

 mladší žáci starší žáci 

anglický jazyk 0 3 

zobcová flétna 2 0 

divadelní kroužek 4 3 

počítačový kroužek 4 3 

keramika 4 3 

 

Nová Moldava 

 mladší žáci starší žáci 

keramika 4 3 

anglický jazyk 0 2 

 

Dětem se společně s manželem věnujeme v odpoledních hodinách i o víkendech a snažíme se 

pro ně připravit zajímavý program. 

Manžel se s dětmi setkává na společných promítáních filmů a také se snaží naučit je základům 

programování a využití počítačů.  

Já se s dětmi pravidelně každé úterý setkávám na hodinách angličtiny, o kterou je velký 

zájem. Společně vedeme kroužek keramiky. Letos jsme v každé destinaci, kde působíme, 

vyrobili krásný vánoční betlém, který byl ozdobou besídky. 

Podle počasí s dětmi vyrážíme do přírody na kolech či pěšky a objevujeme okolí. Podařilo se 

mi získat finanční prostředky na výlety do okolních českých vesnic, které chceme v srpnu 

zdolat pěšky. O tuto akci je velký zájem a přihlásili se na ni i středoškoláci a dospělí.  



Pro děti vymýšlíme také sportovní aktivity. Setkáváme se v tělocvičně, kde hrajeme míčové 

hry, floorball, zkoušíme gymnastiku a v červenci nás čeká také plavecký kurz, na který jsem 

získala potřebné finance. Pro mnohé děti to bude vůbec první návštěva bazénu. Během kurzu 

se budu snažit, aby navázaly vůbec první kontakt s vodou, vyzkoušely si dýchání do vody, 

splýváni a případně s mou pomocí uplavaly první metry. 

Často zde v Banátu využívám nabízenou pomoc turistů a letos za námi přijeli z Česka 

sourozenci Ptáčkové, kteří se dětem čtyři dny věnovali a učili děti základům sebeobrany 

a kickboxu. 

Během zimy vedeme kurzy lyžování a běžkování. 

Výuka, metody, činnosti, přípravy 

Na Gerniku i ve Svaté Heleně učím každý ročník tři hodiny českého jazyka týdně. Některé 

ročníky jsou spojeny. Kromě českého jazyka učím v těchto destinacích také hudební 

a výtvarnou výchovu. 

Se žáky na hodinách probíráme základní gramatická pravidla, věnujeme se slohovým 

cvičením, ze kterých ta nejlepší otisknu do našeho školního časopisu. S každou skupinou čtu 

během roku společně knihu. Na Gerniku jsme četli s mladšími žáky od Bohumila Říhy „Jak 

jel Vítek do Prahy“ a ve Svaté Heleně „Honzíkovu cestu“. Se staršími žáky jsem četla knihu 

od Karla Čapka „Dášeňka, čili život štěněte“.  

Pravidelně navštěvujeme i školní knihovnu, která je dobře zásobena a často dostáváme knihy 

i od českých turistů. Některé knihy doplním do knihovny, jiné rozdám dětem. Ale zájem 

o čtení upadá. Během prázdnin jsem pro děti pořádala „Čtenářské dílny“, kdy jsme se 

společně v knihovně setkávali a jen si tak beze spěchu v knihách listovali. 

Do výuky často zařazuji různé didaktické, společenské i jazykové hry. Oblíbené jsou Activity, 

Logice piccolo, Moudrá sova-pexeso, Moje první Česko a jiné. 

Jsem také absolventkou několika kurzů a letních škol RWCT a metody Kritického myšlení 

využívám zejména v hodinách literatury. 

Další aktivity 

Letos jsem pro děti ze Svaté Heleny uspořádala „Letní divadelní workshop“. Společně se 

mnou jej vedla absolventka konzervatoře Karolína Dlouhá. Dětem jsme se věnovaly každý 

den čtyři hodiny. Karolína s nimi vylepšovala hru na flétnu a na elektrické piano a společné 

jsme secvičily hudebně literární představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Děti se během 

týdne mnoho naučily a využily čas prázdnin k tomu, aby se zdokonalily v hudbě. Také jsme 

udělali radost místním i turistům, když jsme představení odehráli. 

Velké akce 

Během roku probíhá v Banátu mnoho festivalů, na kterých se s dětmi představíme s tanci 

a písněmi. Vedu dětský soubor ve Svaté Heleně i na Gerniku, mládež ve Svaté Heleně tančí 

pod vedením Sofie Štěpničkové a na Gerniku soubor řídí Josef Bouda. V Nové Moldavě se 

dlouhodobě tančení s dětmi věnuje Alena Gecse. 

Babiččin koláč (kulinářský festival v Baila Herculana) – 1. 10. 2017 

Festival menšin žijících v Banátu (Temešvár) – 10. 6. 2018 



Setkání katolických sborů (Baila Herculana) – 16. 6. 2018 

Krása rozličnosti (Srbsko, Kruščica) – 15. 7. 2018 

Eibenthalský festival (Eibenthal) – 18. 8. 2018 

Helenské posvícení (Svatá Helena) – 18. 8. 2018 

Krajanský festival (Gernik) – 19. 8. 2018 

Spolupráce 

Během školního roku spolupracuji s místními učiteli, hlavně s panem Františkem Rochem ze 

Svaté Heleny, s panem Josefem Boudou z Gerniku a s paní Alenou Gecse z Nové Moldavy. 

Společně plánujeme akce během školního roku a nacvičujeme vánoční představení. Známe se 

již dlouho a spolupráce s nimi je výborná. 

Mým blízkým pracovním partnerem je Petr Hrůza, který je předsedou DSSČR ve Svaté 

Heleně. Vytváří zde pro mě zázemí a mohu se na něj obrátit s jakýmkoliv problémem či 

starostí. 

Několikrát jsem navštívila také nového českého učitele, který působí v Srbsku, Standu Havla, 

se kterým jsme si vyměnili zkušenosti. Pan učitel plánuje podzimní příjezd do Svaté Heleny 

i se svým fotbalovým týmem. Odehraje se zde velký zápas Kruščice – Svatá Helena. 

Podmínky pro výuku 

Podmínky pro výuku zůstaly nezměněné. Ve Svaté Heleně mám svou velkou třídu, kde je 

nainstalováno také 6 počítačů a mohu tedy v hodinách českého jazyka využívat také některé 

výukové programy. Místnost je jednou týdně využívaná panem Rochem, který ji používá 

k výuce počítačů na 1. stupni. 

Na Gernik dojíždím jednou týdně ve čtvrtek a podle potřeby přespávám do pátku. Výhodou 

dvoudenního pobytu je zejména volné čtvrteční odpoledne, které mohu využít k mimoškolním 

aktivitám. 

V Nové Moldavě se se žáky setkávám odpoledne ve škole a párkrát jsme měli výuku také 

přímo doma u některého z žáků. 

Během výuky využívám techniku a pomůcky zakoupené dle mých požadavků DZS.  

Podmínky pro učitele 

Stále bydlíme ve Svaté Heleně ve vlastním domečku, který si opravujeme a zvelebujeme. 

Tím, že jsem v Banátu s rodinou, stravujeme se samostatně, i když sousedé a rodiče nás 

během roku zásobují domácími koláči, zeleninou, vejci a sýrem. 

Na Gerniku přespáváme ve škole, a to hlavně z důvodu topení. Na školním dvoře je ještě 

malý samostatný domek, ale dáváme přednost pobytu ve škole, kde máme potřebné zázemí. 

Co se mi povedlo 

V letošním roce se mi dařilo. Žáci ze Svaté Heleny obsadili všechna první místa v Soutěži 

z českého jazyka, která se letos konala ve Svaté Heleně. Také na Olympiádě z českého jazyka 



v Nadlaku vybojovala zlato pro osmou třídu Maruška Piečková z Gerniku a pro sedmáky 

Alex Popescu z Nové Moldavy. 

Uspěli jsme v “Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice“ a největší odměnou byl výlet do 

Bukurešti, kde si laureátky Adela Pek a Gabriela Pec vyzvedly své diplomy. Strávily jsme 

celý den v hlavním městě Rumunska a pořádně si jej užily. Dívky jely také poprvé vlakem 

a na vše se bude dlouho vzpomínat. 

Ne Gerniku se letos stavělo dětské hřiště. Projekt zaštiťovala skupina Strašné dítě z České 

republiky, ale pomáhali i místní. Stavělo se převážně ze dřeva z gernických lesů. Výsledkem 

je originální a nápadité hřiště pro děti, ale i dospělé. 

V září se s dětmi ze Svaté Heleny, Gerniku a Nové Moldavy společně vybereme do Nového 

Města nad Metují. Žáci ze ZŠ J. A. Komenského již řadu let jezdí na školu v přírodě na 

Gernik a konečně se podařilo získat finanční prostředky, abychom jim návštěvu mohli oplatit. 

Pro mnohé děti to bude vůbec první výlet do České republiky a již se nemohou dočkat. 

Letos jsme se také přihlásili na 10. jubilejní ročník literárně výtvarné soutěže organizované 

Bystřicí pod Perštýnem, která nesla název „ Můj domov“. Fanda Táborský získal 3. místo ve 

výtvarné kategorii dětí do osmi let a Anička Pec získala cenu poroty. V literární části soutěže 

jsme ve všech třech kategoriích obdrželi cenu poroty. Tuto cenu si odnáší Denisa Pek, 

Gabriela Pec a Alois Altman. Gratulujeme. 

V tomto školním roce se mi podařilo získat finanční prostředky na některé z projektů, které 

podporuje České republika a DSSČR. Je to důležitý krok, který zjednodušuje mou práci 

a poskytuje mi nové možnosti. Velice děkuji. 

 

 

 

 


