
                  

 

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů  

 

Školní rok: 2019/ 2020 

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

Jméno, příjmení: Mgr. Kateřina Roháľová 

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

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

aktivitách z předchozích let.  

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 

2 1 2 0 2 2 2 2 

 

Gernik 

třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

počet 
žáků 

0 2 0 0 2 0 0 1 

 

Nová Moldava 

třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

počet 
žáků 

1 0 0 1 0 0 3 1 

 

 



V příštím školním roce do školy ve Svaté Heleně nastoupí tři noví žáci. 

Do gernické školy nastoupí jeden žák do přípravné třídy. V posledních dvou letech byla 

v Gerniku obnovena mateřská škola, což bylo pro předškolní děti velkým přínosem. Vzhledem 

k tomu, že by tam pro příští rok zůstaly pouze dvě děti, je otázkou, zda se mateřská škola otevře 

i příští rok. 

V Nové Moldavě vedu výuku v odpoledních hodinách a žáky si dělím na začátečníky 

a pokročilé. Těm, kteří mají zájem, se věnuji také individuálně. Jeden žák, který již ukončil 

základní školu, ale má zájem ve studiu českého jazyka pokračovat, navštěvuje odpolední výuku 

pro pokročilé ve Svaté Heleně. 

 

2. Zájmová činnost 

Svatá Helena 

 mladší žáci starší žáci 

anglický jazyk 3 3 

zobcová flétna 2 0 

divadelní kroužek 7 5 

počítačový kroužek 5 3 

keramika 7 5 

 

Gernik 

 mladší žáci starší žáci 

anglický jazyk 0 1 

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 si děti vyzkoušely práci na hrnčířském kruhu. 



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. Vloni o prázdninách jsme 

pěšky vyrazili z Rovenska na Gernik a do Svaté Heleny. Letos se chystáme z Bígru na 

Eibenthal. 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, nacvičujeme tance a divadelní představení. 

Často zde v Banátu využívám nabízenou pomoc turistů a letos za námi přijeli již podruhé 

z Česka sourozenci Ptáčkovi, kteří se dětem čtyři dny věnovali a učili děti základům sebeobrany 

a kickboxu. 

Během zimy vedeme kurzy lyžování a běžkování. 

3. 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.  

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. Využívám také webové 

stránky www.mojecestina.cz a www.umimecesky.cz, a to zejména k opakování a procvičovaní 

probraného učiva. 

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

myšlení využívám zejména v hodinách literatury. 

4. Další aktivity 

Letos jsem pro děti ze Svaté Heleny uspořádala „víkendový workshop“, který vedla lektorka 

z Bukurešti Eurydice Prentoulis. Děti si mohly pod jejím vedením prožít některé historické 

okamžiky a proměnit se ve slavné osobnosti.  

5. Velké akce 

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

a písněmi. Letos však bylo množství akcí kvůli pandemii zrušeno. 

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

Eibenthalský festival (Eibenthal) – 18. 8. 2018 

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

 

http://www.mojecestina.cz/
http://www.umimecesky.cz/


6. Spolupráce 

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

Svaté Heleny a s paní učitelkou z mateřské školy Sofií Štěpničkovou, 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 přijel na podzim na Gernik a odehráli jsme 

fotbalový zápas Kruščice- Gernik- Svatá Helena. Lidé z Kruščice byli pozváni do jednotlivých 

rodin na slavnostní večeři a pak se šlo společně na bál oslavit gernické posvícení. 

7. 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. 

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.  

8. 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 máme také vlastní malý domek. 

9. Co se mi povedlo 

Letošní školní rok byl poznamenán pandemií Covid-19, což značně ovlivnilo výuku ve druhém 

pololetí a také se nekonala každoroční Olympiáda z českého jazyka ani jiné soutěže. 

Situace byla nová jak pro žáky, tak pro učitele a dokázali jsme se díky technice velmi rychle 

přizpůsobit. 

Děti jsem rozdělila do skupin podle úrovní a věnovala jsem se jim online. Vymýšlela jsem pro 

ně různé projekty a aktivity zaměřeny na samostudium. 

Na konci roku jsem pořádala první soutěž z českého jazyka online a účast byla téměř 

stoprocentní. 



 

Na festivalu 

 

Divadelní představení 

 

Kroje 


