
                       

 

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů  

 

Školní rok: 2020/2021 

Destinace (země, místo): Chorvatsko, Daruvar 

Jméno, příjmení: Naděžda Sviderková 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsem nemohla z důvodu covidu-19 pracovat tak, jak v minulých letech. 

Do škol jsem jezdila pouze v září a říjnu a později jsem připravila audio a video nahrávky s 
povídáním a pohádkami, které jsem poslala ředitelům českých škol a všem učitelům češtiny. 

Mnoho rozpracovaných a plánovaných projektů se z důvodu covidu-19 nemohlo uskutečnit, např. 
jsem ve spolupráci s českou školou v Končenicích a Daruvaru pracovala na projektu, do kterého 
se zapojily tři země: Chorvatsko, Česko a Slovensko. Školu z Nového Jičína na Tyršově ul. jsem 
již dříve zapojila do několika projektů a tento projekt je obzvlášť zajímavý z hlediska ochrany 
životního prostředí, výrobou herbářů atd. a vypadá to, že se letos dokončí. S vedoucí projektu 
jsme velmi často konzultovaly jeho náplň a možnosti realizace i za nepříznivé covidové situace. 

Další rozpracovaný projekt se týkal školy v přírodě pro děti krajanů, které se učí česky ve 
venkovských školách v Dežanovci, Hrubečném Poli a Ivanově Sele, a dětí ze ZŠ v Kopřivnici-
Lubině. Jednalo se o děti z prvního stupně. 

Ve spolupráci s paní učitelkou v Ivanově Sele a řediteli škol v Dežanovci a Hrubečném Poli jsem 
vytvořila náplň a týdenní program pro děti české a chorvatské strany (termín pobytu na Tkonu na 
ostrově Pašman pro 35–40 dětí jsme se rozhodli posunout na příznivější dobu), sehnala jsem, 
také  i finanční pomoc, zajistila jsem dopravu a stravování. 

Jedná se o společné aktivity dětí z české a chorvatské strany, výuku českého jazyka a 
konverzace, přípravu společného kulturního a dramatického vystoupení, hudební a tělesnou 
výchovu, pracovní a výtvarné činnosti, také poznávání přírodních krás a pamětihodností, 
vlastivědnou a ekologickou výchovu. Jde nám také o navázání přátelství mezi českou a 
chorvatskou dětskou skupinou, sportovní a kulturní aktivity… 

Myslím, že by se tento projekt měl uskutečnit, vše je do detailů připraveno. 

Další projekt, do kterého jsem ve spolupráci s p. ředitelkou ZŠ v Kopřivnici-Lubině zapojila české 
školy v Chorvatsku, se nazývá „Slabikáře pro každého“. V září 2020 jsem pro děti s výukou 
češtiny v Chorvatsku podle modelu A i C dovezla mnoho knih a učebních pomůcek, encyklopedií, 
elektronických pomůcek pro výuku češtiny, také České besedě ve Virovitici. 

Kurz češtiny, který jsem vedla 7 let, jsem z důvodu covidu v tomto školním roce nemohla vést tak, 
jako dřív. S některými kurzisty probíhaly schůzky přes internet a prostřednictvím osobních 
rozhovorů. 



Pro výuku češtiny podle modelu C jsem pomáhala shánět materiály a didaktické pomůcky, 
spolupracovala jsem s učitelkami při úpravách dětských divadelních představení do soudobé 
češtiny. 

Na počátku školního roku jsem přivezla do Svazu Čechů cca 400 roušek pro školy, které ušily děti 
a jejich maminky. Šití roušek zorganizovaly ředitelky škol v Lubině a Závišicích. Přivezla jsem také 
mnoho kniha učebnic pro výuku češtiny a matematiky na prvním stupni. Učebnice poskytly učitelky 
z 1.stupně ze ZŠ v Novém Jičíně, Komenského. Předala jsem je spolu s mými vlastními 
pomůckami, které jsem učitelkám v Daruvaru zapůjčila. 

Od ledna mi můj zdravotní stav nedovolil pracovat jako dřív, byla jsem na vážném operativním 
zákroku a do konce školního roku v pracovní neschopnosti. 

Jsem ale stále v kontaktu s chorvatskou stranou, s učitelkami a některými Besedami. 

 


