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V listopadu  2006  se  nám  podařilo  založit  poprvé 
v dějinách českého školství v Rumunsku vyučování češtiny 
jako  mateřského  jazyka  na  střední  škole.  Vyučování 
probíhá v Grupul Şcolar Industrial Nová Moldava a skupinu 
vyučuji  já.  Do  skupiny  se  dobrovolně  zapsalo  a  poslalo 
žádost  na  školní  Inspektorát  župy  Caraş  –  Severin  12 
žáků,  kteří  studují  na  této  škole  ve  třídách  9  až  12. 
Doufáme, že i v příštích ročnících budeme mít zájemce a 
studium  českého  jazyka  bude  pokračovat  i  na  střední 
škole.

Dále uvádím několik myšlenek studentů, kteří odpovídají na otázku: 

„PROČ SES CHTĚL(A) UČIT MATEŘSKÝ JAZYK NA STŘEDNÍ ŠKOLE?“

„Já jsem si přála studovat češtinu, protože ji určitě budu v životě potřebovat. Také proto, že jsem 
Češka i když žijí v Rumunsku a je dobré si zachovat a studovat mateřský jazyk. Čeština se mi líbí 
a nechci ji zapomenout. Je to zvláštní věc umět česky.“

Martina Hrůzová

„Čeština se mi moc líbí.  Český jazyk je krásný a byla by veliká škoda, kdybychom ji zapomněli. 
I když máme i jiné jazyky a moc jiných předmětů, jsem velice ráda, že se učíme i češtinu, protože na 
těchto hodinách se cítím jako doma.“

Mariana Ilonka Salabová

„Je to dobré si zachovat svůj mateřský jazyk. Na hodinách se mi to velice líbí. Pani učitelka Alena se 
k  nám chová  moc hezky  a  hodiny  jsou  příjemné.  Čteme zajímavé články  nebo píšeme a  takto 
nezapomenu svůj rodný jazyk.“

Ana Zděnka Salabová

„Češtinu jsme se učili  od malinka od rodičů a jsem moc ráda, že se ji můžeme učit i  nadále na 
střední škole, abychom ji nezapomněli. Moc mě baví číst české články a zajímavé příběhy. A ještě je 
tu jeden důvod: doufám, že půjdeme i my na soutěže a olympiády, na kterých se mi to velmi líbilo.“

Lucka Švejdová

„Proč jsem se chtěl učit češtinu? Byl bych nerad, aby se ztratil náš český jazyk. Až skončím školu, 
chtěl bych se stát překladatelem a tyto hodiny mi velice pomůžou. A ještě doufám, že budeme zase 
chodit na olympiády, což je velká zábava!“

Havel Táborský

„Chci  pokračovat  v učení  se  českému jazyku,  protože  se  mi  to  líbí  a  taky  proto,  že  je  to  můj 
mateřský jazyk. Učím se ho dobrovolně, velice mě to těší a vím, že jednou budu ráda, že jsem měla 
možnost se toho naučit více.“

Johana Vrbová

„Češtinu se chci učit, abych ji nezapomněl a také kvůli olympiádě.“
Josef Pek

„Chodím na hodiny českého jazyka,  protože je  to  můj rodný jazyk a chci  se  v něm zdokonalit. 
V dnešní době je výhodné znát více jazyků a myslím, že to někdy dobře využiju.“

František Bouda

„Nemůžu odpovědět konkrétně, proč chci češtinu dále studovat, ale vím, že se mi to velice líbí. 
Chtěla jsem se učit něco, s čím bych se někdy mohla pochlubit. Je to krásný jazyk! Když poslouchám 
češtinu,  jakoby  mně  hladila  srdíčko.  A  ještě  radši  jsem,  když  můžu  odpovědět  a  odepsat 
kamarádům, kteří bydlí v Čechách. A myslím, že to je dosti důvodů, proč na češtinu chodit.“

Ana Nedvědová
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