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Jan Amos Komenský 
 

Jan Amos Komenský se narodil roku 1592 na jihovýchodní Moravě. Členové 

jeho rodiny se hlásili k Jednotě bratrské. Ve dvanácti letech Jan náhle ztratil 

oba rodiče. Přesto dokázal úspěšně vystudovat. Když se vrátil ze studií, byl 

vysvěcen na kněze a působil na škole ve Fulenku. Po porážce stavovského 

povstání byl nucen toto město opustit, protože odmítal přestoupit na 

katolickou víru. Ve stejné době zemřela na mor jeho žena a dvě děti. 

1. Kam odjel Komenský po porážce stavovského povstání? 

_______________________________________________ 

Jan Amos Komenský také poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Tvrdil, že 

člověk by měl cestovat, protože vzdělávání nikdy nekončí. 

2. Zjisti, zda on sám cestoval, pokud ano, kam? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3.  V tabulce jsou uvedena některá pravidla, která Komenský sepsal. A jak to chodí ve tvé škole, 

uplatňujete je (✓), nebo ne (X)? 

Pravidlo ✓  /  X 
Nařizujeme tedy, aby každá třída čtyřikrát do roka žáky své na jeviště vyvedla. 
(Aby žáci hráli divadlo.) 

 

Proto budiž zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, 
kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu … a může-li být něco 
vnímáno více smysly, budiž předváděno více smyslům 

 

Výklad by měl být ukončen shrnutím, uzavřením celého učiva.  

Ať není žádného bití pro učení (neboť neučí-li se kdo, čí je to vina než učitele, který 
buď neumí nebo nedbá učinit žáka učenlivým?). 
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Jan Amos Komenský je autorem mnoha významných pedagogických děl, učebnic i slovníků. Mezi 

nejznámější publikace patří učebnice cizích jazyků Orbis Pictus, česky 

Svět v obrazech.  

Na každé straně je nadpis ve všech čtyřech jazycích, obrázek 

s odkazy na slovíčka a fráze (či celé věty), které jsou seřazeny do čtyř 

sloupců (každý sloupec je věnovaný jednomu jazyku). 

 

 

 

4. Vytvořte ve třídě vlastní Orbis Pictus. Každý žák ať vytvoří stránku. Obrázky můžete namalovat, 

vystřihnout ze starých časopisů, nebo i vyfotit, fantazii se meze nekladou ;) 

Vyberte si alespoň tři jazyky, ve kterých učebnici napíšete (doporučuji zařadit češtinu ). 

 


