
 

 
 
 
 
 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

Název: Jan Amos Komenský 

Oblast: Člověk a jeho svět 

Zaměření/stručný popis 
činností: 

Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí o J. A. Komenském. Žák bude 
zřejmě muset vyhledat některé informace na internetu nebo v encyklopedii, 
bude srovnávat školství dříve a dnes a vytvoří vlastní stránku podobné té z díla J. 
A. K. Orbis Pictus. 

Věk dítěte 10-11 let 

Cíle: Žák si upevní znalosti o J. A. Komenském, odpovídá na otázky, vyhledává 
potřebné informace v různých zdrojích. Žák porovnává dřívější způsob vyučování 
s dnešním.  

Časová dotace: 15 min + výroba vlastní učebnice Orbis Pictus 

Pomůcky: Psací potřeby, encyklopedie/ internet 

Popis aktivit, možné 
postupy řešení, řešení 
úlohy, metodické 
poznámky: 

Je dobré, aby žáci vždy uváděli zdroj, ze kterého informace k odpovědím čerpali.  
 
1. úloha – Do Polského Lešna. 
 
2. úloha – informace vyhledejte v encyklopedii/ na internetu 
Ano, cestoval. Navštívil mnoho evropských měst – Londýn, Haag, Amsterdam, 
Naarden, Hamburk, Heidelberg (studium), Herborn (studium), Lešno, Toruň, 
Elbalg, Stockholm, Sárospatak. 
 
3. úloha – individuální 
 
4. úloha – individuální 
Doporučuji zvolit jazyky, které se žáci učí. Dále češtinu, nebo i slovenštinu. 

Další náměty 
na obměny či 
rozšíření, 
přesahy, vazby. 

 U prvního odstavce se můžete s žáky zamyslet nad těžkostmi, kterými 
Komenský prošel. Připomenout si, že součástí stavovského povstání byla i 
bitva na Bílé Hoře, kde byly české stavy poraženy.  

 Žáků se můžete zeptat, na které bankovce je portrét J. A. Komenského. 

 U 2. úlohy se můžete s žáky zamyslet nad tím, proč nezůstal  J. A. Komenský 
v Čechách a proč tolik cestoval. 

 U 4. úlohy připomeňte žákům, co všechno Orbis pictus obsahuje, tedy 
tematický nadpis (ve všech jazycích), obrázek, slovíčka a fráze. Tuto úlohu 
doporučuji zadat žákům jako domácí práci, nebo na ní můžete pracovat i 
v hodině cizího jazyka. 

Zdroje, citace: Text 

 KORCOVÁ, Václava a kol. Dějepis 7: pro základní školy a víceletá gymnázia. 

1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 3 sv. ISBN 978-80-7238-558-4. 
 

Obrázek 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:200CZK_obverse.jpg?uselang=cs 

Autorem karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Alena Nováková 

 

 


