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„Všechno je spojeno jakýmsi  
překrásným všeobecným řádem.”   

J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
Představit J. A. Komenského jako tvořivého umělce, a to nejen jako spisovatele, překladatele, 
tvůrce divadelních her, ale také jako autora všech dřevorytů ve světoznámé knize Orbis pictus 
neboli Svět v obrazech. V jeho podání chápeme umění jako prostředek poznávání světa a získání 
hlubšího porozumění. 

Anotace
Lekce seznámí žáky s první dětskou obrázkovou knihou v historii. Jak v této vícejazyčné encyklo-
pedii zobrazoval Komenský fungování světa? Žáci prozkoumají, které oblasti jsou dnes stejné a 
které prošly výraznou proměnou. V druhé části lekce navážeme na dílo Orbis pictus a žáci se 
pokusí vytvořit návrh jeho pokračování - Orbis pictus dnes.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Komenského Orbis pictus byla první dětská obrázková kniha na světě.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Prožijí, že si dokáží v mysli vybavit obrazy na základě předchozích zkušeností 

nebo získaných informací.

• Uvědomí si, že svět se neustále vyvíjí, různé oblasti našeho života se mění.  
Umění je jeden ze způsobů zachycení těchto změn. 

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Zve k přemýšlení o světě kolem nás, o jeho proměnách a inspiruje k zachycení 

prostřednictvím umění. 

• Vede ke vnímání umění jako prostředku k poznávání fungování světa kdysi a dnes.  
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• PL Současný svět v obrazech  
(1x, rozstříhat na kartičky)

• čtvrtka A3

• papíry na kreslení A4

• pomůcky na kreslení

• papíry na aktivitu s piktogramy (A5)

• lepidlo do každé skupiny

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video J. A. Komenský  
(dostupné v prezentaci)

• PL Orbis pictus  
(obsahuje 5 variant, 1 varianta do skupiny po 
třech žácích, více skupin může mít stejné zadání, 
oboustranný tisk)

• PL Orbis pictus texty  
(1x do skupiny, texty je potřeba rozstříhat,  
5 textů na stránce)

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Seznámení, úvodní motivace
Rozhovor

Při vedení lekce lektorem zařaďte krátkou úvodní aktivitu na seznámení - například: „Jmenuji se 
Michal a mám rád modrou barvu. Zajímám se o mravence a chutná mi med.” (Využijeme slova začí-
nající na stejné písmeno jako křestní jméno.)

Stejným způsobem se mohou představit i žáci.

Varianta 
Protože dnes budeme hovořit o knize, můžeme se představit a říci,  
jakou máme oblíbenou knihu.

2.1 Piktogramy (5 min)
Práce s obrazem

Aktivitu uvedeme slovy: 

Vezměte si každý kousek papíru a tužku. Budu 
vám promítat obrázky, vaším úkolem je zapiso-
vat si pod sebe, co podle vás obrázky znamenají. 
Při práci nemluvte.

Potichu, v přiměřeném tempu promítáme 
piktogramy.

Po práci ověřte náhodně, co si žáci u jednotlivých 
obrázku zapsali. Zeptejte se žáků: 

• Jaktože víte, co vám ty obrázky říkají, co 
znamenají?

Metodická poznámka 
Děti obvykle odpovídají: Jsou to obrázky, které všichni známe. Bývají často kolem nás. Jsou to 
značky.

Aktivitu shrňte slovy: 

Obrázky k nám někdy mluví rychleji a přesněji než slova. Všichni víme, co tyto obrázky znamena-
jí. Rozumíme jim stejně nebo alespoň podobně.

2.2 Cestujeme obrazem (5 min)
Řízená imaginace, rozhovor

Teď budeme spolu obrázky malovat. Nic k tomu nepotřebujeme, jen zavřeme oči a budeme 

Seznámení, 
úvodní motivace

Řeč 
obrázků

5 min

10 min

1

2

2.

10.



5

Orbis pictus 20203.–5. ročník

trochu cestovat. Zkuste si v duchu malovat obrázky podle mých pokynů. Když tlesknu, obraz 
opustíte a začnete malovat nový.

Obraz 1: Namalujte poušť, všechny její možné barvy, duny písku, vítr, který se po něm prohání. 
Možná po něm právě přeběhlo nějaké zvířátko. Roste tam něco? 

Po chvíli tleskněte.

Obraz 2: Nyní se přeneseme do džungle. Jak se krajina změnila? Co se stalo s barvami?  
Jak vypadají rostliny a zvířata? 

Po chvíli tleskněte.

Obraz 3: A teď se podíváme do polární oblasti. Představte si, po čem asi jdete. Jaká barva pře-
vládá? Co všechno vidíte?

Po chvíli tleskněte.

Obraz 4: Naposledy se ponoříme na dno oceánu. Je tu ticho, nebo slyšíte nějaké zvuky? Jaké 
barvy se vám míhají před očima? Kdo se tu prohání a kdo schovává? Na co všechno si můžete 
sáhnout?

Metodická poznámka 
Během vyprávění nechte žákům chvíli pro jejich představy, čas však příliš neprodlužujte.

Pojďme si povídat o tom, co jste si v mysli malovali.

Žáci se otočí k tomu, kdo je nejblíž, a minutu si povídají o tom, co si představovali.

Dále se ptáme a žáci se na první tři otázky hlásí:

• Kdo z vás byl doopravdy už někdy na poušti?

• Kdo byl v džungli?

• Kdo již navštívil polární oblasti?

• Jak je možné, že jste to viděli, i když jste tam nikdy nebyli? 

Na poslední otázku žáci většinou vymyslí několik důvodů, pokud ne, je možné odpovědi shrnout 
slovy: 

Je to proto, že jste o těchto oblastech už hodně slyšeli a možná četli. Určitě jste však viděli 
nějaké obrázky či fotografie. Z obrázků se můžeme naučit to, co jsme sami doopravdy neviděli. 
Obrazem nebo uměním poznáváme, co jsme neviděli nebo nezažili. Máme pocit, že jsme tam 
byli, že to známe.

3.1 Kniha Orbis pictus (6 min)
Práce s videem, vyprávění

Byla doba, kdy vůbec nebylo samozřejmostí dívat se na obrázky, a to dokonce ani v knihách. 
Podíváme se na krátké video o člověku, který vytvořil první obrázkovou knihu pro děti a nazval ji 
Orbis pictus neboli Svět v obrazech. Jmenoval se 
J. A. Komenský.

Pokud potřebujete žákům blíže představit osob-
nost J. A. Komenského, můžete jim před čtením 
komiksu ještě pustit krátké úvodní video. 

30 min

Poznáváme 
Orbis pictus

3

12.
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Představíme knihu Orbis pictus.

Proč vlastně Komenský Knihu Orbis pictus 
vytvořil?

Promítněte část komiksu.

Takhle kniha Orbis pictus vypadala.

Dále prezentaci komentujte:

Orbis pictus – Svět v obrazech – první obrázková knížka pro děti – byla známá po celé Evropě – 
Komenský chtěl zaujmout děti, vysvětlit jim, jak funguje svět, naučit je nové věci o místech, která 
nikdy nenavštívily, a o věcech, které nikdy neviděly. Proto dal do knihy/učebnice obrázky. Je to 
jediná kniha pro děti, která vychází již tři sta šedesát let. 

Svět Komenský uspořádal do obrazů, s pomocí číslic spojil věci na obrázcích se slovy. Byla na-
psaná v latině - to byl tenkrát jazyk učených lidí, ale dnes se jím už nemluví (používá se ve vědě 
a lékařství), přidal k němu ale i další jazyky. Vznikla tak nejen jazyková učebnice pro školáky, 
ale i nejstarší dětská encyklopedie. Byla vydána v mnoha jazycích a v mnoha zemích.

3.2 Jaký svět zachycuje Orbis pictus (14 min)
Práce s pracovním listem

Cestovali jsme po světě a teď se z nás pomocí obrázků 
Komenského stanou cestovatelé časem. Ukážeme si, že obrázky 
z minulosti nám i beze slov dokáží prozradit hodně o tom, jak 
svět dříve vypadal.

Rozdělte žáky do malých skupin (ideální počet 3 žáci), každá 
skupina dostane PL s obrázkem z Orbis pictus 2020 s jedním 
tématem. 

Metodická poznámka 
Témat je 5, při větším počtu dětí je možnost dát stejné téma 
dvěma skupinám. 

Podle prezentace rozkrokujeme práci s PL Orbis 
pictus 2020 a modelujeme dílčí úkoly na tématu 
hornictví.

14.

15.

16.

Orbis Pictus 20203. – 5. ročníkPracovní list – Orbis pictus: Dětské hry

ORBIS PICTUS – JAN AMOS KOMENSKÝ

Sem vypište slova s čísly z obrázku, která jste rozluštili.

Sem napište 6 vět ze slov, která jste si vypsali.

 

 

 

 

 

 

Sem nalepte text J. A. Komenského.

Zdroj: Dětské hry – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský, ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)
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1. krok: Promítněte obrázek hornictví. 

Ptejte se žáků: 

Co na obrázku vidíte? Zkuste popisovat, jaké předměty či postavy vidíte. 

Metodická poznámka 
Na obrázku zachycujícím hornictví děti např. popisují: horník, pec, žebřík, vozík, rumpál, kbelík, 
krumpáč, skála, nerost (uhlí, ruda). Zkoušíme najít pojmy, které jsou označeny číslem, ale je 
možné pojmenovat i něco, co očíslováno není.

Nyní zkuste jako skupinky rozluštit váš obrázek. Do pracovního listu si vypište slova, která jste 
rozluštili.

2. krok: Nyní budeme popisovat svět, který obrázek zachycuje. S vybra-
nými slovy vytvoříme jednoduché věty. Zkusme nejprve vymyslet spo-
lečně věty k obrázku hornictví.

Metodická poznámka 
Děti například vymyslely tyto věty:

Horník kope krumpáčem do skály.  
Ve skále jsou velké díry. 
Nerost se nahoru dostane v kbelíku otáčením rumpálu. 
Odpad se vozí vozíkem na hromady. 
Z pece vytéká kov. 
Horníci lezou nahoru a dolů po žebříku.

Ve skupině sepište šest vět k vašemu obrázku.

3. krok: Podívejme se, jaký text napsal Komenský k obrázku,  
kde zachytil činnost horníků.

Rozdejte skupinám text, který k dané oblasti napsal J. A. Komenský 
(PL Orbis pictus texty). Děti si ho ve skupině přečtou a dolepí 
do pracovního listu. 

17.

Orbis Pictus 20203. – 5. ročníkPracovní list – Orbis pictus texty

Vaření
Spižírník 1 vydává ze spižírny 2 potraviny 3. Ty přijímá kuchař 4 a vaří různá jídla. Ptáky 5 nejdříve škube a kuchá; ryby 6 

zbavuje šupin a dělí. Některá masa špikuje pomocí špikovací jehly 7, zajíce 8 stahuje. Potom vaří v hrncích 9  

a kotlech 10 na ohništi 11 a vařečkou 12 sbírá pěnu. Uvařená jídla ochucuje kořením, které roztlouká paličkou 14 

v hmoždíři 13 nebo strouhá na struhadle 15. Některé maso peče na rožni 16 a na otáčivém rožni 17 nebo nad roštem 18 

nebo smaží v pánvi 19 na třínožce 20. V kuchyni je mimo to pohrabáč 21, pekáč 22, dřez 23, v němž se myjí hluboké 24  

a mělké 25 talíře, kleště na uhlí 26, sekáček 27, cedník 28, koš 29 a koště 30.

Škola
Škola 1 je dílna, ve které se mladé duše vyučují ctnosti; dělí se na třídy. Učitel 2 sedí na učitelské stolici 3, žáci 4  

v lavicích 5. On učí, oni se učí. Něco se jim předpisuje křídou na tabuli 6. Někteří žáci sedí u stolu a píší 7;  
učitel opravuje 8 chyby. Někteří žáci stojí a říkají, čemu se zpaměti naučili 9. Někteří si povídají 10 a chovají se  
svévolně a nedbale. Ti jsou trestáni prutem 11 a metlou 12.

Rybaření
Rybář 1 chytá ryby: buď na břehu udicí 2, která visí na prutu na niti s připevněnou návnadou; nebo čeřenem 3,  
který visí na bidle 4 a spouští se do vody; nebo na loďce 5 do sítě 6; nebo do vrše 7, která se přes noc potápí.

Kejklířství
Kejklíř 1 provádí různé kousky díky ohebnosti svého těla, hned chodí po rukou, hned skáče přes obruč 2 a jiné. 
Někdy také tancuje 4 s maskou na tváři. Kouzelník dělá kouzla 3 a kouzelnické tašky. Provazolezec 5 chodí a skáče 
po provaze drže v ruce tyč 6 nebo se zavěšuje za ruku či za nohu 7.

Dětské hry
Chlapci hrávají v kuličky 1 a nebo házejí kouli 2 do kuželek 3 nebo holí 4 usměrňují kuličku skrz kroužek 5 nebo bičem 7 

pohánějí vlka (káču) 6 nebo střílejí z foukací trubice 8 a kuše 9 nebo chodí na chůdách 10 nebo se houpají a odrážejí 
na houpačce 11.
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3.3 Co jsme objevili v obrázcích (10 min)
Prezentace skupinové práce a diskuse

Následně prohlédněte v prezentaci s žáky postup-
ně obrázky, se kterými pracovali. Každá skupina 
přečte nahlas věty, které ke svému obrázku 
napsala, a potom text Komenského. Poté můžete 
žáky seznámit se slovy, kterým nerozuměli.

Na závěr se žáků ptáme:

• Pomohly vám obrázky pochopit, jak se žilo dříve, v době Komenského?

• Přenesly vás trochu do minulosti? 

• Pochopili jste více z obrázku, nebo z textu? 

• Co vám pomáhá k nejlepšímu porozumění? Obrázek, text, nebo oboje dohromady?

4.1 Současný svět v obrazech (5 min)
Vyprávění, návrh tvorby

Seznámili jsme se s obrázky Komenského. Knihu Orbis pictus 
vytvořil v roce 1658. Od té doby ho nikdo nedoplnil. My se o to 
nyní pokusíme. Jak bychom pokračovali tam, kde Komenský 
přestal? Jak bychom někomu v minulosti nebo budoucnosti 
představili pomocí obrázků svět, ve kterém žijeme? Zkusme spolu 
vytvořit Orbis pictus dnes.

Na zem rozložte PL Současný svět v obrazech rozstříhaný na 
kartičky s náměty kapitol pro Orbis pictus dnes. Zástupci skupin 
chodí vybírat. Mohou si přinést kartičku do skupinky, zvážit, zda 
chtějí právě toto téma zpracovat. Pokud ne, lístek si mohou vymě-
nit. V případě, že si nevyberou, je možné zpracovat vlastní námět.

Varianta 
Můžete umožnit žákům vymyslet si místo nabízených témat svoje vlastní. 

4.2 Tvoříme Orbis pictus dnes (30 min)
Tvůrčí činnost

Při tvorbě využijeme druhou stranu PL Orbis pictus. Zde si žáci 
zapíší vybrané téma, klíčová slova a věty k tématu. Dále si připraví 
návrh obrázku s očíslovanými klíčovými slovy, podobně jako to 
udělal Komenský ve svém díle.

Metodická poznámka 
Pro lepší pochopení úkolu je dobré možné řešení namodelovat. 

Každý žák se na obrázku podílí tím, že do něj zakreslí ilustraci 
jedné věty, mělo by to tak být společné dílo. 

Orbis pictus 
dnes

5 min

4

20.

Orbis Pictus 20203. – 5. ročníkPracovní list – Současný svět v obrazech

ZDRAVÍ
nemocnice, druhy lékařů, léky, očkování, 

přístroje, roušky, lékarny

CESTOVÁNÍ
dopravní prostředky, značky, pasy, 

hranice, městská hromadná doprava

NAKUPOVÁNÍ
supermarkety, druhy obchodů, 

nakupování přes internet, kreditní karty

MĚSTO
domy, paneláky, obchody, metro, 

autobusy, parky, divadla, kina

ŠKOLA
třída, jídelna, tělocvična, práce na PC, škola 

v přírodě, hory, základní, střední, vysoká škola

KOMUNIKACE
mobily, internet, skype, 

telefony, facebook

VESMÍR
rakety, vesmírná stanice, družice, průzkum 

Měsíce, Marsu, dalekohledy, hvězdárny

ELEKTŘINA
elektrárny, elektrické přístroje, elektřina 

doma, elektřina ve městě, auta ne elektřinu

HUDBA
koncerty, moderní hudba, elektrické nástroje, 

ZUŠ, sluchátka do uší, videoklipy, zpěváci

FILM
natáčení fimů, kina, herci, festivaly, 

druhy filmů, televize

SPORT
druhy sportů, olympiáda, mistrovství světa, 

nové sporty, sportovní náčiní

ZVÍŘATA
zvířata doma, ZOO, veterináři, 

akvária, motýlí domy

Orbis Pictus 20203. – 5. ročník

Téma:

Klíčová slova:

Věty k tématu:

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Návrh obrázku:

Pracovní list – Orbis pictus: Dětské hry
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Varianta 
V případě, že aktivita žáky zaujme, můžete na ni navázat další tvorbou v hodině výtvarné 
výchovy, například formou koláže a podobně. Je také možné se žáky vytvořit celou knihu Orbis 
pictus dnes.

5.1 Prohlížíme návrhy na nové stránky Orbis pictus (8 min)
Kruhová výstava

Na závěr požádejte skupiny, aby ze svých návrhů uspořádaly kruhovou výstavu - tedy vystavily 
obrázky po obvodu třídy. Následuje návštěva výstavy Orbis pictus dnes, při které podle časových 
možností jednotliví autoři mohou představit svá díla. 

Varianta 
Pokud po prohlédnutí návrhů žáků máte 
ještě čas, promítněte žákům poslední slide 
z prezentace a okomentujte ho např. slovy: 
 
Současný malíř Václav Sokol se rozhodl, že 
ke knize Orbis pictus vytvoří nové obrázky. 
Narozdíl od nás na nich nezachycuje nová 
témata dnešního světa, pouze obrazy 
J. A. Komenského upravil. Tady máme jeden 
pro srovnání. Poznáte, co na něm je? V čem se 
liší původní a toto provedení?

Reflexe a závěr (2 min)

Na závěr se žáků ptáme:

• Které ze zachycených věcí jsou pro naši dobu typické a Komenský by je neznal? 

• Jak si myslíte, že by mohl Orbis pictus vypadat za dalších 350 let?

Lekci uzavřete slovy: 

Svět se stále proměňuje a umění je jedna z cest, jak tyto změny zachycovat. Dnes jsme se skrze 
knihu Orbis pictus podívali na svět J. A. Komenského a zkusili obrazem zachytit svět současný. 
Zkuste se v nejbližší době dívat pozorně na svět kolem sebe - třeba vás to bude inspirovat k ně-
jakému vašemu vlastnímu uměleckému vyjádření - ať už třeba malbou, písničkou, básničkou či 
fotografií.

Reflexe 
a závěr

2 min

6

Prohlížíme 
nové stránky 

Orbis pictus

8 min

5

25.



10

Orbis pictus 20203.–5. ročník

Metodické poznámky pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)

Obecná charakteristika SPU
Specifické vývojové poruchy učení bývají definovány jako neschopnost nebo snížená schopnost 
naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a socio-
kulturní příležitosti (Z. Matějček, Dyslexie, 1995). Porucha není způsobena sníženými intelekto-
vými schopnostmi. Oslabeny bývají kognitivní (poznávací) funkce, porušena koncentrace pozor-
nosti, paměť, myšlení, řeč, proces automatizace a matematické představy. Dále funkce motorické 
(pohybové), které mají vliv na zhoršení jemné i hrubé motoriky ruky, kvalitu očních pohybů a práci 
mluvidel (Jucovičová, Žáčková, 2014). Vycházíme-li z obecné definice specifických poruch učení, 
můžeme definovat tyto specifické poruchy učení: dyslexie – specifická porucha čtení, dysgrafie – 
specifická porucha psaní, dysortografie – specifická porucha pravopisu, dyskalkulie – specifická 
porucha počítání, dyspinxie – postihuje oblast kreslení, dysmúzie – porucha hudebnosti a dy-
spraxie – je porucha schopnosti vykonávat složité úkony. 

1. Rozhovor je aktivitou zcela vhodnou bez úprav i pro žáky s SPU.

2.1 Žáky s SPU ubezpečíme, že nebude hodnocena úprava ani pravopis.
2.2 Řízená imaginace nevyžaduje žádný zvláštní přístup. 
2.3 Při práci s pracovním listem volíme raději práci ve dvojicích s dohlédnutím na rovno-

měrné rozdělení žáků. Názvy dokumentů mají žáci stále k nahlédnutí na dostupném 
místě. 

3.1 Jméno J. A. Komenský a název knihy Orbis pictus napíšeme na tabuli a necháme tam 
po celou lekci. 

3.2 Dohlédneme na rovnoměrné rozdělené žáků do skupin. 

Při práci s textem si vzhledem k náročnosti slovní zásoby můžeme pomoci vhodnou 
doplňkovou aktivitou, kterou žáci řeší mezi sebou:  

Zkus popisem nahradit slova s čísly. 
3.3 Aktivita je shrnutím předešlé činnosti a tedy nevyžaduje zvláštní přístup.

4.1 V případě změny skupin dohlédneme na rovnoměrné rozdělení z důvodu autoko-
rekce při práci s textem uvnitř skupiny. 

4.2 Žáky s SPU ubezpečíme, že nebude hodnocen pravopis ani úprava.

5.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup.
Reflexe Závěrečný rozhovor nevyžaduje zvláštní přístup.
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Další zdroje

• KOMENSKÝ, Jan Amos. Výbor z Komenského Orbis pictus: svět v obrazech pro nejmenší: podle 
vydání z roku 1883. Ilustroval Václav SOKOL, přeložila Lily CÍSAŘOVSKÁ. [Beroun]: Machart, 
2017. ISBN 978-80-87938-63-8.

Zdroje prezentace

Zdroje grafiky
• Slide 01 – Přechod pro chodce – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 01 – Odpadkový koš – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 01 – WC – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 01 – Wi–Fi – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 01 – Zákaz vstupu – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 01 – Životu nebezpečno – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 01 – Smajlík – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,  
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

• Slide 02 – Výstřižek komiksu Komenský – Ester Kuchynková, projekt Komensky2020.cz  
(CC 4.0 BY-SA) 

• Slide 03 – Vaření – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  
ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)

• Slide 03 – Škola – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  
ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)

• Slide 03 – Dětské hry – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  
ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)

• Slide 03 – Hornictví – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  
ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)

• Slide 03 – Rybaření – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  
ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)

• Slide 03 – Kejklířství – il. z knihy Orbis sensualum pictus (Jan Amos Komenský,  
ISBN: 978-80-87517-40-6) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o.  (CC-BY 4.0)

• Slide 04 – Škola – il. Václava Sokola z knihy Orbis pictus Jana Ámose Komenského  
(Jan Amos Komenský, ISBN: 978-80-87938-81-2) se svolením graf. studia a nakl. Machart s.r.o. 
(CC-BY 4.0)

Zdroje videa
• Jak udělat svět lepší - Fishnet s.r.o. (Film21) – projekt Úcta k životu,  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

https://youtu.be/LwSEyMhmdUs
https://youtu.be/LwSEyMhmdUs
https://youtu.be/LwSEyMhmdUs
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