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Seznamte se s KomenskýmUvodní hodina ke Komenskému
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Jan Amos 
Komenský 
a jeho život

Co už vím 
oKomenském

Náprava věcí 
lidských

Vlastní 
realizace 

nápravy věcí 
lidských

Reflexe 
a závěr

5 min. 35 min. 10 min. 20 min. 15 min. 10 min.

Hlavní myšlenka
Jan Amos Komenský byl osobnost světového významu a prožil dobrodružný a zároveň těžký 
život. Je velmi inspirativní, jak se stavěl k těžkostem, které ho v životě potkávaly. Pozorně sledoval 
svět kolem sebe, jeho bolesti a potřeby, a snažil se z něj udělat lepší místo pro všechny lidi.

Anotace
V první hodině se žáci pomocí videa a dramatizace seznámí s životem Jana Amose Komenského 
a jeho myšlenkami. Tato hodina může být využita i jako samostatná lekce, bez navazující druhé 
hodiny.

V druhé hodině se žáci dozví o sedmi oblastech, o kterých byl Komenský přesvědčen, že je potře-
ba, aby se napravily, aby se lidem dobře žilo. Poté je prostor k tomu, abyste se žáky naplánovali, 
jak se pokusíte jako třída přispět k nápravě světa kolem sebe.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Zjednodušený životní příběh Jana Amose Komenského, Učitele národů.

• Že Komenský navrhl, jak je možné napravit svět. 

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí

• Že stojí za to překonávat těžkosti a nevzdávat se.

• Že člověk se může rozhodnout svět kazit a ničit, nebo chránit a zlepšovat.

K jakému jednání lekce zve/vede

• K rozhodnutí přispět k nápravě věcí kolem sebe.
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Pomůcky 

Pomůcky (1. a 2. třída): 

• dataprojektor a ozvučení
• prezentace
• video Jan Amos Komenský  

(dostupné v prezentaci)
• PL Najděte cestu k srdci  

(1x pro každého žáka, 2x na listě)
• cedule s názvy zemí: Morava, 

Německo, Polsko, Anglie, Holandsko, 
Maďarsko, Švédsko

• PL Zeměkoule  
(1x pro učitele, barevný tisk)

• kružítko  
(1x pro učitele)

• maňásek Honzík  
(libovolná loutka chlapečka na ruku)

• portrét Jana Amose Komenského 
• 2 karty pro hlasování odpovědí  

(pro každého žáka, stačí formát A6, 
na jedné je napsané A a na druhé B)

• hliněná nádoba (např. džbán, hrnek, 
květináč) na rozbití (pouze varianta)

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

Pomůcky (3. až 5. třída): 

• dataprojektor a ozvučení
• prezentace
• video Jan Amos Komenský  

(dostupné v prezentaci)
• PL Najděte cestu k srdci  

(1x pro každého žáka, 2x na listě)
• PL Putování Komenského  

(1x pro každého žáka nebo do dvojice dle roz-
hodnutí, barevný tisk)

• PL Zeměkoule (1x pro každého žáka, 12 x 
na jednom listě, barevný tisk)

• kružítko (1x pro každého žáka)
• portrét Jana Amose Komenského 
• 2 karty pro hlasování odpovědí  

(pro každého žáka, stačí formát A6, na jedné je 
napsané A a na druhé B)

• Pomůcky pro druhou hodinu – Náprava věcí 
lidských (1.-5. třída)

• PL Sedm oblastí nápravy (1x sada karet do 
každé skupiny po čtyřech dětech; nařezat; výběr 
barevná nebo černobílá verze)

• hliněná nádoba (např. džbán, hrnek, květináč) 
na rozbití (pouze varianta)
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Postup a metody

1.1  Seznámení (5 min)
Rozhovor, dramatizace 

Posaďte se do kruhu. 

Pokud jste hostující lektor, představte se, přivítejte se s dětmi. 

Řekněte, že je tady ještě někdo, koho byste rádi přívítali, a ukažte maňáska Honzíka.

Sehrajte s maňáskem seznamovací scénku, v níž se bude nejdříve před dětmi stydět, ale pak se 
osmělí a představí se jim jako Honzík. Buďte udivení a řekněte, že to je zajímavé, protože dnes si 
budeme povídat také o jednom Honzíkovi.

Ukažte žákům portrét Jana Amose Komenského. Zeptejte se dětí, zda někdo z nich nezná jméno 
tohoto pána. Pokud ano, oceňte žáka. Dále pokračujte slovy:

Toto je obrázek moudrého učitele Jana Amose Komenského, který žil před několika sty lety, kdy 
v naší zemi ještě žili králové, královny, princové a princezny. 

Metodická poznámka 
Je vhodné použít nějaký portrét Komenského, který děti znají z prostředí vaší školy, kolem 
kterého např. procházejí na chodbě apod. Lépe se jim tak lekce propojí a portrét jim bude 
nadále lekci připomínat. Pokud tuto možnost nemáte, je možné využít portrét v prezentaci.

Pozvěte děti a loutku ke sledování prezentace.

Varianta pro 3. - 5. třídu 
Úvodní seznámení i další výklad dělejte bez loutky. Použijte pouze portrét Jana Amose 
Komenského. Zeptejte se žáků, zda ví, kdo to je, a co o něm ví. Odpovědi zapisujte na flipchart. 
Pokud by nikdo nic nevěděl, řekněte dětem, že to byl moudrý učitel a kněz Jan Amos Komenský, 
který se narodil v roce 1592 a zemřel v roce 1670. Měl tak velký vliv na proměnu školství, že se 
mu dodnes přezdívá Učitel národů.  

Je možné se také s dětmi vsadit, že tohoto 
pána někdy vídají, když jdou nakupovat... 
a dávat jim další idicie. Žáci pak přijdou 
na to, že je Komenský zobrazen na bankovce 
o hodnotě 200 korun.

2.1 Dětství J. A. Komenského (10 min)
Práce s prezentací, dramatizace

Promítněte prezentaci o dětství Jana Amose Komenského.

Vyprávějte dětem příběh o dětství JAK a pomocí maňáska (změněným hlasem) projevujte emoce 
- smutek, radost, lítost, údiv, strach, naději apod. a vtahujte tak žáky do děje. 

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min.

1

Jan Amos 
Komenský  

a jeho život

30 min.

2

TOTO JE JAN AMOS KOMENSKÝ.
URČITĚ HO ZNÁTE :-)
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Maňásek: Jé, to jsem já?

Učitel: Kdepak. To je Jan Amos Komenský, když 
byl malý kluk. Žil s maminkou a tatínkem 
a dvěma sestrami ve mlýně.

Maňásek: Co to je mlýn?

Učitel:

• Viděli jste děti někdy mlýn?

• K čemu mlýny slouží?

Honzík Komenský žil v době před 400 lety. 
Pojďme společně přemýšlet, jak Honzík trávil 
své dětství. 

• Jaké zážitky měl s dnešními dětmi?

• Jaké jiné?

Podle obrázků v prezentaci se žáky hledejte 
rozdíly v tom, jak žily děti tehdy a jak teď.

Toto je obrázek z knihy, kterou Komenský 
napsal a ilustroval. Tady jsou popsány hry 
tehdejších dětí. 

SVĚT V OBRAZECH
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Maňásek hláskuje: M-O-R. Co to je? A proč 
jsou na obrázku hroby?

Učitel: Honzíkovi se stalo něco velmi smutné-
ho, když mu bylo 12 let.

Zemřeli mu rodiče i sestry na nemoc, která se 
nazývala mor. 

Pokud některé děti chtějí sdílet zážitek smrti 
blízké osoby, můžete jim dát prostor.

Pomocí maňáska vyjádřete soucit a pohlazení. 
Mohou se připojit i ostatní děti. Na tématu ale 
příliš neulpívejte.

Učitel: Chlapec rostl u příbuzných a už to 
nebyl Honzík, ale Jan. Radost našel v učení. 
Byl to dobrý žák a student.

Aktivita pro menší děti:
Maňásek se chlubí, že je také výborný žák. Vyzvěte děti, aby mu dávaly jednoduché příklady. 
Maňásek je popleta a dělá chyby 2+3=7 apod.

Děti ho opravují a nakonec ho napomeňte, aby se více učil, protože vzdělání je důležité pro náš 
život.

Upozornění 
Tato aktivita není vhodná pro žáky 3. - 5. tříd. Uspořený čas využijte v další části hodiny na 
práci s PL Putování Komenského.

2.2 Dospělý život Jana Amose (5 min)
Práce s videem

Pusťte žákům z prezentace první část videa Jan 
Amos Komenský. 

Maňásek: To je smutné, že mu umřela žena 
a děti a shořely mu knihy.

Učitel: Celý život Jana Amose Komenského byl 
plný těžkých a smutných událostí. Ale on se 
nevzdával a statečně procházel životem skrze 
všechny zkoušky. 

Život je někdy těžký jako projít složitý labyrint. 
My si teď každý zkusíme projít jedním takovým 
labyrintem.

Už to není Honzík,
ale Jan!

JAN NAŠEL RADOST V UČENÍ. BYL TO DOBRÝ ŽÁK A STUDENT.

JEHO ŽIVOT NEBYL 
LEHKÝ.

BYL JAKO SLOŽITÝ 
LABYRINT.

Z JANA SE STAL 
DOSPĚLÝ ČLOVĚK.
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2.3 Cesta labyrintem (5 min)
Práce s pracovním listem

Rozdejte žákům PL Najděte cestu k srdci. Nechte je, aby si 
červenou pastelkou prošli cestu labyrintem. 

Metodická poznámka 
Toto je labyrint, nikoliv bludiště. To znamená, že žáci nenarazí 
na slepé uličky a podobně, stačí, když budou soustředěně 
sledovat bílou cestu a dojdou do středu.

2.4 Dospělý život Jana Amose 2. část (10 min)
Práce s videem, výklad, práce s pracovním listem (pouze pro 3. až 5. třídu)

Po dokončení labyrintů pusťte žákům z prezen-
tace druhou část videa Jan Amos Komenský.

Po skončení videa ověřte, čemu žáci rozumě-
li, a dle toho také upravte rozsah následující 
prezentace:

• Co všechno si pamatujete z videa o Janově 
životě?

Pokračujte doplněním a vysvětlením dle prezentace.

Maňásek: Mně překvapilo, že se pan 
Komenský staral o nemocné lidi. Vždyť mor se 
rychle šířil a mohl se také nakazit! Většina lidí 
se lidem s morem vyhýbala na sto honů.

Učitel: Ano, bylo to pro něho nebezpečné. 
Komenský byl ale celý život k lidem laskavý 
a všímal si těch, kteří potřebovali pomoc. Byl 
přesvědčený o tom, že když věří v Boha, má se 
to projevit také v tom, jak se chová k druhým 
lidem.

Učitel: Komenský pozoroval svět kolem sebe, 
jak lidé žijí, jak se mají, co je trápí a co po-
třebují. Pozoroval také děti a záleželo mu na 
nich. Viděl, že řada z nich nemůže chodit do 
školy a ty, které do školy chodí, jsou často 
znuděné, protože se jen biflují věci, kterým ne-
rozumí. Měl sen udělat školu takovou, aby děti 
bavilo poznávat úžasný svět, který Bůh stvořil.

Úvod ke Komenskému1. – 5. ročníkPracovní listy – Najděte cestu k srdci

Pomož najít 
Komenskému 
cestu labyrintem 
až k srdci

Pomož najít 
Komenskému 
cestu labyrintem 
až k srdci

Autor ilustrací: 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)
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Učitel: A jestlipak víš, proč se Komenskému 
říká Učitel národů?

Maňásek: Nevím, asi proto, že hodně cestoval 
mezi různými národy?

Učitel: Máš pravdu, také hodně cestoval, a to 
po celé Evropě. Opravdu pomáhal i jiným 
národům s tím jak zavést školu pro všechny 
děti a jak vyučovat. Vymyslel totiž, jak by měla 
vypadat škola, kde je dětem dobře, a napsal 
učebnice, které byly přeloženy do mnoha jazyků.

Varianta 
Pro 1. a 2. třídu znázorníme putování Komenského pohybovou aktivitou. Po třídě nebo 
chodbě rozmístěte cedule s názvy zemí. Společně s žáky do zemí „putujte” v tomto pořadí: 
Morava, Německo, Morava, Polsko, Anglie, Švédsko, Maďarsko, Holandsko. Můžete zároveň 
komentovat, co ve které z těchto zemí Komenský dělal.

Varianta 
V tuto chvíli si žáci 3. - 5. tříd mohou vyplnit PL Putování Komenského. Žáci mohou 
pracovat samostatně nebo ve dvojicích.

A zase přišel požár a spálil Komenského knihy!

Maňásek: Mně bylo teda pana Komenského 
moc líto, že mu shořely knihy, které napsal. 
Vždyť mu to dalo tolik práce!

Učitel: Ano, bylo to pro něho opravdu těž-
ké. Ale mně se na Komenském moc líbí, že to 
nevzdal. Řekl: „Nyní se pustím do toho, abych 
sebral střepy svých rozbitých nádob a nějak je 
zase slepil.“

Varianta 
Pokud vám to přijde vhodné, můžete před dětmi symbolicky rozbít hliněnou nádobu nebo 
s nimi mluvit o tom, jaké měly pocity, když se jim zničilo něco, co měly rády. Když se nám něco 
rozbije, můžeme jen plakat, nebo  se pokusíme věc slepit, opravit. 

Učitel: Své stáří Komenský prožil v zemi, 
která se jmenuje Holandsko, jak už jste viděli 
v mapě. Tam psal knihu O nápravě věcí lid-
ských, do níž vkládal všechny své myšlenky 
o opravě světa.

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, mož-
no-li celému světu.” 

Komenský věřil, že se každý člověk má snažit být prospěšný pro své okolí. Napsal: „Komukoli 
prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.”
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3. Co už vím o Komenském (10 min)
Kvízové otázky

Žáci si nachystají 2 karty pro hlasování odpovědí. Na jedné kartě je velké písmeno A a na druhé 
písmeno B. Postupně čtěte otázky nahlas z prezentace, dejte vždy chvilku na rozmyšlenou a po 
domluveném pokynu, např. zvednutí ruky, všichni žáci najednou zvednou kartu s písmenem 
odpovědi, pro kterou hlasují. 

Metodická poznámka 
Pro tuto aktivitu si mohou žáci hlasovací karty jednoduše vyrobit z obyčejných papírů, nebo 
lépe z tvrdších papírů, např. starých kalendářů, aby neprosvítala písmena z druhé strany. 
Podstatné je, aby si žáci napsali obě písmena velkým tiskacím písmenem. 

Lekci uzavřete slovy: 

Dnes jsme trochu nahlédli do Janova života. Poznali jsme, jaký byl chlapec a co dělal jako do-
spělý. Viděli jsme, že ho v životě provázelo mnoho ztrát. Pozorně pozoroval svět a všímal si, jak 
žijí děti i dospělí lidé. Viděl, že spousta věcí funguje dobře, ale řada věcí ve světě kolem něho je 
pokažených. Věřil zároveň, že se dá leccos napravit. V další části se podíváme, co i my můžeme 
napravit ve světě kolem nás.

4.1 Svět vypadlý z osy (5 min)
Demonstrace

Promítněte žákům z prezentace obrázky mlýn-
ských kol a zeptejte se jich, co vidí na obrázcích.

Proč na druhém obrázku voda na mlýnské 
kolo neteče? Kolo je rozbité, vypadlo ze své 
osy. Proto ho voda nemůže roztočit. Když se 
tohle stalo, mlýn pak nemohl fungovat a ne-
mohla se proto umlít mouka.

Komenskému bylo líto, že svět je rozbitý. Říkal, že to je, jako kdyby svět vypadl ze své osy a teď se 
netočí správně. Chtěl svět spravit a pro tuhle nápravu se snažil nadchnout co nejvíce lidí.

Nyní si vyzkoušíme, o čem Komenský mluvil.

Varianta pro 1. a 2. třídu: Předveďte žákům demonstraci myšlenky podle varianty  
pro 3. až 5. třídu.

10 min.

Co už vím 
o Komenském

3

KOMENSKÝ ŽIL V DOBĚ 

A - PŘED 20 LETY 

B - PŘED 400 LETY

KOMENSKÝ ZEMŘEL 

A - V POLSKU 

B - V HOLANDSKU

Náprava 
věcí lidských

20 min.

4
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Varianta pro 3. až 5. třídu: Aktivita s kolečkem na kružítku. 

Rozdejte dětem vystřižená kolečka se zeměkoulí. Vyzvěte je, aby zapíchly kružítko do 
vyznačeného středu a kartonek roztočily. Tak by to mělo být - pokud se kolo otáčí ve svém 
středu, funguje správně. Nyní mohou kružítko zapíchnout jinam a vyzkouší si roztočení 
kolečka. Kolečko se kymácí a vypadává, brzy se zastaví. Pokud se kolo otáčí mimo svůj střed, 
nefunguje správně. Komenský si představoval, že svět je mimo svůj střed, je proto rozbitý 
a potřebuje opravit. 

4.2 Sedm oblastí nápravy (15 min)
Herní aktivita, výklad

Dále pokračujte slovy:

Komenský přemýšlel, co všechno je potřeba na světě spravit, 
a našel 7 oblastí. Podíváme se, které to byly.

Rozdejte žákům do skupin po čtyřech  balíčky se 14 kartami 
(PL Sedm oblastí nápravy). Vždy dvě patří k sobě a znázorňují, 
jak by to v určité oblasti být mělo, nebo nemělo.

Řekněte žákům, že jejich úkolem je najít dvojice karet, které 
k sobě patří, a pojmenovat, v čem se liší, v čem svět není v po-
řádku a jak ho lidé mohou zlepšit.

Varianta 
Pokud je čas, vyzvěte děti, aby karty obrátily, zamíchaly 
a zahrály si s nimi ve skupině pexeso.

Nyní s žáky podle prezentace proveďte kontrolu dvojic obrázků.

VZDĚLÁNÍ
Co si přál Komenský?

Přál si, aby se děti jen neučily zpaměti něco, 
čemu nerozumí, ale aby je to ve škole bavilo.

Úvod ke Komenskému1. – 5. ročníkPracovní listy – Sedm oblastí nápravy

Autor ilustrací: 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)

VZDĚLANOST
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RODINA
Přál si, aby v rodinách bylo více lásky, péče 
a odpuštění.

VLÁDA
Přál si, aby zemím vládli lidé, kteří dělají dobré 
věci. Uveďte příklad dobré a špatné vlády z ně-
které pohádky.

 

VÍRA
Přál si, aby lidé věděli, že nejsou na světě sami, 
ale že mají příležitost naslouchat tomu, kdo 
celý svět stvořil.

MÉDIA
Přál si, aby lidé nelhali a mluvili pravdu a věci, 
které nikomu neublíží.

 
UMĚNÍ

Přál si, aby lidé  svými talenty vytvářeli něco 
krásného.

PODNIKAVOST
Přál si, aby lidé pracovali poctivě a s chutí, 
aby nikoho nepodváděli.

RODINA

POLITIKA

VÍRA

MÉDIA

UMĚNÍ

PODNIKAVOST
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Vlastní realizace nápravy věcí lidských (15 min)

Lekce zde pokračuje výběrem vlastního nápadu k realizaci nápravy věcí lidských. Záleží na vás, 
jakým způsobem tuto část lekce pro svou skupinu žáků zpracujete.

Metodická poznámka 
Nejprve sepište všechny nápady, se kterými žáci přijdou, a teprve ze seznamu vybírejte. 
Můžete využít úvodní otázku: „Co vidíte kolem sebe, že může fungovat lépe, a vy to můžete 
vlastním chováním (jednáním) ovlivnit nebo změnit?". Při realizaci s žáky se můžete 
inspirovat konkrétními Projekty proměny na webu Komenský 2020: https://komensky2020.cz/
verejne-hlasovani/

Reflexe a závěr (10 min)
Nezapomeňte si zde vyhradit čas na závěrečnou reflexi lekce.

Můžete se dětí ptát například: 

• Co vás láká na projektu, který jsme vybrali?

• Co nám pomůže, aby se nám to povedlo?

• Co potřebujeme všechno zařídit?

• Je něco, z čeho máme v našem plánu obavy?

• Co nového jste se dnes dozvěděli?

Reflexe 
a závěr

10 min.

6

Vlastní 
realizace 

nápravy věcí 
lidských

15 min.

5
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Další zdroje

• Slide 01 - ThecentreCZ . Čelní strana 200 Korun českých [Fotografie].  
In: Wikimedia.com [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:200CZK_obverse.jpg?uselang=cs

• Slide 04 - Chlapec na stromě - sylwia_dominik - Pixabay.com

• Slide 04 - Snímek č. 1 z filmu Jako letní sníh – Život J. A. Komenského – Vistafilm (CC 4.0 BY-NC-SA)

• Slide 05 - Chlapci v řece - sasint - Pixabay.com

• Slide 05 - Chlapec s mobilním telefonem - Andi Graf (46173) - Pixabay.com

• Slide 06 - Tweaking out the harry potter hogwarts lego set - woodleywonderworks -  
Flickr.com (CC BY 2.0)

• Slide 06 - Snímek č. 2 z filmu Jako letní sníh – Život J. A. Komenského – Vistafilm  
(CC 4.0 BY-NC-SA)

• Slide 07 - 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)

Ilustrace

• Ilustrace z filmu Jan Amos Komenský – Fishnet s.r.o. (Film21) – projekt Staleté kořeny  
(CC 4.0 BY)

• Karty sedmi oblastí nápravy - 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)

Videa

• Jan Amos Komenský – Fishnet s.r.o. (Film21) – projekt Staleté kořeny (CC 4.0 BY)

Prezentace
https://docs.google.com/presentation/d/10lcmdkYtQqXaMxCDqk35n8MvPbG5xmWPtveaHGu-
F68w/edit#slide=id.gd671a4a285_0_6

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vzdelavani-12-Úvod-ke-Komenskému-
pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vzdelanost-12_Seznamte-se-s-
Komenským-pracovní-sešit.pdf

https://youtu.be/dUW9Chv-ASc
https://docs.google.com/presentation/d/10lcmdkYtQqXaMxCDqk35n8MvPbG5xmWPtveaHGuF68w/edit#slide=id.gd671a4a285_0_6
https://docs.google.com/presentation/d/10lcmdkYtQqXaMxCDqk35n8MvPbG5xmWPtveaHGuF68w/edit#slide=id.gd671a4a285_0_6
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vzdelavani-12-Úvod-ke-Komenskému-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vzdelavani-12-Úvod-ke-Komenskému-pracovni-listy.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vzdelanost-12_Seznamte-se-s-Komenským-pracovní-sešit.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Vzdelanost-12_Seznamte-se-s-Komenským-pracovní-sešit.pdf
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