JAN ÁMOS KOMENSKÝ K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ VYDÁNÍ 2/ LEDEN 2021
PROJEKT K 350. VÝROČÍ
ÚMRTÍ J. A. KOMENSKÉHO
Prohlédněte si práce našich žáků
ČTĚTE NA STRANĚ 1-7

HLÁSÍME SE K ODKAZU
KOMENSKÉHO
Jak se naši žáci seznamovali s
myšlenkami J.A.Komenského
ČTĚTE NA STRANĚ 1-7

Životní osudy Učitele národů

Jan Ámos Komenský žil v letech
1592 - 1670 a již za svého života
se stal významnou
a mezinárodně uznávanou
vědeckou osobností.
Přestože jeho osobní život byl

poznamenán mnoha tragédiemi,
neustále pokračoval ve své
vědecké činnosti v oblasti
výchovy a vzdělání, v nichž
spatřoval cestu k nápravě
tehdejších poměrů jakými byly
války, hladomory a chudoba.
Již jako student univerzity
v německém Herbornu navštívil
roku 1613 Amsterdam, v té době
vysoce rozvinuté město Evropy.
Odtud se vypravil na univerzitu
do Heidelbergu v Německu, kde
ovšem strávil pouze jeden
semestr. Poté se roku 1614 vrátil
přes Prahu do Přerova, kde
zahájil svou pedagogickou dráhu
jako rektor latinské školy.
Protože se hlásil k protestantské
víře jako člen Jednoty bratrské
a později i její kazatel, byl
v Čechách pronásledován
a nucen se ukrývat. V té době
mu během morové epidemie
ve Fulneku zemřela první žena
a dvě děti. Jeho ochráncem
a mecenášem se v té době stal
šlechtic Karel starší

ze Žerotína,na jehož přerovském
panství v té době pobýval. Zde
se také seznámil se svou druhou
ženou, s níž měl 3 dcery a syna
Daniela. Po zákazu
protestantského náboženského
vyznání v Čechách a na Moravě
odchází roku 1628 jako
pobělohorský exulant

do polského Lešna. V Lešně se
stal zástupcem rektora
gymnázia, a to podnítilo jeho
zájem o pedagogiku. Jeho práce
brzy získaly světový věhlas
a Komenský byl zván
do různých evropských zemí
k reformě jejich školství.
Pobýval v Anglii, delší dobu
ve Švědsku, ale také v Uhrách
a nakonec se znovu vrací
do Lešna. Po návratu ze Švédska
mu v Lešně zemřela druhá žena
a Komenský se oženil potřetí.
V letech 1654-1656 pobýval
Komenský v Lešně, kde
pracoval na svých
nejrozsáhlejších dílech Latinský
slovník, Metafyzika a Pansofie,
která při následném požáru
Lešna shořela. Komenský se
s touto ztrátou nikdy nevyrovnal.
Na přání svého přítele Louise de
Geera se od roku 1656 uchýlil
do Amsterdamu, kde konečně
našel klid pro svou práci. Zde
také 15. listopadu 1670 umírá
ve věku 78 let.

Muzeum Komenského v Přerově

A takhle vypadala školní třída
v době J. A. Komenského.

Takhle vypadala školní třída
v období 1. republiky tedy
zhruba před 100 lety. Expozice
je umístěna v přerovském zámku

a vychází z dochovaných
písemných zpráv i dobových
vyobrazení.

Většinové obyvatelstvo bylo
negramotné. Zásadní změna
nastala až s příchodem
protestantů, kteří začali
během bohoslužeb používat
německý jazyk místo latiny.
V dosahu farností vznikaly první
školy, v menších vesnicích se ale
objevily až o 100 let později.
Mnohé obce měly tzv. školu
vandrovní, která se stěhovala
spolu s učitelem, který hledal
obživu.
Učitelé se totiž den ode dne

ZŠ A MŠ PŘEROV NAD LABEM

potýkali s bídou a většinou si
museli přivydělávat jako
písaři, biřici, noční hlídači či
jinak.
Ve městech školu vedl rektor,
který řídil několik učitelů
a pomocníků. Učilo se hlavně
psaní, čtení, počítání
a náboženství, ovšem
bez jakéhokoliv řádu
a bohužel i smyslu. Děti byly
nuceny pamatovat si různé texty
aniž by jim rozuměly. Výuka
probíhala převážně přes zimu,
kdy nebylo zapotřebí práce
na polích, i tak byla ale
docházka slabá.
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Ukázky dopisů žáků 9.ročníku
J.A. Komenskému
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Zhodnocení distanční výuky

zpracovala Olga Kovaříková

Komenského rodiště s otazníkem Hrob J. A. Komenského
Už čtyři sta let se nepodařilo
odhalit místo narození Jana
Amose Komenského (28.3.1592
– 15.11.1670). O rodiště Učitele
národů, jak je Komenský často
přezdíván, se přou
na jihovýchodní Moravě obce
Nivnice, Komňa a město
Uherský Brod. Rané mládí J.
A.Komenského se váže ale i k
Nivnici a Uherskému Brodu.
Tato místa jsou od sebe vzdálena
vzdušnou čarou deset kilometrů.
Každá z obcí používala svůj
vlastní slogan: Nivnice – rodiště

Komenského, Komňa – rodiště
Komenského. Pozadu nezůstal
ani Uherský Brod, ten používá
nápis Město Komenského.
Zapeklitou situaci musel řešit
i bývalý prezident Václav Havel
při návštěvě v roce 1992.
Tenkrát se slavilo čtyřsté výročí
narození Komenského. Každá
obec má svoji pamětní desku
s místem, kde údajně stál rodný
dům Učitele národů. Havel
nakonec musel navštívit všechna
tři místa, aby někoho neurazil.

V Naardenu našel učitel národů,
poslední biskup Jednoty
bratrské, filozof a učenec Jan
Amos Komenský (1592–1670)
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svůj azyl roku 1670. Přijel sem
z Amsterdamu, kde bydlel
čtrnáct let od roku 1656.
Ke zdejšímu klášteru třetího
řádu sv. Františka se sirotčincem
náležel Valonský kostel, či spíše
kaple, kde Komenský
na sklonku života kázal, a kde
byl také 22. listopadu 1670
pohřben.
Po stranách vchodu do kaple
jsou do stěn vsazeny pamětní
desky s nápisy, které připomínají
také návštěvu prezidenta T. G.
Masaryka.
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Odkaz J. A. Komenského

"Na tebe národe český
a moravský, vlasti milá,
zapomenouti nemohu, nýbrž
tebe pokladů svých, kteréž mi
byl svěřil Pán, dědicem činím.

Boží, abys znajíc Hospodina
hojněji jej poznávati se
snažovala. A poněvadž Pán náš
Písma svatá zpytovati poručil,
odkazuji tobě za dědictví knihu
Boží, Bibli svatou.

Věřím i já Bohu, že po přejití
vichřic hněvu, hříchy našimi
na hlavy naše uvedeného,
vláda věcí tvých k tobě se zase
navrátí, ó lide český!

Třetí , poroučím obzvláště také
milost (lásku) k církevnímu řádu
a milostné té kázni, kteráž
mezi dítkami Božími býti má
a musí.

A pro tuto naději tebe dědicem
činím všeho toho, co jsem koli
po předcích svých zdědila:

Čtvrté , odevzdávám horlivost
k sloužení Pánu Bohu a k
sloužení jemu jedním ramenem.

Napřed milost k pravdě Boží
čisté, kterouž nám před jinými
národy prvé službou Mistra Jana
Husa našeho ukazovati začal
Pán.

Páté , odevzdávám tobě také
a synům tvým snažnost
v pulérování (tříbení),
vyčišťování a vzdělání milého
našeho a milostného otcovského
jazyka.

Druhé , poroučím tobě horlivou
žádost k vyrozumívání vždy
plnějšímu a jasnějšímu té pravdy

Šesté, odkazuji tobě mládeže

lepší, pilnější a zdárnější
cvičení, nežli bývalo." Kšaft
umírající matky Jednoty
Bratrské ("šestero odkazů")

Nevěřte všemu, co se vám
k věření předkládá: Zkoumejte
vše a přesvědčujte se o všem
sami!

Ukázky citátů J.A.
Komenského

„Posláním od začátku do konce
budiž hledati a nalézati způsob,
který by umožnil, aby učitelé
méně učili, žáci se však více
naučili, aby ve školách něměl
místa křik, pocit ošklivosti,
vědomí marné práce.“

Nevěřte všemu, co se vám
k věření předkládá: Zkoumejte
vše a přesvědčujte se o všem
sami!
Nemilovat knihy znamená
nemilovat moudrost. Nemilovat
moudrost však znamená stát se
hlupákem.
Cílem vzdělání a moudrosti je,
aby člověk viděl před sebou
jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval
na minulost, znal přítomnost
a předvídal budoucnost.

HOP A SKOK DO LAVIC

„Ne ze souhlasu, ale
z pochybnosti se rodí pokrok.“
„Že dítky nejdražší boží dar
a klenot nejpilnějšího opatrování
hodny jsou.“
„Takový je příští věk, jak jsou
vychováváni příští jeho
občané.“

