


Identifikátor materiálu EU: ICT – 3 – 45 

Anotace Žák se seznámí s osobností Jana Amose Komenského. 

Autor Mgr. Blanka Šteindlerová 

Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

Vzdělávací obor Dějepis 

ICT = Předmět/téma Dějepis /Novověk 

Očekávaný výstup 
Žák zná základní informace o životě a díle 

J.A.Komenského, snaží se pochopit jeho význam. 

Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Komenský, pedagogika, život, dílo, zásady, názory 

Druh učebního materiálu Prezentace  

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková skupina 13 - 14 let / 8. ročník 

Období tvorby DUM 12/2012 



 

UČITEL NÁRODŮ 

JAN AMOS  

KOMENSKÝ 





ŽIVOT J.A.KOMENSKÉHO 

 * 28. března 1592 Morava – přesné místo není známo 

 byl kazatelem Jednoty bratrské a učitelem 

 po bitvě na Bílé hoře musel často měnit místa působení a  

    v roce 1628 odchází z vlasti 

 žil v Polsku, přechodně v Anglii, Švédsku, Uhrách, na konci 

života také v Nizozemí 

 na cestách přednášel a propagoval své názory na výchovu a 

vzdělávání 

 † 15. listopad 1670 Amsterdam– pohřben v Naardenu 



DÍLO J.A.KOMENSKÉHO 

 psal latinsky, německy, česky 

 

 vytvořil díla mnoha oborů, zejména: 

         teologická (týkající se víry, církevní) 

         filozofická (týkající se vzniku a běhu světa) 

         pedagogická (týkající se výchovy a vzdělávání)   

 

 stanovil zásady vyučování 

 



PRVNÍ VYDÁNÍ KNIHY LABYRINT 

SVĚTA A RÁJ SRDCE 



PEDAGOGICKÉ NÁZORY 

J.A.KOMENSKÉHO 
 i méně nadané dítě lze vychovávat 

 klade důraz na kázeň, při jejím porušování připouští tělesné 

tresty 

 ve třídě mají být žáci stejného věku a podobné úrovně 

znalostí 

 užívá pojmy školní rok, školní prázdniny, školní týden 

 výuka má mít tyto zásady: názornost, soustavnost, 

systematičnost, aktivnost, trvalost a přiměřenost 

 rodiče a učitel mají být  dítěti příkladem 



NEJSTARŠÍ DOCHOVANÝ 

RUKOPIS J.A.KOMENSKÉHO, 

1611 



KOMENSKÝ DĚLIL DĚTI PODLE 

NADÁNÍ.  

KAM PŘIŘADÍŠ SEBE? 

Děti jsou: 

 bystré, dělají radost  

 bystré, líné  

 bystré, vzpurné  

 s nedostatkem bystré mysli  

 s nedostatkem bystré mysli, líné  

 s nedostatkem bystré mysli, vzpurné  
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