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JAN AMOS KOMENSKÝ- PRACOVNÍ LIST 
 

1) ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ ZÁSADY J. A. KOMENSKÉHO. 
 
ÚKOL: A) Přečti si následující základní pedagogické zásady J. A. Komenského. 
 

• Při výuce je v centru pozornosti žák, ne učitel. 
• Zásada názornosti, přiměřenosti 
• Základní vyučování je pro všechny děti, zdarma a v mateřském jazyce. 
• Je důležité učit se dovednostem i vědomostem s pochopením a bez memorování. 
• Důraz má být kladen na tělesnou výchovu a praktické dovednosti. 
• Vedle učení je třeba i vychovávat a probouzet cit a vůli. 
• Tělesné tresty by neměly být vykonávány. 
• Kázeň a autorita učitele je přirozená. 
 
 B) Přečti si následující tvrzení a rozhodni, zda jsou či nejsou podle předcházejících 

pedagogických zásad pravdivá. 
ANO- NE  Žáci by měli být na základní škole vyučováni v latině. 
ANO- NE  Při vyučování by měla být veškerá pozornost soustředěna na učitele. 
ANO- NE   Žáci by ve škole neměli být trestáni tělesnými tresty. 
ANO- NE  Obtížnost učiva by měla odpovídat věku žáků. 
ANO- NE  Tělocvik měl být důležitou součástí vyučování. 
ANO- NE  Vyučováni by měli být pouze chlapci. 
ANO- NE  Učivo by mělo být názorně ukazováno na příkladech. 
ANO- NE  Žáci by se měli všechno učit zpaměti. 

 
 
 
 

2) VYBRANÉ MYŠLENKY J. A. KOMENSKÉHO 
 

ÚKOL: Přečti si následující myšlenky J. A. Komenského a pokus se je vyjádřit vlastními slovy. 
 
 

• Moudrost dražší jest než kamení drahé. 
• Lépe někdy začíti než nikdy. 
• Rodičům nad stříbro, zlato, perly a kamení drahé dražší mají dítky... 
• Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý 

zájem o učení. 
• Knihy jsou nejvěrnější přátelé, rády s námi rozmlouvají, dávají nám návod, povzbuzují nás, 

utěšují a jako přítomné nám předvádějí i věci našemu zraku vzdálené. 
• Nic není na světě, co by nemohl chápat člověk obdařený smysly a rozumem. 
• Mnozí lidé jsou jako slepí, jsou tupí a hloupí: přicházejí na svět a nevědí odkud, žijí v něm a 

nevědí proč, odcházejí z něho a nevědí jak. 
 
Zdroj: 
Mapa- Jan Amos Komenský, nakladatelství Stiefel 
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JAN AMOS KOMENSKÝ- PRACOVNÍ LIST (ŘEŠENÍ 1. ÚKOLU)  
 

1) ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ ZÁSADY J. A. KOMENSKÉHO. 
 
ÚKOL: A) Přečti si následující základní pedagogické zásady J. A. Komenského. 
 

• Při výuce je v centru pozornosti žák, ne učitel. 
• Zásada názornosti, přiměřenosti 
• Základní vyučování je pro všechny děti, zdarma a v mateřském jazyce. 
• Je důležité učit se dovednostem i vědomostem s pochopením a bez memorování. 
• Důraz má být kladen na tělesnou výchovu a praktické dovednosti. 
• Vedle učení je třeba i vychovávat a probouzet cit a vůli. 
• Tělesné tresty by neměly být vykonávány. 
• Kázeň a autorita učitele je přirozená. 
 
 B) Přečti si následující tvrzení a rozhodni, zda jsou či nejsou podle předcházejících 

pedagogických zásad pravdivá. 
ANO- NE  Žáci by měli být na základní škole vyučováni v latině. 
ANO- NE  Při vyučování by měla být veškerá pozornost soustředěna na učitele. 
ANO- NE   Žáci by ve škole neměli být trestáni tělesnými tresty. 
ANO- NE  Obtížnost učiva by měla odpovídat věku žáků. 
ANO- NE  Tělocvik měl být důležitou součástí vyučování. 
ANO- NE  Vyučováni by měli být pouze chlapci. 
ANO- NE  Učivo by mělo být názorně ukazováno na příkladech. 
ANO- NE  Žáci by se měli všechno učit zpaměti. 

 
Správné odpovědi jsou vyznačeny červenou barvou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


