
 

Milí moji studenti, 

zdravím vás z dávných věků a jsem potěšen, že vás mohu 

oslovit. Vaše gymnázium sleduji se zvlášť vřelým 

zaujetím. Jsem dojat, že mohu být účasten 

mezinárodního uskupení a jeho týdnu UNESCA, jenž 

ponese se v duchu mého oblíbeného citátu: 

 

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ 

Tento týden si se svými učiteli vyměníte role a stanete se 

mými následovníky. 

 

 

 

 

Již jsme si všichni zvykli, že poslední dny školního roku jsou věnované projektu 

UNESCO. Nebude tomu jinak ani letos! Protože jsme kreativní, není pro nás 

problém se přizpůsobit neobvyklé situaci, v níž se nyní nacházíme. Letošním 

tématem je výročí Jana Amose Komenského a jeho pedagogických zásad. 

Kdo? 

Vy všichni – v rámci distančního studia 

 

 



Kdy? 

8. – 14.6.2020 – v tyto dny nebudete mít zadané žádné jiné úkoly 

Co? 

Vaším úkolem bude v tomto týdnu pojmout podle vás ideálně, kreativně, 

zajímavě, zábavně, názorně zadanou látku. 

 

Jak na to? 

Každá třída má dva patrony, kteří vám včas pošlou zadání (vybranou látku pro 

zpracování). A dál to bude na vás a vaší kreativitě. 

Zkuste být takoví učitelé, jaké byste chtěli mít. 

 

Možnosti jsou široké…. Důležité je, abyste se inspirovali některými zásadami 

J.A.Komenského. 

Při výuce samé aplikoval Komenský tyto zásady: 

 

 zásada názornosti – přímá žákova zkušenost 

 

 zásada systematičnosti a soustavnosti – učivo by na sebe mělo navazovat, 

nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Je třeba zajistit 

soustavný vzdělávací režim 

 

 zásada aktivnosti – žáci by měli své poznatky získávat vlastní zkušeností, 

využívat je v praxi 

 

 zásada trvalosti – je třeba soustavně učivo opakovat 

 

 zásada přiměřenosti – učitel by měl vycházet z věkových a individuálních 

schopností dětí 

 

list z učebnice, pexeso, komiks, mapa a cokoli jiného, JEN NE PREZENTACI 

 

 



Komu? 

Výsledek své práce zašlete mailem do 15.6.2020 svému patronovi. Pokud 

nebudete tvořit na počítači, výsledek vyfotíte a pošlete. V září poté přinesete 

osobně. 

Důležité 

 Tato aktivita je povinná pro vás všechny.  

 Možná inspirace bude vyvěšena na stránkách gymnázia 

 Vámi vytvořené materiály budou využívány při výuce, budou 

prezentovány při DOD, nejlepší mohou být vystaveny. Zdařilé práce 

budou zohledněny při klasifikaci. 

 Pokud váš patron dovolí skupinovou práci, maximální počet lidí ve 

skupině jsou 3. 

 v případě dotazů a nejasností oslovte: 

1. své patrony 

2. koordinátorky projektu – Hm, Vl 

 

 

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte 

se o všem sami!“ 

 

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá 

učený nikdo ani ve škole.“ 

 

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“ 

 

 

 

 

Váš  

Jan Amos Komenský 

 

 


