4. Která z knih, kterou napsal J. A. Komenský Tě nejvíce zaujala a proč?
Jan Amos Komenský (1592 – 1670) vstoupil do dějin jako významný teolog, ﬁlozof, humanista
a zakladatel moderní pedagogiky. Mnohé z jeho myšlenek jsou aktuální i v dnešní době.
U příležitosti 350. výročí jeho úmrtí vás Slezské zemské muzeum a Muzeum Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě zvou na putovní výstavu vizuálně zpracovaných velkoformátových panelů, přibližující myšlenkový odkaz této významné osobnosti světového významu.
1. Kdy se pravděpodobně J. A. Komenský narodil? Zakroužkuj správnou odpověď.

2. Měl ještě nějaké sourozence? Označ správnou odpověď.
(Najdeš ji např. na internetu nebo v odborné literatuře)

3. K uvedeným časovým údajům doplň významné události v životě J. A. Komenského.
(Zde můžeš pracovat sám nebo společně se svým kamarádem)
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5. Usilování o dosažení nových objevů v různých oblastech vědy a techniky provázelo i život
J. A. Komenského. Uveď příklady a jména objevitelů.

6. Napiš svými slovy, jak si představuješ J. A. Komenského. Odhadni, co měl rád a co naopak
nemiloval, na čem mu záleželo, čemu se vyhýbal.

8. J. A. Komenský uvádí zásady vhodného učení. Jaké poučení nám přináší?
Označ správná tvrzení.
a) máme se učit svědomitě a rádi
b) chopit se všech příležitostí k učení
c) neodpočívat a pouze se učit

9. Dokresli podle předlohy portrét J. A. Komenského.

7. Vyber si některou z myšlenek J. A. Komenského a napiš, proč se Ti líbí.

„Pec zkouší zlato a trápení člověka.“

„Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.“

„Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy,
vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“
10. A na závěr si vyzkoušej ( pomocí obrázkové pomůcky) kamarádovi nebo rodičům
vyprávět o J. A. Komenském.
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