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Ahoj kamarádi, 

jak všichni dobře víte, celý minulý ročník se v časopisech 

objevoval labyrint. Ne náhodou. V tomto podzimním čísle naši 

společnou cestu dokončíme. Pomocníkem, a to velmi vzácným, 

mi bude sám „učitel národů“. 

Český myslitel, spisovatel, také filosof, Jan Amos Komenský, 

od jehož smrti letos uplyne už 350 let, je autorem 

nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem 

Labyrint světa a ráj srdce (tady jsem si dovolil vypůjčit ono 

magické slovo labyrint). Působil také jako učitel a teoretik 

pedagogiky a na toto téma sepsal mnoho spisů. Abych Vám to 

trochu přiblížil, obsahovaly třeba pravidla, jak správně 

vyučovat děti, co a kolik toho mají umět, jak učit cizí jazyky.  

Musím teď určitě vyzdvihnout další jeho skvostné dílo, 

kterému je vlastně celý tento časopis věnován, a to originální 

učebnici Orbis pictus neboli Svět v obrazech. Už podle jejího 

názvu jistě poznáte, že kniha obsahovala velké množství 

obrázků. Právě podle nich chtěl J. A. Komenský dětem ukázat 

svět a naučit je správně pojmenovat jeho části. A to nejen 

v rodném jazyce, ale i v jiných, cizích.  

Já jsem se pokusil vytvořit několik stran takové encyklopedie 

taky. Podívejte se, jestli se mi to aspoň trochu povedlo. 

Časopis jako vždy najdete na pultech oddělení pro děti 

a mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice 

a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může si ho 

stáhnout na stránkách naší knihovny www.kpbo.cz. 

  

https://www.kpbo.cz/
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Jan Amos Komenský 

Patří mezi naše největší filozofy. Slávu po celém světě získal 

jako autor děl z oblasti teorie pedagogiky. Už za jeho života 

získaly velký ohlas jazykové příručky s názvem Dveře jazyků 

otevřené nebo encyklopedie Svět v obrazech. Svá díla psal 

v českém i latinském jazyce. Je právem považován za 

zakladatele moderní pedagogiky. Jeho jméno je spojené 

s přídavkem Učitel národů. 

J. A. Komenský se narodil 28. března 1592 jako nejmladší páté 

dítě Martina Komenského a jeho ženy Anny. Místo narození 

není známo. Mluví se o Uherském Brodě, Nivnici nebo Komňe. 

Rodiče mu ve dvanácti letech umírají. Amose se ujímá teta. 

Do školy nastupuje ve 12 letech ve městě Strážnici. O čtyři 

roky později vystuduje latinskou školu v Přerově. Vysokou 

školu dokončí v německém Herbournu. 

Nastupuje jako pedagog. Roku 1616 je vysvěcen na kazatele. 

Odjíždí do Fulneku, kde se stává správcem školy Jednoty 

bratské. Odmítá přestoupit na víru katolickou, a z tohoto 

důvodu se musí se ukrývat po celých Čechách. Nakonec v roce 

1928 odchází do polského Lešna. Zde je ustanoven písařem, 

biskupem a zástupcem rektora na lešnovském gymnáziu. Právě 

v této době se začíná nejvíce zajímat o pedagogiku. Je zván 

k výuce žáků na různých školách ve světě. Dlouho odmítá. 

Nakonec přijímá nabídku z Anglie. Přednáší dokonce na 

Královské akademii věd. Po šesti letech se vrací zpět do Lešné, 

kde se stává biskupem. Využívá možnosti otevřít tři třídy 

školy dle jeho vyučovacích metod v Uhrách. Bohužel některé 
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jeho názory naráží na nepochopení, což vede k tomu, že výuka 

byla ukončena. Po návratu zpět do Lešné díky požáru přichází 

skoro o celý majetek i své cenné rukopisy. Na konci svého 

života se uchyluje do Amsterodamu. 15. listopadu 1670 umírá. 

Je pochován v kostelíku v Naardenu. 

Celý svůj aktivní život prosazoval, aby do školy chodily 

všechny děti. Vyučovat by se mělo ráno v klidném prostředí 

bez tělesných trestů. Hlavní věc, kterou chtěl prosadit, bylo 

motto: ŠKOLA HROU. 
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Škola 

Velké prázdniny skončily a máme tu měsíc září. Děti se vrací 

do školy, zpátky do lavic. Potkají se tam zase se svými 

spolužáky a taky paní učitelkou nebo panem učitelem. Možná 

k nim přibude i nový kamarád, co se v létě přistěhoval. Aby 

všechno běželo, tak jak má, nebývá na jednoho pedagoga více 

než 30 dětí. Třídy se zaplní a může se začít s probíráním 

nového učiva.  

Ovšem v minulosti bývalo žáků ve třídách klidně i 100. To si 

vůbec neumím představit. Vy ano? Uznejte, že to učitelé 

neměli vůbec jednoduché. Škola byla místem, kde se měly děti 

vychovávat. Hlavně tedy v náboženství, ve vědách, umění 

i řemeslech. Poznat vlastně sami sebe. Velký důraz se kladl na 

kázeň, ta byla moc důležitá. Za její porušení následovaly 

tělesné tresty, ty tehdy byly na denním pořádku.    

Dnes už je situace jiná. Tresty zůstaly, ale mají odlišnou 

podobu. Také způsob učení se různě měnil. Jedno je ale jisté. 

Určitě mi dáte za pravdu, když řeknu, že se Vám nové 

vědomosti lépe vryjí do paměti, pokud je učitel názorně 

předvede. Sami si vše hned vyzkoušíte. Zapojíte i vlastní 

zkušenosti. Díky různým hrám si látku opakujete a fixujete. 

Tímto způsobem Vás učení baví. 

Tato metoda vzdělávání se dá jistě nazvat škola hrou, kterou 

J. A. Komenský prosazoval.    
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Rostliny 

Naleznete je všude kolem nás. Jsou pro život důležité, 

potřebné, obohacující i uklidňující. Jako první se vám určitě 

v souvislosti s rostlinami vybaví barva zelená. Ovšem během 

roku se zbarvení může změnit. Teď na podzim je to viditelné 

nejvíc. Mnoho stromů nahradí zelenou na listech za odstíny 

žluté, oranžové, červené nebo hnědé. Naštěstí jen na chvíli, 

na jaře se zase stromy zazelenají.  

Z říše rostlin právě květiny mají v repertoáru ke své základní 

zelené na výběr i další nádherné odstíny všech možných barev. 

Je jedno, jestli rostou u nás nebo kdekoli jinde na světe. 

Když si chcete pořádně odpočinout, není nic lepšího než 

příroda. Tam mezi stromy v lese, na louce či na zahrádce 

čerpá novou energii každý z nás.  

Také květy nebo plody keřů mohou léčit. Mezi mé 

nejoblíbenější patří černý bez. V červnu sbírám velké bílé 

květy, a to na místech, kde nejezdí auta. Opatrně je dávám do 

košíčku, aby neztratily pyl. Doma si pak z části květů udělám 

bezinkovou šťávu a druhou dám sušit na půdu. Za chvíli přijde 

doba, kdy si rád udělám bylinkový čaj. 
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Etika 

Toto slovo je původně z řeckého slova „éthos“. Znamená zvyk, 

obyčej, mrav. Je to způsob Vašeho chování, jednání, myšlení 

nebo pocitů. Všichni se snažíme jednat slušně, nikomu 

neublížit, pomáhat. Pomáháte rádi mamince, tatínkovi, 

babičce, dědovi, bráškovi, ségře nebo kamarádům? Myslím, že 

určitě. Udělali jste někomu v poslední době radost? Bylo to 

moc príma, co říkáte? 

K etice se váže těchto sedm vlastností. Doplňte do 

jednotlivých názvů krátké nebo dlouhé samohlásky (a, e, i, o, 

u, á, é, ě, í, ó, ú). Budete hned vědět správné názvy. 

R _ Z V _ Ž N O S T: jednáme beze spěchu, vyrovnaně. 

P _ L N _ S T: znamená pracovitost. Určitě jste takoví žáčci. 

S T Ř _ D M _ S T: můžeš ukázat v jídle. Nesníme, vše co 

vidíme. 

S T _ T _ Č N _ S T: neboli odvaha. Je to síla překonat strach. 

T R P _ L _ V O S T:zvládat všechny úkoly v klidu, bez 

nervozity. 

L _ D S K _ S T:buď příjemný, hodný k lidem okolo sebe. 

S P R _ V _ D L N _ S T: dělej dobro pro druhé. 

Š T _ D R _ S T: umět se rozdělit o to, co máš. 

Doplň k uvedeným slovům opak z vlastností nahoře: 

Chamtivost: 

Netrpělivost:  
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Zvířata 

Na této stránce se spolu letmo vydáme do říše živočichů. 

Zkuste uhádnout, kolik druhů zvířat na světě zatím vědci 

objevili: 

a) 600 tisíc 

b) 7, 8 milionů  

c) 1 milion  

Obdivujeme jejich velikost, zbarvení, váhu, výšku, rychlost, 

věrnost, nespoutanost a spoustu dalších úžasných věcí, které 

umí. Tak třeba žirafa má tak dlouhý jazyk, že si dokáže 

olíznout uši. Klokan přeskočí čtyři dospělé osoby ležící za 

sebou na zemi. Datel zobákem klove do stromu během vteřiny 

20x.  

Zvířátka najdete všude kolem nás. Žijí na souši (les, louka, 

mez, pole), ve vodě (moře, jezero, potok), v zemi nebo na 

horách. Popřemýšlejte a na každý prázdný řádek napište tři 

představitele z každé skupiny: 

 

 

 

Máme je moc rádi, ať už jsme malí nebo velcí. A co teprve 

naše domácí zvířátka. Mám doma pejska Punťu a nevyměnil 

bych ho za nic na světě. Je to kamarád, jak se patří. 

Souhlasíte? Myslím, že určitě.   



13   



14   



15 

Živá a neživá příroda 

Žijeme na planetě  ...............  Každý z nás zde najde potravu 

i úkryt. Kolem nás je spousta přírodnin. Vím od dětí ze školy, 

že se dělí na UVIOŽ a EŽOIUVN přírodu. (Složte písmenka 

správně.) 

První skupinu tvoří organismy. Přijímají jídlo, pijí, rostou, 

dýchají a rozmnožují se. Dělí se na: 

1.  ...............................................................  

2.  ..............................................................  

3.  ..............................................................  

Druhá skupina nejí, nepije, neroste, nedýchá a ani se 

nerozmnožuje. Patří do ní: 

1.  ...............................................................  

2.  ..............................................................  

3.  ..............................................................  

4.  ..............................................................  

5.  ..............................................................  

(Doplňte k číslům správná slova jednotlivých skupin: zvířata, 

voda, houby, vzduch, rostliny, horniny, nerosty, půda). 

Zvířata můžeme dále rozdělit na bezobratlé a obratlovce. 

Podle toho, co jí, na býložravce, masožravce a všežravce.  

Vzduch a vodu potřebujeme k životu. Horniny jsou pevným 

obalem země. Zvětráváním nerostů a hornin vzniká půda.  
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Smysly 

Mezi základní smysly patří zrak, chuť, čich, sluch a hmat. 

Jejich sídlo je v mozku. Každý ze smyslů působí ve vlastním 

orgánu. Zrak v oku, chuť na jazyku, čich v nose, sluch v uchu 

a hmat na kůži (ruka nebo noha s prsty). To jste se už možná 

učili nebo o tom alespoň slyšeli. Jak jistě dobře víte, či tušíte, 

jsou pro náš život tyto smysly moc důležité. Už bez jednoho 

z nich by se nám žilo podstatně hůře.  

Proto si je chraňte! 

Vyzkoušíme si to. 

Představte si, že jste na louce u potoka. Se zavázanýma 

očima neuvidíte, jak teče voda v potoce a dělá bílé vlnky, 

žabky, ani malé rybky v něm. Louku s trávou a barevnými 

kytkami. Ani kamaráda s pejskem, který se blíží. 

Se zakrytýma ušima neuslyšíte, jak voda v potoce bublá 

a spokojeně teče dál. Že žabky kvákají jedna přes druhou. 

Vítr šumí a pohrává si s trávou. Co říká kamarád, ani jak pejsek 

štěká. 

Se zacpaným nosem neucítíte, že stojíte venku na čerstvém 

vzduchu. Ani, jak voní kytky.  

Kamarád vám donesl tyčinku. Ale když ji jíte, nepoznáte 

v puse, jestli je slaná, sladká, hořká nebo kyselá. 

Nezkusíte rukou, jestli je voda v potoce studená. Zda tráva 

na louce nelechtá nebo nepíchá na holých nohách. Ani jak 

hebkou srst má kamarádův pejsek. 
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Řemesla 

Řemesla byla a jsou důležitá v každé době. Ten, kdo svou práci 

dělá dobře a je pro ni mezi ostatními lidmi vyhlášen 

a vyhledáván, nemůže si stěžovat. Daří se mu určitě skvěle. 

Některá řemesla už skoro zanikla. Věnuje se jim jen hrstka 

lidí a jiná jsou tu mezi námi naštěstí stále dostatečně 

zastoupena.  

Víte, kdo potřebuje ke své práci rýhováky, kovadlinu nebo 

třeba kleště? No přece kovář. Protože pracuje s ohněm, musí 

dávat pozor a taky mít velkou sílu. Mezi jeho nejčastější 

výrobky patřily kdysi nejrůznější zemědělské nástroje 

a hlavně podkovy pro krávy, voly a koně. Potřebné byly také 

ale i kuchyňské nástroje, různá klepadla a kování na truhly. 

Později tu byli kovářští mistři, kteří uměli vyrobit třeba 

nádherné ozdobné mříže, vrata či branky. 

Kovářského řemesla si lidé vždycky moc vážili. Takový mistr 

totiž musel kromě železa i jiných kovů rozumět i zvířatům. 

Zastával totiž i práci zvěrolékaře. 

Jedno řemeslo jste si už určitě vyzkoušeli všichni. Že to není 

pravda? A co takový pekař. Pokud jste mamince pomáhali 

s pečením, třeba vánočních perníčků, mám pravdu.  

Sami vidíte, že pekaři jsou hodně důležití a potřební. Jídlo 

k životu potřebujeme všichni. Takový křupavý chleba, voňavé 

rohlíčky nebo koláčky, záviny, koblížky atd. Kdo z Vás by si 

nedal.  
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Sedm věků člověka 

Asi se budete trošku divit názvu této stránky. Přemýšlíte? My 

skřítci jsme malí, velcí, vousatí. Záleží na tom, jak si nás děti 

představíte. Nerosteme, nestárneme. U vás lidí je to úplně 

jinak. Nejprve na svět vykouknete jako malé miminko. Z něho 

vyrostete v kluka nebo slečnu. Čas běží dál. Muž nebo žena se 

stanou dědou a babičkou. Proto ten nadpis. Pojďte, budeme si 

hrát. Na konci stránky najdete písmenka. Pod každým je číslo. 

Dopište písmenka nad čísla. Zjistíte správné odpovědi, jak se 

jmenují jednotlivé etapy lidského života u kluků i holek. Tak 

hurá na to.  

Kluk Holka 

6 15 27 9 6 15 27 9 

13 18 1 22 8 4 6 9 30 5 2 27 17 21 

19 18 2 6 8 20 8 4 6 9 30 5 8 

19 18 1 6 34  19 29 36 6 15 30 17 1 

19 29 36 36 8 20 1 

25 27 1 23 34  19 29 36 25 27  1 23 2  36 8 20 1 

25 8 26 18 34  25 27 1 24 8 4 25 8 26 18 2  3 1 3 14 5 17 1  

A Á B C Č D Ď E Ě F G H CH I Í J K L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

M N O P R Ř S Š T Ť U V W X Y Ý Z Ž 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
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Labyrint 

Kamarádi, už jste zjistili, zda myšky našly sýr? Bylo to moc 

těžké? Určitě ne. Jste šikulky šikovné. A na tom se nic 

nezmění ani na této poslední stránce. Jenom tentokrát bude 

trošku jiná. Dnes, zde nenajdete žádný chutný recept nebo 

návod, jak si spolu něco vyrobit. 

V tomto čísle časopisu popusťte zcela uzdu Vaší fantazii. 

Pojďte si hrát a tvořit. Zkuste popřemýšlet a doma s rodiči, 

sourozenci, kamarády či úplně sami postavit labyrint. 

Možností z čeho je spousta. Třeba pomocí papíru, bavlnky, 

krabice, brček, lega, dominových kostek, papírových záložek, 

tužky, jehly s nití a spousty dalších věcí. Úplně si dokážu 

představit ty krásné výtvory. A víte co? Budu moc rád, když 

některý z nich doputuje i k nám do knihovny. 

Máme tady podzim a s ním deštivé víkendy. Mám proto pro Vás 

ještě jeden typ na výlet a úkol k tomu. Kousek od Opavy 

v okrese Bruntál najdete ve strašidelném domě labyrint 

postavený ze samých zrcadel. Dovnitř se nedostanete ani 

uličkou ani dveřmi, ale vcházíte velkou šatní skříni plnou 

oblečení. Tolik nápovědy. Zapojte své bystré hlavičky, knížky, 

mapy nebo Google. Tam určitě naleznete odpověď, kam se 

přesně vydat. Šťastnou cestu a neztraťte se.  
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Milé děti, přišel čas, abych se s Vámi rozloučil. 

Bořík Frýba, můj dvorní malíř, odešel tam, odkud není 

návratu. A na jiného malíře si nechci zvykat, protože nikdo 

jiný by ty moje nápady, rošády a povídání nenakreslil tak 

pěkně jako Bořík. 

Odcházím za svým malířem, aby se mu nestýskalo. Vám přeji 

samé krásné zážitky při návštěvě knihovny a při čtení knih. 

Možná, že opavské knihovnice vymyslí nového kamaráda, 

který Vás místo mě bude provázet světem knihovny. 

Bylo mi s Vámi moc dobře. Pamatujte si, že s každou 

přečtenou knihou se stáváte chytřejšími a lepšími lidmi. 

Mějte se moc hezky. 

 

Váš skřítek Knihomílek 



 

 

 


