


Jan Amos Komenský byl jeden z největších českých myslitelů, filosofů,

spisovatelů, Učitel národů, kterého lze právem označit za zakladatele

moderní pedagogiky. Byl tvůrcem ucelené pedagogické soustavy v českých

zemích a autorem mnoha učebnic. Jeho věhlas překročil hranice nejen naší

země a střední Evropy, ale také celého kontinentu.

28. 3. 1592 - 15. 11. 1670



„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk 

viděl před sebou  jasnou cestu života, 

po ní opatrně vykračoval, 

pamatoval na minulost, 

znal přítomnost  

a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský



Vzděláváme 110 dětí v pěti třídách MŠ a 325 žáků v sedmnácti třídách ZŠ. 



Podporujeme všechno, co přispívá k oživení odkazu Komenského. 
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Cesta za J. A. Komenským 

dlouhodobý projekt školy

28. 3. 1592 – 15. 11. 1670

350. výročí úmrtí J. A. Komenského v roce 2020 

430. výročí jeho narození v roce 2022

„Nadejde, Komenský, čas, kdy 

zástupy šlechetných budou ctít, 

cos vykonal, ctít budou i sen 

tvých nadějí.“

G. W. Leibniz, německý filozof 
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Tříletý projekt je 

řadou dílčích aktivit 

(kulturních a vzdělávacích)

směřujících k poznání 

myšlenek, života a díla 

J. A. Komenského. 

Projekt  má záštitu Zlínského kraje



Aktivity školy 

v rámci realizace projektu 

„Cesta za J. A. Komenským“



Spolupráce s Nadací Dr. Kachníka

 Sdílené vzdělávání v Nadačním domě Dr. Kachníka –

výuka žáků základní školy probíhající v Nadačním

domě Dr. Kachníka v Nivnici

 Tvoření v Sedlcké chalupě – propojení historie a

současnosti ve výtvarných a pracovních činnostech žáků 2.

stupně realizovaných v Sedlcké chalupě v Nivnici

 Zajištění poznávacích výjezdů žáků ZŠ Nivnice do

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském

Brodě
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Pamětní síň 

J. A. Komenského v ZŠ Nivnice

Expozice věnovaná životu a dílu Komenského

byla otevřená v roce 1992. Původně

se nacházela v Bartkově mlýně, jeho

pravděpodobném rodišti.

Od roku 2002 je pamětní síň přemístěna

do vestibulu budovy II. stupně ZŠ Nivnice.



28. březen 
Slavnostní akt u pomníku J. A. Komenského 



Páťáci si na Den učitelů připravili netradiční program pro

žáky ostatních tříd na téma Jan Amos Komenský.

Vyzkoušeli si, jaké je to být učitelem. Žáci vymysleli

křížovky, doplňovačky, hry, puzzle a jiné aktivity. Mladší

žáci se tak mohli dozvědět spoustu informací o Komenském.

DEN KOMENSKÉHO NA 1. STUPNI
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ŠKOLA HROU

Ve 4. A se žáci na hodinu proměnili v učitele. Pustili mladším

spolužákům video, připravili si zajímavé informace o životě a

práci Komenského, Amos kvíz junior a osmisměrku.

Nakonec o tom všem napsali krátkou zprávu.



ŠKOLA HROU 

v první třídě

Interaktivní tabule: Dějiny udatného národa

Krátký referát o životě J. A. Komenského

Matematika: barevné počítání 

Práce ve skupinkách: skládání puzzle 

Video- krátká pohádka o J. A. K.

Interaktivní tabule

Společná práce u tabule: příklady s tajenkou



„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. 

Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami.“

Jan Amos Komenský

Tato slova Komenského se naplnila ve 3. B, kde se

děti pokusily pochopit, proč se střídá den a noc. Ve

dvojicích si žáčci vytvořili vlastní model Země a

Slunce, na kterém zkoumali a pochopili, proč se to

děje. Při jejich činnosti se uplatnily Komenského

zásady aktivnosti a názornosti.

AKTIVNĚ A NÁZORNĚ

činnostní učení třeťáků



J. A. KOMENSKÝ OČIMA ŠESTÁKŮ 

V pracovních činnostech se žákyně šestého ročníku

zaměřily na našeho rodáka a učitele národů J. A.

Komenského. Děvčata vytvořila úžasná portfolia,

které zdobí chodby školy.
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Ve VV osmáci a sedmáci zvěčnili

Komenského hned v několika různých

podobách.

Dívky z osmých tříd vytvořily kolektivní

mozaiku.

J. A. KOMENSKÝ VE 

VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ
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Sedmáci se připojili k projektu vytvářením koláže v angličtině. Tématem byl opět 
Komenský a vše, co s jeho osobou souvisí. 

PROJEKT KOMENSKÝ 
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Osmáci oslavili den narození našeho rodáka

J. A. Komenského hledáním informací o jeho

osobě. Cestu jim trochu „komplikovala“

němčina, protože to byl dorozumívací jazyk.

Nakonec se ale všichni dopátrali…

NĚMČINA S KOMENSKÝM
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Účast v soutěži 

KOMENSKÝ A MY

Výtvarná soutěž

Literárně historická soutěž

Hravý dějepisář (ukázka ze slohové práce):

V jedné z velice nudných hodin dějepisu, kde jsme jako

vždy se spolužákem hráli karty mezitím, co náš učitel

pravil o dávných civilizací, mě napadla velice hloupá

myšlenka, která má určitě hodně odpovědí. Přehrával jsem

si ji furt dokola do té doby, než jsem se ji rozhodl sdílet s

mým spolužákem. „Hej, kámo, mě teď napadla strašně

dobrá otázka.“



SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU V POLSKU

Szkoła Podstawowa Nr 10 
im. Świętego Jana Pawła II w Lesznie 

https://sp10leszno.edupage.org/


NPMK/MŠMT

ve spolupráci s Českou sekcí INSEA.

Záštita Senátu a MŠMT.

Cílem byla popularizace osobnosti 

Komenského ve vědě a umění, téma bylo 

zprostředkováno netradičními způsoby 

(workshopy, umělecká vystoupení, výstava). 

Příspěvky vyšly v časopise Historia scholastica. 

Účast ředitelky školy na Mezinárodní komeniologické 

konferenci - Odkaz J. A. Komenského v umění 

a uměleckém vzdělávání

Květen 2019



Základní škola J. A. Komenského Nivnice

Úvodní slovo k osobnosti J. A. Komenského  

Pohlazení na duši - hudební vystoupení žáků školy  

Referát - Odkaz J.A.K. v umění a uměleckém vzdělávání, PhDr. M. Pánková

Referát - Umění a rozvoj dítěte očima Komenského, PhDr. Š. Mikesková

Projekt - Cesta za J. A. Komenským

Naše škola - Škola J. A. Komenského v Nivnici 

Výstavní síň J. A. Komenského - volná prohlídka

. 

Beseda pro veřejnost pořádaná ZŠ Nivnice

Odkaz J. A. Komenského v umění 

a uměleckém vzdělávání

Listopad 2019



Čestný host: PhDr. Markéta Pánková
ředitelka Národního pedagogického muzea a 
knihovny  J. A. Komenského  v Praze přednesla 
hlavní referát Odkaz Komenského v umění
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PhDr. Šárka Mikesková
ředitelka ZŠ Nivnice referátem na téma 
Umění a rozvoj dítěte očima Komenského zmapovala 
vývoj dětské kresby
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Naše škola byla oceněna za šíření 
myšlenek Komenského a může 

užívat logo národních oslav 
k výročí J. A. Komenského



15. listopad 
Uctění památky u pomníku J. A. Komenského 
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INTERVIEW S KOMENSKÝM 

fiktivní rozhovor žáků naší školy 

s Komenským  na aktuální témata



Pohádková knížka o Komenském 

VILDA JEDE NA VÝLET
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KOMENSKÝ 2020 - vzdělávací interaktivní pořad 
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Škola dílna lidskosti
e-twinningový mezinárodní projekt

žáků 7. ročníku s charitativním zaměřením
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The Guardians of the Local Heritage
e-twinningový mezinárodní projekt žáků 7. ročníku – žáci se

stali ochránci kulturního dědictví obce Nivnice a zapracovali

na společné knize legend, kde si vymysleli povídání o

Komenském, doplnili obrázky a knihu nasdíleli se

zahraničními školami

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-a/ETW-1.png
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-a/ETW-1.png
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-a/ETW-2.png
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-a/ETW-2.png
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-a/ETW-3.png
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-a/ETW-3.png


The life with Comenius
e-twinningový mezinárodní projekt – žáci sedmého ročníku pracovali

společně s žáky polské základí školy na projektu, jehož prostřednictvím

sdíleli místa, kde Komenský žil
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VĚDA NEBO KLAM SMYSLŮ, exkurze sedmáků

Interaktivní program o názornosti - jednoho ze

vzdělávacích principů Komenského. Využívány byly

fyzikální experimenty i animace. Žáci si ve

skupinkách mohli některé pokusy samy vyzkoušet.
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Program ORBIS PICTUS v Muzeu Jana Amose

Komenského v Uherském Brodě seznamuje žáky

se stejnojmenným Komenského dílem ORBIS

SENSUALIUM PICTUS… Je to praktická

aplikace didaktických názorů Komenského na

vyučování cizích jazyků.

Žáci osmého ročníku si vyzkoušeli v prostředí

historické školy, jak se podle této knihy učilo,

seděli ve starých dřevěných lavicích a poslouchali

výuku muzejního pedagoga. V závěru žáci zhlédli

expozici J. A. Komenský.

KOMENSKÉHO 

ORBIS PICTUS

exkurze osmáků
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PÁTRAČKA

exkurze deváťáků
Zajímavým způsobem si utvrzovali žáci devátého ročníku

své znalosti o J. A. Komenském. Ve vzdělávacím programu

Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě pod názvem Pátračka

na ně čekal detektivní úkol. Museli projít prostory muzea a

nelézt odpovědi na otázky. Vše zvládli na jedničku a za

odměnu mohli nakouknout do studnice poznání.
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Žáci 5. třídy navštívili Bartkův mlýn.

Ve škole si povídali o J. A. Komenském a potom si udělali

výpravu za poznáním o tom, jak se dříve chodilo do školy.

Ve třídě si žáci zavedli zlatou knihu a knihu hanby.

O exkurzi do Bártkova mlýna žáci napsali:

„Byli jsme v Bartkově mlýně. Bylo to tam velmi zážitkové.

Dozvěděli jsme se zajímavé a nové věci. Nejvíce nás překvapila

stará kronika, kde byli podepsáni potomci J. A. Komenského

Jiří Viktor Figulus a jeho dcera Gerta Figulová, a další

osobnosti, které navštívily Bartkův mlýn: František Kovařík,

Antoš Frolka, Václav Talich, bratři Úprkové, František

Plánička, Josef Bican a mnoho dalších.“

BARTKŮV MLÝN

http://www.zsnivnice.cz/foto/2018-bartkuv-mlyn/Bartkuv_mlyn-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2018-bartkuv-mlyn/Bartkuv_mlyn-1.jpg


„Takový je příští věk,

jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

J. A. Komenský



Děkuji za pozornost.

PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy


