
 

Co by tomu řekl Komenský? 

        Žáci 8. A  při  seznámení  s osobností J. A. Komenského v rámci literatury          

měli za úkol napsat 3 věty, které by mohl pronést  Učitel národů při pohledu        

na dnešní školu.  

 Ještě, že jsem tuhle dobu nezažil.          

 Jsem rád, že se mé způsoby učení ještě zachovaly. 

 Učení žáků přes počítač jsem nečekal. 

                                                                      Tereza Florianová 

 Ve školách se učí hrou, tak to býti má. 

 Hleďme, děti umí počítat, písemně i počítadlem, a to již v raném věku.          

 Dětem se dostatečně vědomostí dostává. Vše, co mají vědět, vědí.                                                                                  

                                                                        Max Jelínek 

 Žádné rozdíly ve vzdělávání chudších a bohatších vrstev společnosti. 

 Zákaz psychických a fyzických trestů ve školách.          

 Možnosti moderní interaktivní výuky ve školách.      

                                                                           Broňa Krásová 

 Páni, to je skvělé. 

 Všechno je skoro podle mých plánů.        

 Vzdělanost je teď na vysoké úrovni.     

                                                                            Jonáš Mikoška 

 Jsem ohromen, jak postoupila dnešní technologie a že se dá vyučovat mimo školu. 

 Je neuvěřitelné, že některé děti dokážou nést plnou zodpovědnost.        

 Nikdy bych netušil, že díky mému stylu učení by se takto dobře vyvinuly školy.     

                                                                           Nikola Podhorová 

 



 

 

 Jsem rád, že se mi můj nápad povedl.   

 Konečně děti poznaly, že škola není jenom sezení v lavici, ale i o rozvíjení talentů v jiných věcech.       

 Vždy jsem věřil, že jednou se budou děti do školy těšit.     

                                                                                                   Ema Sedlářová  

 Máte hezkou školu, děti, važte si jí. 

 Hmmm… velmi moderní, to za našich dob nebylo.        

 V úžasu nad dnešní školou hledím, neznám ji, a přesto se v dobrém divím.      

                                                                                    Jakub Stuchlík 
 

 Nikdy bych si nedokázal představit, že školy se takto vyvinuly díky mému způsobu učení, který, jak 

jsem usoudil, by byl nejlepší pro mládež. 

 Někteří jedinci se nedokáží chovat tak zodpovědně, jak bych si přál, ale každý nemůže být stejný… 

Ať už je to ve smyslu dobrém či špatném. 

 Jsem ohromen dnešní vyspělou technologií, přes kterou se dá vyučovat. 

                                                                                      Simona Tikovská 

 Ať vědí, jak pracovat s počítačem. 

 Ať znají chemii. 

 Ať poznávají různé jazyky. 

                                                         Miroslav Kováč 

 

 

 

 


