
Jak znáte - JANA AMOSE KOMENSKÉHO 
 

Odpovědi na otázky najdete v knihách ve fondu naučného oddělení Městské knihovny Most, 

příspěvkové organizaci. 

 
Ve kterém městě se pravděpodobně narodil pedagog, filozof, spisovatel a Učitel národů Jan 
Amos Komenský? 

Ratíškovice, nebo Uherské Hradiště 
Nivnice, nebo Uherský Brod 
Jaroslavice, nebo Moravský Krumlov 
Kopřivnice, nebo Nový Jičín 

 

Které pseudonymy používal? 

Comenius 

Nivnicensis 

Moravus 

Hunnobrodensis (madarskobrodský) 

  

Jan Amos Komenský byl biskupem protestantské církve s názvem: 

Jednota bratrská 

Jednota apoštolská 

Jednota baptistická 

Jednota metodistická 

 

Z kolika sourozenců J. A. Komenský pocházel? 

z pěti 
ze dvou 
ze tří 
neměl žádného sourozence 
 

Jan Amos Komenský jako první definoval pojmy školní rok, školní týden a školní... 

potřeby 

prázdniny 

pozemky 

poradenství 

 

Víte, kdo z těchto žen patří mezi manželky J. A. Komenského? 

Magdalena Vizovská 

Marie Dorota Cyrillová 

Jana Gajusová 

Anna Chmelová 

  



Jak se jmenuje na svou dobu velmi pokrokový spis, který shrnuje Komenského názory na 

výchovu, vyučovací metody, rozvrhy hodin aj., tedy jeden z prvních velkých projektů 

systematizace školství? 

Schola ludus (Škola hrou) 

Via lucis (Cesta světla) 

Orbis pictus (Svět v obrazech) 

Didactica magna (Velká didaktika) 

 

Doplň název Komenského díla, ve kterém se objevují fiktivní dopisy chudých lidí směřující k 

Ježíši Kristovi - Listové... 

do mysli 

do smutku 

do nebe 

 

Kdo je vypravěčem Komenského alegorického příběhu Labyrint světa a ráj srdce? 

poutník 

pasáček 

panovník 

ponocný 

 

Závěť své protestantské církve, jež je odsouzena k zániku, a odkaz jejích hlavních myšlenek 

příštím generacím vylíčil Jan Amos Komenský v díle: 

Testament odlétajících perutí... 

Legát ztracené dcery... 

Kšaft umírající matky... 

Dědictví dokonalosti křesťanské... 

 

Ve kterém polském městě přišel Jan Amos Komenský při požáru o téměř všechen svůj majetek 

a cenné rukopisy, jejichž ztráta ho velmi zasáhla? (shořelo např. celoživotní dílo Poklad jazyka 

českého, značná část spisu Pansofie atd.) 

Lešno 

Lodž 

Hnězdno 

Vratislav 

 

Kde přesně v roce 1670 v době svého exilového působení Jan Amos Komenský zemřel? 

Uhry, Budapešť 

Polsko, Varšava 

Holandsko, Amsterdam 

Švédsko, Stockholm 

 

 

 

 

Soutěžící: 

 

Kontakt (mail/telefon):  


