Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
ve spolupráci

s Městskou knihovnou v Praze
nabízí zajímavé přednášky

„České školství na pozadí historického vývoje“
Vážení pedagogové!
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci
s pobočkami Městské knihovny v Praze pro Vás i Vaše studenty a žáky připravilo nabídku
zajímavých přednášek, které lze přizpůsobit věku a vyspělosti posluchačů.
Jedná se o přibližně 25 min. vystoupení, která vedou zkušení lektoři s pedagogickou praxí
formou besedy přímo v útulném prostředí pobočky knihovny. Ke každému z představovaných
témat nabízíme krátké pracovní listy, které mohou účastníci vyplňovat i s využitím knižního
fondu pobočky. A některé z úkolů by mohli Vaši studenti a žáci splnit třeba i během
prohlídky expozic Pedagogického muzea. Srdečně Vás zveme k návštěvě!
Objednávejte, prosím, prostřednictvím pracovnic poboček MK, vždy alespoň
s dvoutýdenním předstihem. Prosíme Vás, aby se vzhledem k připraveným aktivitám počet
účastníků besedy omezil na jednu běžnou školní třídu.

J. A. Komenský
Seznámíme vás s životními osudy a dílem jednoho z nejvýznamnějších vzdělanců v celé
české historii. Stal se zakladatelem moderní výchovy, vytyčil požadavek systematického
všeobecného vzdělání pro všechny. Věřil, že výchovou a vzděláním lze změnit stávající svět,
který byl i tehdy zmítán válkami.
Vhodné pro žáky ZŠ od 4. třídy a studenty středních škol.

Humor a škola. Osudy Jaroslava Žáka
Kdo by neznal slavné filmy Škola základ života a Cesta do hlubin študákovy duše? Oblíbily si
je generace diváků, stejně jako jejich literární předlohy. Přiblížíme vám životní osudy a
tvorbu středoškolského profesora, spisovatele a scénáristy Jaroslava Žáka.
Vhodné pro žáky ZŠ od 4. třídy a studenty středních škol.

Vzdělávání dívek v Čechách
Ještě v roce 1874 se psalo v deníku Pokrok: „Žena patří do kuchyně a ne do školy; nejlépe
pak jest, mlčí-li tu i tam“. Získání rovnoprávnějších možností ke vzdělání bylo pro české ženy
a dívky jedním z nejdůležitějších cílů až do počátku 20. století.
Ostatně - víte, která fakulta povolila jako první řádné studium žen na pražské univerzitě?
Vhodné pro starší žáky ZŠ a studenty středních škol.

Středověká vzdělanost
Přiblížíme vám dobu, kdy byla nejbližší spolupracovnicí kantora rákoska a kdy latina byla
jazykem vzdělanců. Dobu, ve které číst, psát a počítat uměla jen menšina obyvatel.
Vhodné pro žáky ZŠ od 4. třídy a studenty středních škol.

Tereziánská školská reforma
Někdy můžeme zaslechnout i ve školství povzdech: „To je jak za Marie Terezie!“. Jak ale
probíhala tehdejší školská reforma? Byla skutečně císařovnou Marií Terezií zavedena povinná
školní docházka? A co to byly tzv. praeparandy?
Vhodné pro žáky ZŠ od 4. třídy a studenty středních škol.

Škola včera, dnes a zítra
Posloucháte rádi vyprávění rodičů a prarodičů, jaké to bylo, když oni chodili do školy?
Můžeme si zavzpomínat spolu, seznámit se s učebnicemi a pomůckami doby minulé. Můžeme
hádat, co to byla tzv. kolovadla a v jakém školním předmětu žáci pozorovali tzv. tellurium.
Společně si pak namalujeme a popíšeme školu budoucnosti!
Vhodné pro mladší žáky ZŠ (4. – 6. třída).

Pohádková škola
Představíme krásu starých školních obrazů nejen s pohádkovými motivy. Školní obrazy jsou
v současné době vytlačovány modernějšími pomůckami, ale jejich půvab určitě osloví i
dnešní žáky. Pedagogické muzeum J. A. Komenského spravuje cennou sbírku školních
obrazů z 19. a 20. století s nejrůznějšími náměty. Rozvoj verbálních dovedností žáků může
podpořit zajisté i beseda, během které děti pracují s kopiemi pohádkových nástěnných obrazů.
Vhodné pro mladší žáky ZŠ (4. – 6. třída).

Svět v obrazech
Nabízíme cestování časem prostřednictvím historických školních obrazů. Představíme nejen
důstojné panovníky, ale i řemeslníky, venkovské i městské domácnosti, bitvy i zvířectvo.
Možná přijde i Komenský!
Vhodné pro mladší žáky ZŠ od 4. třídy.

Evropský humanista Přemysl Pitter
Známe vlastně vůbec našeho českého Nicolase Wintona? Přiblížíme Vám životní osudy a dílo
tohoto pedagoga, vychovatele a sociálního pracovníka, který od 30. let 20. století pomáhal
dětem bez rozdílu národnosti. Během unikátní akce „zámky“ v letech 1945 - 1947
zachraňoval v zámeckých ozdravovnách židovské děti, které prošly koncentračními tábory,
i děti německé, soustředěné v internačních táborech.
Dramatické osudy tohoto humanisty byly poznamenány zvraty 20. století, proto se mohou
stát unikátním příspěvkem pro výuku moderních dějin a pro etickou a multikulturní výchovu.
Vhodné pro žáky ZŠ od 4. třídy a studenty středních škol.
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