
„Co dělat, Amosi?“ – aneb pestrobarevný didaktický sen 

Věra Košutová  
Na Hamrech stojí jeden dům, 

   v onom domě rozdávají um.  

Učil se tu nejeden z nás, 

   jemuž při zkoušení selhával hlas: 

„Karel Čtvrtý, když se narodil, byl ještě dítě …“  

Učitel zpytavým pohledem zří tě, 

   a že je dobrák od kosti, 

   s úsměvem usměrní i větší hlouposti. 

Nu, ani mně to nedá: 

Jak žákům pomoci?  

Přemítám dlouho do noci. 

Vybaví se mi abeceda. 

Co od A po ŽET se skrývá? 

Není teplo, není zima, 

   není noc a není den. 

Postava přichází pomaloučku sem.   

Počíná mé setkání s Amosem. 

„Buď pozdraven, Jene Amosi! 

Jak se říká, a všech se týká, 

   už za Tvých časů byla návodem didaktika:  

   Svět obrázkový a jazykům brána otevřená, 

   Schola ludus, emoce,  

   to jistě přineslo ve vzdělání pokrok – ovoce.“ 

                 „Jistě,“ krátce s povzdechem Amos dí,  

driblujeme si střídavě míčem,  

a jdeme labyrintem světa,  

co úhoz, to moudrost a prostá věta:  

„Učitel definuje.“  „Žák zjišťuje.“ 

„Seznam tvoří.“ „ Pak vyjmenuje.“  

„Budeme opakovat.“ „Nutit žáka vzpomenout si.“ 

„A rozpoznat.“ „Zapsat si, ba i s názorem spojit.“ 

 „Podtrhnout.“ „Zvýraznit, zopakovat …“ 

„ … Tak, tak, to první cesta,  

jak nutně základní a podstatné vložit do paměti  

bystrých, i líných, všech milých dětí.  

A pak určitě přijde vhod  

pokročit labyrintem na druhý schod.“ 

„Inu, Amosi milý, teď se chci dovědět,  

   jak žák moudru bude rozumět.“  

Pokročili jsme k přihrávce horním obloukem. 

„Dítko mi slova vybere, příklad uvede,  

popsat dané zvládne již, určí a rozliší,  

vysvětlí, i poznané předvede.  

Chce vyjádřit vše už vlastními slovy … 

Au!!! Vyjmi, prosím, míč za tebou z křoví! 

Přejdeme k přihrávce úhozem o zem. 

Abych ti to, Jene, přeformuloval:  

Teď určitě bych požádal,  

aby každý sám mnohé sdělil,  



věty přeložil, situaci napodobil,  

změřil rozměry, příklad vypočítal sám, 

i jiným zkontroloval … 

„Zadrž proud horlivých svých slov!“ zabrzdí mne Jan.  

„Vyzkoušíme - hody do koše.  

Při tomto cvičení zažívám  

   ve svalech příjemný pocit únavy i rozkoše.“ 

 

Teď čeká nás v labyrintu dále stupeň vyšší.  - Minul jsem! 

Nyní projdeme se přes teorie a zákony,   - Koš! 

skrze pravidla se všemi metodami,    - Koš! Ne! Minul jsem! 

předem danými postupy,    - Přihraj mi o zem! Koš!  
prostředím obecnosti v konkrétních situacích. - Minul jsem! 

Nu, jednoduše a prostě, to opravdu podstatné v tomto kousku světa tu je,  

 když žák objevuje,   

že co poznával doposud,     

 pro žití potřebuje:  

,Heuréka – prokázal jsem a vyřešil,  

plánuji a užiji, vidím vztahy.  

Naplněné jsou mé snahy!  

Vyzkoušel jsem si to  

a význam jsem pochopil!  

S uspokojením jsem všechno vyřešil.‘ 

Ano, ano, tak pravda zní:  

„Žák nemůže jen hledět a naslouchat a sedět,  

a ať jakýkoliv je, dle sebe a svých schopností 

vše do věci dát, má být činný, aktivní 

v každodenním chodu dní.“ 

„Poté učiní další kroky v poznání světů složitosti …“ Přihrávka! 

„… když pozná příčinu i následky, souvislosti.“  Přihrávka! 

„ … a zdůvodní klady a zápory!“    Přihrávka! 

„ … a třeba i své pochybnosti v tom zhodnotí.“  Přihrávka! 

Tak, tak, tudy, tudy - pouť z nudy. 

Nyní vprostřed labyrintu jsme se tiše zastavili,  

- ve středobodu poznání.   Do háje,  

mým předpokladem – podle titulu – bylo dojít do ráje.  
„Nu, teď bez legrace,  

  ztratil se smysl, směr a cesta,  

  prchla motivace…  

Kam poplují plavidla? 

„Slova truchlivá… By dále fungovala školní hra,  

zhodnoťte skutečnosti vzešlé, změňte pravidla.“ 

             ------- 

„Zábavná věc, tenhle míč,“  

 opáčí Amos – a v poklusu „od-drib-lu-je“ pryč. 

Na Hamrech stále stojí dům,  
 s branou otevřenou pro rozum. 

„I když se to ze snů do reality moc nenosí,  

   dík za to vnuknutí, Milý Amosi!“                
                                                                                                                      


