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   Bylo pondělní ráno a před naší školou stál divný muž. Byl podivně oblečený a choval se jako 

by spadl z Marsu. Málem ho na silnici srazilo auto! Tak jsem šla k němu a zeptala se ho, jak se 

jmenuje. 

 Odpověděl mi, že je Jan Amos Komenský. Podivila jsem se. Jak by se chlap, co je přes 300 let 

mrtvý, ocitl tady?  Ve 21. století?!  

Už jsem chtěla jít, ale nedalo mi to a zeptala jsem se muže, co tady dělá. Odpověděl mi: „Zrovna 

jsem kázal, když jsem se objevil zde.“ Pořád se mě vyptával na všemožné věci. Ráda bych mu na 

vše odpověděla, ale už jsem musela jít do školy, tak jsem mu nabídla, jestli nechce jít se mnou. 

Souhlasil. Jen tak tak jsme stihli začátek vyučování!              

Když jsem ho vedla do třídy, vše si prohlížel. Ve třídě už byla paní učitelka a divila se, koho to 

vedu. Jan se jí představil a posadil se do zadní lavice. Učitelka byla poctěna tak vzácnou 

návštěvou!  

Nachystanou látku odložila a vrátila se k době, kdy žila tato významná historická osoba. 

Hodina rychle uběhla. O velké přestávce jsem mu ukázala školu. Byl nadšený, že se učí s 

obrázkovými učebnicemi a názornou výukou. Nejvíce se Janovi líbila vycpaná zvířata ve vitríně. 

Po škole jsem ho zavedla do obchodu, koupit nějaké oblečení, aby nevypadal jak strašák do 

zelí. Pak jsme vyrazili do ulic. Nejdříve jsem ho vzala na obhlídku města. Musela jsem na něj 

neustále dávat pozor, aby ho nepřejelo auto. Jeho časté otázky byly „Kde mají ty vozy koňská 

spřežení“? Já řekla, že koně vystřídal motor skryty pod kapotou aut. Obešli jsme město a stavili 

se v restauraci. Říkal, že u nich nic takového nemají a moc mu chutná. 

Už byl večer tak jsme si řekli, že půjdeme do kina. Zrovna když jsme přecházeli silnici zmizel. 

Všimla jsem si toho až jsem přešla cestu. Volala jsem na něj, ale neozval se. Jan tak se tu objeví, 

a pak zmizí? Pak jsem si všimla, že na zemi leží papírek. Bylo na něm něco napsaného. Vypadalo 

to jako by to bylo napsáno češtinou a němčinou zároveň. Když jsem to rozluštila bylo tam 

napsáno něco jako:moc děkuji.  

Pak už jsem ho nikdy neviděla, ale už jsem na něj nikdy nezapomněla.  

      

 


