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Píše se rok 2022 a Jan Amos Komenský přijíždí do Přerova… 

Milý pane Komenský, vítám Vás v Přerově. Chtěla bych Vám představit naši základní 

školu, která je pojmenovaná po osobě, kterou jste sice nemohl za svého života potkat a poznat, 

ale určitě by se Vám velmi líbila. Byla stejně jako vy mezi lidmi oblíbená, a to zejména díky 

pohádkám pro děti. Jmenovala se Božena Němcová.   

Naše škola je báječná, mám ji moc ráda. Jsou zde skvělé paní učitelky s milou paní 

ředitelkou v čele. Někteří žáci by se však mohli chovat slušněji a uctivěji k pedagogům i k sobě 

navzájem. Takové chování, jako mají některé děti dnes, by jen tak ve Vaší době neprošlo, viďte? 

To byly nejspíš jiné tresty, které by se mnohým z nás nelíbily a určitě by nás bolely. Víme 

přesně, o jaké tresty se jedná, vyprávěli nám o nich při návštěvě Vašeho muzea, tady v Přerově. 

V dnešní době se takové tresty již používat nesmí, jediné, co učitelé mohou, tak si s námi o tom 

popovídat a napsat vzkaz, říká se tomu „poznámka“, rodičům do žákovské knížky. Chtěla bych 

Vám jen říct, že si někdy připadám jako v ZOO. To je místo, kde je spousta zvířat a lidé se na 

ně chodí dívat. Ještě, že se nikdo nechodí dívat na nás.   

Doba, ve které jste žil musela být velmi těžká a obtížná pro děti, které chtěly chodit do 

školy. V dnešní době může do školy chodit každý. Bez rozdílu, jestli je kluk, holka nebo bydlí 

na vesnici či ve městě. Dnes už se učí i ti nejmenší, ale také se může do školy vrátit někdo ve 

stáří. Vysoká škola je také pro každého, bez ohledu na peníze. Dnes je škola pro všechny. Takže 

se Vám vaše přání splnilo. Nejen, že může být škola pro všechny, ale také škola hrou funguje. 

Alespoň u nás. Tady se všechny paní učitelky snaží, aby nás výuka bavila, a používají k tomu 

mnoho pomůcek nebo her. Myslím, že by se Vám to moc líbilo. 

Velkou změnou by pro Vás byly pomůcky. V dnešní době se ve škole používá mnoho 

věcí, které výuku trochu zpříjemní. V každé třídě je digitální tabule, na které plníme mnoho 

zábavných úkolů do českého jazyka, matematiky nebo anglického jazyka. Ano, i anglického. 

To je další velká změna. Žáci se učí různým jazykům, aby si mohli vykládat s lidmi jiného 

národa. Je to fajn, ale velmi náročné. Ulehčují nám to však věci, které používáme nejen ve 

škole, ale i doma. Někteří z nás můžou při výuce používat tablet, protože potřebují trošku více 

podpory v hodině. 



Aby se Vám nezamotala hlava, ze všech těchto velkých změn, tak Vám povím o 

tradicích, které se mi na naší škole velmi líbí. Jednou z těchto tradic je „Romský festival“, který 

pro nás pořádají paní učitelky s paní ředitelkou jako oslavu Dne Romů. Každá třída si připraví 

představení, které se předvede v tělocvičně, kde se všichni společně sejdeme.  

Další tradicí je vánoční setkání, které se tu koná každý rok před vánočními prázdninami. 

Všichni žáci a učitelé se sejdou na schodech v naší škole a zpíváme koledy. Je to velmi hezký 

zvyk, kdy i ti největší raubíři zpívají. Troufám si říct, že za Vašeho života si žáci před Vánoci 

také rádi zazpívali nějakou tu koledu. Budu ráda, když si nás o Vánocích přijedete poslechnout. 

Co vy na to? 

Na závěr bych Vám chtěla popřát, ať je Vám země lehká a ať Vám svítí věčné světlo. 


