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Jednoho dne, normálního školního dne, k nám do třídy přišel 
Jan Amos Komenský. My, jako třída, jsme si stoupli a 
s otevřenou pusou zírali do dveří. Paní učitelka si také stoupla 
a řekla:,, Štípněte mě!“ a omdlela. Řekli jsme dobrý den a 
sedli si. On s překvapením ve tváři:,,Dobrý den,jen jsem se 
přišel zeptat jsem v Přerově??. Nikdo netušil jak se sem 
dostal, ale byl tu. Pár spolužáků začalo oživovat paní učitelku 
a já, protože jsem byla nejblíže u dveří, jsem začala panu 
Amosovi na otázky. Bylo jich mnoho, ale jedna z nich mne 
pobavila nejvíce, protože se zeptal:,,Co jsou ty jezdící věci, 
jenž se rychle pohybují po jakési šedě zbarvené zemi?“ , já 
mu odpověděla:,, To jsou auta za pár let se u vás jistě také 
vynaleznou.“ Potom jsme šli společně do ředitelny, jestli 
bychom mohli odejít ze školy, kvůli vzdělávacím důvodům (, 
prostě nějaká prostě nějaká “výmluva“ být musela). Pan 
ředitel se zamyslel, zavolal mamince a s úžasem se ještě chvíli 
bavil s naším Učitelem Národa. Když jsme vyšli ze školy, 
navrhla jsem pár míst kam bychom mohli jít. Jan Amos 
Komenský řekl: „Tedy zprvu ti děkuji, že jsi se mě tak na 
rychlo ujala, každopádně bychom mohli jíti na náměstí.“ A 
vydali jsme se. Cesta byla krátká, protože jsme to vzali přes 
Horní náměstí a cestou se podívali na jeho vlastní muzeum, 
muzeum J.A.K. i na hradby, které si ještě pamatoval ze své 
poslední návštěvy, i když v malinko v jiném provedení. Potom 
jsme se šli na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Byl velmi 
ohromen. Tato půl denní návštěva byla úžasná a zavedla nás 
např.: na stadion Viktorka, hřbitov, i k nám domů. Nakonec 
jsme se rozloučili udělali jsme si selfie a Jan Amos Komenský 



zvaný taktéž jako Učitel Národa zmizel tam odkud kud přišel. 
Doufám, že se mu tento výlet líbil, a že na mě nezapomněl, 
protože já na něho nezapomenu. 

 

 


