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  Cože? No to snad ne! Zhrozil se nám již důvěrně známý Jan Amos Komenský, když 

spatřil nad svou půdou malou holčičku, která neustále ťukala prstíky do jakési krabičky. To se 

ti lidé přeci úplně pomátli? Proč nelistuje v obrázkové knížce, maminka jí neukazuje krásy 

přírody? Ta holčička ale vůbec nepoznává svět a jen upřeně hledí do té krabičky! Na tohle se 

budu muset podívat zblízka. Usmyslil si. Počkal, až odejdou dále, aby je nevyděsil. Pak se začal 

vyhrabávat ze země, jen se prášilo. Když stál na půdě, zakašlal a povídá: „To je ale krásný 

pohled na svět.“ Byl uchvácen přírodou natolik, že málem ztratil holčičku s maminkou 

z dohledu. Rychle se oprášil, prohrábl vousy a nenápadně je pronásledoval. 

 Vlakem se dostali až do Přerova. Jak však z vlaku vystoupil, tak také zůstal stát. Snad 

každý druhý držel v ruce podobnou krabičku. Úplně opomněl holčičku s maminkou. Jen stál, 

lidé jej obcházeli a přemýšlel, co je pro ně na těch věcech tak přínosné. Pomalu se rozešel. 

Nenápadně lidem při cestě nahlížel do obrazovek, někteří se však na něj se zkyslým úsměvem 

podívali. Objevovaly se tam fotky lidí, různá videa, nějaké pohybující se zajímavé obrázky… 

Vždyť to by mohli číst životopisy lidí, chodit do divadla a luštit dětské hlavolamy, divil se. 

Zaujali jej však tabule, které ukazovaly příjezdy vlaků, jaký mají směr. To je praktické, uznal. 

 Musel jít do nejbližšího parku a přemýšlet. Myslil na výhody a zlo těchto zařízení, na 

lidi, především však na děti, protože někteří rodiče je opravdu k ničemu nevedli. Dospělí mohou 

ovlivnit to, jestli budou koukat do obrazovek, ale ty děti přece ne. Rodiče jsou pro ně autorita 

a vzor, napodobují je. Jak bych tomu mohl... Cukl sebou, jako by se ho právě dotkl kostlivec. 

Ihned běžel ke školce, aby nahlédl do oken. Když doběhl celý zadýchaný, podíval se do oken. 

Ulevilo se mu. Viděl učitele ukazovat dětem ovoce, vyprávět pohádky, hrát si s nimi. Nahlédl 

i do oken škol a s úsměvem sledoval, jak se děti vzdělávají, učí novým věcem. Jakmile ovšem 

zazvonilo na konec hodiny, děti popadly do ruky krabičky. Silně to s ním zamávalo, div že 

neupadl. Vběhl do školy. Rozhodl se nejprve zamířit do třídy dětí, které viděl. Lidé na něj zírali 

jako na člověka, který šel do školy namísto karnevalu, nebo si spletl den narození Jana Amose 

Komenského. Doběhl do třídy celý strhaný. Děti odvrátily zrak od obrazovek, aby zjistily, co 

se děje. Tak to nebude tak hrozné, pomyslel si. „Milé děti,“ začal, „dovolte mi porozumět 

zařízením, do kterých se neustále díváte.“ „To je mobil“ vysvětlila holčička z přední lavice. 

„Ach tak, mobil.“ opakoval. „Vy neznáte mobil?“ zeptal se zaraženě chlapec se zrzavými 

kudrnatými vlasy. „Ne, to vskutku ne.“ odpověděl. „Chlapče, pověz mi, co momentálně na tom 

mobilu sleduješ?“ „Menta.“ řekl chlapec. „Menta?“ pronesl opět neznale. „Jo, Menta, to je 

strašně známý youtuber.“ divil se, že ho nezná. Chvíli sledoval video a po minutě zaraženě 

povídá „Tam jde celou dobu jen o to jezdit autem přes prazvláštní překážky a sem tam 

vybouchnout? Musím uznat, že monolog mu jde vcelku dobře, ale některé výrazy jsou pro děti 

nevhodné.“ poznamenal. „Však mluví úplně normálně“ díval se na učitele se zkřivenými rty. 

„Proč místo toho radši nejezdíš s kamarády na kole. To také můžete jezdit přes překážky. 

S helmou samozřejmě.“ navrhl chlapci. „Nebudu poslouchat nějakýho dědu, co má ve vousech 



žížalu! To jste se hrabal v zemi jako krtek nebo co?“ vystartoval po učiteli. „Přesněji řečeno 

spal.“ podíval se na žáka přísně, protože mu vadilo, jak s ním chlapec mluví. Vytáhl si z vousů 

žížalu a začal o ní mluvit se snahou děti zaujmout. „Tohle je žížala, jak váš kolega již správně 

poznamenal. Jistě si můžete všimnout, že je velice ohebná. Je tomu tak, protože ve svém 

jednoduchém těle nemá žádné kosti, na rozdíl od nás. Schválně se zkuste co nejvíce prohnout 

v zádech.“ Holčička v přední lavici to hned zkusila. Ostatní chvíli váhali, ale nakonec se 

postupně začali přidávat. Zjistili, že se ani zdaleka neprohnou tak moc, jako právě žížala. Jan 

Amos Komenský pokračoval dále ve výkladu o žížale. Děti pozorně poslouchaly a dozvěděly 

se, jak moc je žížala prospěšná a zajímavá. Každý ve třídě dostal na chvíli žížalu do ruky, 

vyrobili si žížaly z brček, a nakonec ji společně vypustili do zahrádky na dvorku školy. 

 Mezitím učitelka, která měla mít s dětmi hodinu prvouky, běhala po škole vystresovaná, 

kde jsou děti. Když je našla na nádvoří s cizím mužem, polekala se, zaujmula místo před dětmi 

a odstrčila jej. „Paní učitelko, co to děláte? On nás učil o žížale.“ vysvětlovaly děti a prstíky 

ukázaly na zahrabávající se žížalu. Učitelka se podívala tím směrem. Byla o něco méně 

vystrašená, ale pořád to byl cizí muž, a proto se ho tedy zeptala: „Jak se jmenujete?“ „Dobrý 

den, mé jméno jest Jan Amos Komenský. Omlouvám se, nechtěl jsem vás vyděsit. Vskutku 

jsem děti učil jen o žížale.“ vysvětloval. „To není jen žížala!“ odsekla holčička. Učitelka se 

usmála a běžela do nejbližšího obchodu pro čokoládu, kterou mu dala a poděkovala: „Děkuji 

vám, že jste takhle převzal hodinu. Zrovna v prvouce probíráme druhy základních květin a 

žížaly by na louce rozhodně neměly chybět. Chtěla bych se vám odvděčit čokoládou.“ a podala 

ji učiteli. Ten se však na ni podíval a dal ji dětem. „Ať si ji nechají, ony z ní budou mít větší 

potěšení nežli já. Daleko raději bych ovšem porozuměl těmhle a dalším takovýmto zařízením.“ 

ukázal na její mobil. Učitelce nevadilo, že čokoládu dal dětem. Ráda mu vysvětlila, že mobily 

slouží i k zavolání pomoci, spojení se s někým, ukázala a předvedla, jak funguje počítač, co 

všechno umožňuje. Vzala jej také do nemocnice, kde poznal, že elektronika zachraňuje i lidské 

životy. 

     Učitelce poděkoval, se všemi se rozloučil a odešel. Před návratem domů však ještě 

procestoval celý svět, aby dětem otevřel oči a ty zase rodičům. Děti chodí ven, učí se společně 

s rodiči novým věcem, na elektronice jsou zřídkakdy, a tak Jan Amos Komenský může zase 

v klidu spát. 

 


