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TELEFONICKÝ ROZHOVOR 

Telefonický rozhovor spolužáků Dominiky a Pavla. Přečtěte ve dvojicích. 

 

D: – Tady je Dominika. Kdo volá? 

P: – Ahoj Dominiko. Tady je Pavel. Zapomněl jsem, co si máme připravit zítra na vaření. 

A také jsem se chtěl zeptat, co všechno máme vědět o J. A. Komenském na společenské vědy. 

D: – Ahoj Pavle. Myslím, že máš na vaření donést jen tu cibuli. O Komenském mám 

poznámky, že se narodil 28.03.1592 v Nivnici, a proto se tento den slaví jako Den učitelů. Byl 

to teolog, filosof, pedagog a spisovatel. Položil základ současné pedagogice. Podle něho by 

měli být vzděláváni všichni bez rozdílu schopností. Při výchově důsledně vyžadoval – 

příkladem, pravidlem a praxí. Půjdeš večer na ten koncert? 

P: – Večer mám čas. Půjdu rád. Čím se tam jede? 

D: – Mě tam odveze maminka, ale autobus ti jede v půl páté od zdravotního střediska. 

P: – Dám vědět i Daliborovi a Míšovi, mají hudbu také rádi, určitě půjdou s námi. Ještě se 

vrátím k J. A. Komenskému. Mám tu ještě psáno, že zdůrazňoval, že vzdělávání je neustálé 

a nikdy nekončí. Mezi jeho nejznámější díla patří Velká didaktika, Informatorium školy 

mateřské a Brána jazyků otevřená. Některým cizím slovům nerozumím, zítra si povíme. 

D: – Dobře, zavolej jim a budu se těšit naviděnou. Poslední poznámku o Komenském tu 

mám, že zemřel v Amsterodamu 1670 a jeho ostatky leží v kostelíku v Naardenu, a za své 

pokrokové pedagogické názory byl nazýván učitelem národů. Tak ahoj, Pavle. 

P: – Ahoj večer, těším se, Domčo.  

 

1. Pokuste se o modelovou situaci ve skutečnosti, zkuste zahrát telefonování doopravdy. 

2. Zopakujte si poznatky o J. A. Komenském z telefonického rozhovoru. 

3. Pavel si cizí slova, kterým nerozuměl, vyhledal na internetu – teolog, pedagogika, 

Informatorium. 

4. Modelové situace s obměnou – na poště nebo přivolání první pomoci, zkuste zahrát. 

 



ŘEŠENÍ: 

3. teolog – ten, kdo mluví o Bohu, zabývá se teologií-naukou o Bohu 

pedagogika – věda o výchově a vzdělávání 

Informatorium školy mateřské – dílo, kniha, kde se systematicky pojednává o výchově dětí 

v nejmladším věku   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


