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Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) 

Newsletter – leden 2022 

 

 

 

Začal rok 2022 a my pro Vás opět bez přerušení otevíráme Národní pedagogické muzeum 

a knihovnu J. A. Komenského (NPMK) v Praze.  

 

Národní pedagogické muzeum 

(Valdštejnská 20, Praha 1; úterý–neděle 10:00–17:00) 

Do konce listopadu 2022 probíhá soutěž Komenský do tříd!. Těší nás ohlas této vzdělávací 

aktivity, při které si žáci a studenti připomínají odkaz Učitele národů. Prosíme, abyste nadále 

https://www.comenius350.cz/komensky-do-skol/
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posílali svá díla na adresu komenskydotrid@npmk.cz, a měli tak možnost vyhrát každý měsíc 

věcné ceny a diplom! Prohlédněte si video, kde naleznete samotná díla a další informace. 

Od konce srpna 2021 je v Národním pedagogickém muzeu v Praze krátkodobá výstava Škola 

a válka. Branná výchova v české škole. Při této příležitosti jsme připravili speciální vzdělávací 

program, na který je možné objednat se na adrese:  houserova@npmk.cz. Děti si vyzkouší, 

jak nebezpečně rychle plyne čas při záchraně života, jak nést kamaráda, který se zranil 

a nemůže chodit, zkusí si zapamatovat světelný signál vysílaný Morseovou abecedou 

či zjistí, co patří do evakuačního zavazadla.  

 

 

Na našich sociálních sítích, Facebooku a Instagramu, sledujte ukázky sbírkových předmětů, 

které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Název projektu, jehož prezentovaným základem jsou 

vzácné školní obrazy, je charakteristický – „Ze sbírek“.  

Na rok 2022–2023 se připravuje výstava Pravěk, k tabuli! Jak si pračlověk cestu do škol 

našel. Výstava mapuje vývoj člověka od nejstarších fází až do doby železné. Cílem výstavy je 

ukázat pravěk jako učební předmět, předmět zájmu učitelů a mimoškolní činnosti či změny 

mailto:komenskydotrid@npmk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=zHmBWJ4Tfm4&t=2s
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/kratkodobe-vystavy
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/kratkodobe-vystavy
mailto:houserova@npmk.cz
https://www.facebook.com/NPMKJAK
https://www.instagram.com/narodnipedagogickemuzeum/
https://www.npmk.cz/muzeum/dvere/ze-sbirek
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způsobu vyučování o pravěku. Prezentována bude zejména sbírka školních obrazů, dále školní 

pomůcky a učebnice. 

 

 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského 

(Jeruzalémská 12, Praha 1; pondělí–pátek 9:00–18:00) 
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Od 1. ledna 2022 do konce února 2022 mohou děti hlasovat o nejoblíbenější knihu roku 2021 

v rámci dětské ankety ceny SUK – čteme všichni na podporu čtenářské gramotnosti! Od 

letošního roku jsme připravili výraznou změnu – děti mohou hlasovat pro jakoukoli knihu, 

kterou v předchozím roce přečetly. Není tedy nutné, aby byla v daném roce vydaná! Cílem 

je zjednodušit dětem cestu k možnosti vyjádření svého čtenářského zážitku a zjistit více 

informací o vývoji dětské preference. Děti a mládež do 18 let mohou dát svůj hlas knize českých 

autorů i překladové beletrii či naučné literatuře. Hlasovat je možné elektronicky ZDE. Rovněž 

je možné zaslat hlasovací lístky poštou na adresu „Pedagogická knihovna J. A. Komenského, 

Jeruzalémská 12, Praha 1, 110 00“. Formuláře jsou k dispozici ke stažení ZDE. Ze zaslaných 

hlasů vylosujeme 50 respondentů, kteří od nás obdrží knihu. 

Do konce měsíce ledna 2022 je také možné zaslat přihlášku do kategorie Počin školních 

knihoven. Jedná se o cenu, jež je udělována odbornou porotou inspirativním projektům 

školních knihoven, které jsou realizovány v roce 2021. Počinem může být nejen novinka ve 

vybavení knihovny či nově zavedená služba, ale třeba jen úspěšná akce na podporu čtenářské 

gramotnosti či realizovaný nápad na oživení knihovny. Uzávěrka pro zasílání přihlášek je 

31. ledna 2022. Více informací a přihlašovací formulář naleznete ZDE. 

Máte doma staré slabikáře, čítanky či učebnice? Chcete jimi obohatit naše muzejní 

sbírky či fond knihovny? Jestli ano, tak využijte akci „Národní sbírka slabikářů“ od 

29. 11. 2021 prodlouženou do konce ledna 2022. Vaši starou knihu Vám vyměníme za 

novou, kterou si budete moci vybrat ze současné tvorby pro dospělé i  děti. Knihy od Vás 

rádi přijmeme v Pedagogické knihovně J. A. Komenského v půjčovně ve druhém patře. 

V pondělí 17. ledna 2022 proběhne v Pedagogické knihovně další ze série workshopů pro 

učitele a knihovníky dětských oddělení, tentokrát na téma Humor v dětské literatuře. V úterý 

18. ledna 2022 proběhne workshop formou webináře od 13:30 hodin v on-line podobě. 

Rezervace na adrese vanickova@npmk.cz. 

 

Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského 2020–2022 

www.comenius350.cz 

Rok 2022 je pro poselství vzdělávání v celosvětovém měřítku velice významný, 

neboť ukončuje Národní oslavy J. A. Komenského. V listopadu roku 2020 jsme  

si připomínali 350. výročí úmrtí Učitele národů (15. 11. 1670). V březnu roku 2022 si 

https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni
mailto:vanickova@npmk.cz
http://www.comenius350.cz/
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připomeneme 430. výročí narození J. A. Komenského (28. 3. 1592). K Národním 

oslavám Komenského NPMK připravilo ve spolupráci s dalšími institucemi řadu akcí, 

z nichž musela být celá řada bohužel kvůli pandemii zrušena či přesunuta.  

 

Komenský do tříd!: 

Tato soutěž je určena žákům a studentům základních škol, středních škol, základních 

uměleckých škol a také českých zahraničních škol. Žáci/studenti kolektivně malují 

portrét J. A. Komenského a zpřítomňují jej ve své třídě, resp. škole. Jejich učitel dílo 

následně ofotí či natočí a posílá jej na e-mail komenskydotrid@npmk.cz. Tvořit může 

i samotný jednotlivec, který dovršil věk 15 let. V rámci distanční výuky mohou žáci  

a studenti tvořit i doma. Dílo následně posílají svému učiteli, který již komunikuje s naší 

institucí. Všechna díla i samotné vítězné počiny, které jsou vyhlašovány každý měsíc, jsou 

prezentovány na speciální facebookové stránce. Soutěž trvá až do konce listopadu 2022.       

         

                ZŠ, Komenského, Jablonné v Podještědí                         Gymnázium Krnov 

 

Více informací: zde. 

mailto:komenskydotrid@npmk.cz
https://www.facebook.com/komenskydotrid
https://www.comenius350.cz/komensky-do-skol/
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Standardně můžete využívat možnosti nákupu publikací, CD, plakátů či pohledů: v našem 

muzejním obchodu či přímo v muzeu a knihovně. V tomto roce vyjde kniha J. A. Komenský 

v kostce v angličtině pod názvem Comenius at a Glance. 

NPMK rovněž nabízí zápůjčky výstav v elektronické formě: zde, Jsme rádi, že  

o výstavy je zájem i v nejvzdálenějších koutech světa (od Austrálie po USA). 

V roce 2022 končí nejen Národní oslavy J. A. Komenského, ale také naše Národní pedagogické 

muzeum oslaví 130. výročí svého vzniku (1892–2022). Proto vedení muzea připravuje 

slavnostní koncert ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, při kterém studenti Pražské 

konzervatoře přednesou tematické skladby na počest Komenského. Zároveň NPMK k této 

příležitosti zapůjčí Pražské konzervatoři výstavu Komenský v komiksu: Kreslený život Učitele 

národů. 

 

Sledujte naše webové stránky www.npmk.cz, www.comenius350.cz či sociální platformy 

Instagram a Facebook

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cenik.npmk.cz/
http://cenik.npmk.cz/
https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/vystavy-k-zapujceni
http://www.npmk.cz/
http://www.comenius350.cz/
https://www.instagram.com/narodnipedagogickemuzeum/
https://www.facebook.com/NPMKJAK
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Národní pedagogické muzeum 

Valdštejnská 20, Praha 1 

Úterý–neděle (10:00–17:00) 

 

 

Pedagogická knihovna J. A. 

Komenského 

Jeruzalémská 12, Praha 1 

Pondělí–pátek (9:00–18:00) 

 

 
 

 

Kontaktní údaje: 

Mgr. Roman Škoda 

vedoucí Koncepčního, edukačního a PR oddělení 

Tel. č.: + 420 775 430 878 

E-mail: skoda@npmk.cz 

www.npmk.cz  

www.comenius350.cz   

www.facebook.com/NPMKJAK/ 

www.facebook.com/npkjak/  

www.facebook.com/komenskydotrid/ 

www.instagram.com/narodnipedagogickemuzeum  

mailto:skoda@npmk.cz
http://www.npmk.cz/
http://www.comenius350.cz/
http://www.facebook.com/NPMKJAK/
http://www.facebook.com/npkjak/
http://www.facebook.com/komenskydotrid/
http://www.instagram.com/narodnipedagogickemuzeum

