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Očekávaný výstup:

Žák zná a dokáže vysvětlit literární pojem alegorie,
chápe využití principu alegorie v Komenského Labyrintu
světa a ráji srdce.

Metodické poznámky:

Materiál - křížovku je vhodné použít v hodině literární
výchovy věnované osobnosti J. A. Komenského a jeho
dílu Labyrint světa a ráj srdce. Zadání úkolu správně
doplnit všechny řádky křížovky a nalézt tajenku
předchází stručný výklad učitele o Komenského
osobnosti a díle a četba ukázek z Labyrintu světa a ráje
srdce (upřesněno v části materiálu pro učitele). Úkol lze
pojmout jako soutěž mezi žáky, jeho vypracování je
však dobré časově limitovat. Poté řádky křížovky
procházíme společně. Společně také hledáme odpověď
na otázku, jak pojem alegorie souvisí se jmenovaným
dílem.

J. A. Komenský – křížovka
 Na základě četby ukázek z Labyrintu světa a ráje srdce Jana Amose Komenského (1592 – 1670) vyplň následující křížovku. V tajence najdeš literární pojem.
Jak se jmenovaným dílem souvisí?
1. vlastní zeměpisné jméno spojené s významnou událostí dějin
lidstva datovanou 100 let před narozením Komenského
2. synonymum pro bludiště
3. celé jméno jednoho z průvodců hlavního hrdiny Labyrintu
4. synonymum pro slovo učitel
5. hlavní postava Labyrintu
6. synonymum pro náměstí
7. budoucí manželé
8. počet hlavních ulic ve městě, kterým hlavní hrdina Labyrintu
prochází
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1. vlastní zeměpisné jméno spojené s významnou událostí dějin
lidstva datovanou 100 let před narozením Komenského
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J. A. Komenský – křížovka – pro učitele



rozsah ukázek z Labyrintu světa a ráje srdce Jana Amose Komenského:

Kapitola I. - O PŘÍČINÁCH V SVĚT PUTOVÁNÍ
Kapitola II. - POUTNÍK DOSTAL VŠUDYBUDA ZA VŮDCE (vhodné krátit)
Kapitola III. - MÁMENÍ SE PŘITOVARYŠILO (vhodné krátit)
Kapitola V. - POUTNÍK SE Z VYSOKA NA SVĚT DÍVÁ (vhodné krátit)
Kapitola VIII. - POUTNÍK PROHLÉDÁ STAV A ŘÁD MANŽELŮ (vhodné krátit)
Kapitola XXIV. - POUTNÍK ZPŮSOB BOHÁČŮ PROHLÉDÁ (vhodné krátit)

 Na základě četby ukázek z Labyrintu světa a ráje srdce Jana Amose Komenského (1592 – 1670) vyplň následující křížovku. V tajence najdeš literární pojem.
Jak se jmenovaným dílem souvisí?
1. vlastní zeměpisné jméno spojené s významnou událostí dějin
lidstva datovanou 100 let před narozením Komenského
2. synonymum pro bludiště
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 alegorie (jinotaj) – obraz nebo děj (motiv, postava, událost) má v literárním díle kromě doslovného významu ještě význam druhý, přenesený;
Komenského Labyrint světa a ráj srdce je alegorická skladba, využívá principu alegorie; poutník (autor) prochází městem (světem), aby si zvolil vhodné zaměstnání,
doprovází ho Všezvěd Všudybud (zosobněná lidská zvídavost) a Mámení (alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory).

Zdroj: archiv autorky

