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Pozvánka
Vážená paní, vážený pane,
srdečně Vás zveme do Brandýsa nad Orlicí, kde proběhne slavnostní
vyhlášení výsledků ústředního kola 16. ročníku celostátní soutěže pro děti
a mládež „Komenský a my“, které pořádá naše škola dne 6. dubna 2018 od 9.00
hodin v Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí.
Dovolte mi, prosím, abych Vám naši soutěž trochu přiblížil. Vznikla v r. 2001 a jako
celostátní soutěž vyhlášená MŠMT ČR se poprvé konala hned následujícího roku. Základní
motivací pořádat tuto literárně historickou a výtvarnou soutěž pro děti a mládež všech
věkových skupin je myšlenka přispět jejím konáním k prohloubení historického vědomí naší
mladé generace, seznamovat ji s odkazem Komenského a učit ji chápat souvislosti doby
minulé a současné.
Jistě nezanedbatelným momentem je i význam, jaký Brandýs měl v životě tohoto
českého myslitele, a náš vztah k němu. Uvítali jsme proto podnět vědecké společnosti AV
ČR Unie Comenius a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského,
abychom pod jejich metodickým a odborným vedením soutěž pořádali. Zavazuje nás
k tomu také skutečnost, že Základní škola v Brandýse nad Orlicí je nositelkou titulu škola
J. A. Komenského.
Soutěž se snaží ukazovat Komenského nejen jako osobnost světového významu,
který přispěl k řadě oborů lidské činnosti, ale také jako člověka své doby, který navzdory
válce a osobním tragédiím neztratil schopnost nadhledu a empatii k člověku. Celostátní
soutěž „KOMENSKÝ A MY“, které se zúčastnily již desetitisíce dětí a stovky škol celé ČR
a k níž se připojily i děti na Slovensku, pracuje s nadčasovými a současně moderními
tématy a usiluje o rozvíjení schopnosti integrativního myšlení mladých lidí a hledání jejich
samostatných tvůrčích řešení.
Více informací najdete na našich internetových stránkách www.zsbrandysno.cz .
V příloze zasíláme propozice a organizaci 16. ročníku soutěže Komenský a my.
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S přátelským pozdravem

za pořadatele: Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy
za Unii Comenius: doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc.
za Národní pedagogické muzeum a knihovnu J. A. K.: PhDr. Markéta Pánková

Brandýs nad Orlicí 25.ledna 2018

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná,
všech se týče“.
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