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Čtvrtek 7. listopadu 2019 byl pro nivnickou základní školu 

velkým dnem. Konala se beseda na téma „Odkaz Komenského 

v umění a uměleckém vzdělávání“. Beseda byla ochutnávkou 

ze stejnojmenné mezinárodní konference, která se konala na 

jaře v Praze. Nespočetné hodiny práce, které zabraly přípravy, 

se vyplatily. Úsměv na tváři posluchačů a děkovné vyjádření 

svědčí o tom, že se dílo vydařilo. Pozvána byla široká veřejnost 

a celá řada čestných hostů. Tím hlavním byla PhDr. Markéta 

Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, 

která koordinuje národní oslavy k nadcházejícímu výročí Komenského.   

Co všechno beseda nabídla? 

Setkání zástupců školy a veřejnosti jsme zahájili kulturním programem, který si připravil školní 

pěvecký sbor. Libé písničky s hudebním doprovodem byly příjemným pohlazením na duši 

a vytvořily příjemnou náladu. Následovalo přivítání a představení hlavního hosta. PhDr. 

Markéta Pánková zaujala posluchače spotem „Komenský do škol“, na který navázala referátem 

„J. A. Komenský v paměti a výtvarném umění“, v němž prezentovala stručnou historii a trendy 

výtvarného zobrazování učitele národů od roku 1642 do současnosti. Poté představila projekty 

českých muzeí a paměťových institucí komeniologického zaměření, které jsou součástí 

národních oslav výročí. Své vystoupení kolorovala zdravicí Alfreda Strejčka a jeho 

vzkazem Komenského národu. 

Další vedení besedy bylo pod taktovkou ředitelky školy PhDr. Šárky Mikeskové. Svým 

referátem Umění a rozvoj dítěte očima Komenského  zmapovala vývoj dětské kresby. 

Poukázala na hloubku myšlenek Komenského a na to, jak velký filozofický a 

antropologický význam v dětské kresbě viděl. Následně paní ředitelka předs tavila ideje 

a směřování nivnické školy. Seznámila posluchače s projektem „Cesta za 

J. A. Komenským“ a prezentovala již realizované aktivity. Závěr patřil zhudebněné 

prezentaci, která mapovala rozsáhlou vzdělávací činnost a úspěchy nivnické školy 

v minulém školním roce.  

Součástí besedy byl volný prodej knih a dárkových předmětů s  tematikou Komenského, 

individuální prohlídka výstavních panelů s obrázky o činnosti nivnické školy a volný 

vstup do pamětní síně. Pro návštěvníky besedy byl připraven šálek kávy nebo čaje 

a drobné občerstvení, které upekly žákyně školy.  

V závěrečném děkování paní ředitelka PhDr. Markéta Pánková ocenila činnost 

a důležitost naší nivnické školy v prezentaci filozofie a odkazu J. A. Komenského a 

udělila nám souhlas s užíváním loga Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 

2022.  

„Děkuji paní ředitelce PhDr. Markétě Pánkové, že zavítala do naší nivnické školy, 

zavzpomínala s námi na osobnost J. A. Komenského a obohatila náš vhled do jeho životní 

filozofie. Děkuji všem místním i přespolním, kteří si našli čas a přišli s námi strávit 

příjemné odpoledne a besedovat o našem rodákovi, na kterého můžeme být právem hrdi.“ 

            PhDr. Šárka Mikesková, ředitelka školy 


