
     Vážená paní profesorko a spolužáci,

        tímto bych vás chtěl seznámit s knihou Moudrost starých Čechů od Jana Amose Komenského.

Vydalo jí nakladateství Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Text, předmluvu a

restřík opatřil František Svejkovský.
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     Jan Amos Komenský byl český pedagog, teolog, filosof a spisovatel. Byl také kněz a poslední

biskup Jednoty bratrské.  Usiloval o sjednocení veškerého lidského vědění na jediném základě,

všemoudrosti, která by umožnila všeobecnou nápravu i v oblasti morálky. Vypracoval ucelený

systém školské soustavy. Skonal roku 1670 v Amsterodamu. Mezi jeho díla lze zařadit Moudrost

starých čechů, Labyrint světa a ráj světa, Velká didaktika, Svět v obrazech a mnoho dalších.

     

     Kniha je kromě svého obsahu ještě doplněna předmluvou, poznámkami a vysvětlivkami.

Obsahem díla je 2185 starých českých přísloví. Ta jsou rozdělena do 6 kapitol : Přípovídky, Od věcí

přirozených, Od řemeslnictví, Od příhod, Od fabulí a Varia. Ty jsou rozděleny ještě na jednotlivé

podkapitoly.

     Ukázka z díla : 

                      OD ŠLEJFÍŘSTVÍ

        Brus, aby nepřebrousil.

        Na obě straně broušený.

 950 Čije kosa kámen. - Novacula cotem se. sentit aut patitur.

                       OD PEKAŘSTVÍ

    Z horka nakvašený (fiká se o člověku příliš k něčemu chtivém

      jemuž co se zamane, hned to míti chce, tak jako těsto z horka 



      kvašené prudce kyše a do peci chce).

    Z lopaty zmítá.

    Snědený chléb peče.

    Všecko pekaři.

955 Kdo v peci býval, jiného tam ožehem stará.

     Přísloví jsou psána po pěti a vždy jsou očíslována. Názvy kapitol jsou psány velkými písmeny,

ostatní malými. Některá přísloví jsou navíc vysvětlena, nebo doplněna o překlad do latiny, či

němčiny. Dílo je doplněno obrázky.

     Kniha se mi líbila, neboť jsem se u jejího čtení dozvěděl mnoho nových přísloví a navíc se velice

rychle četla.

     Literatura a zdroje : kniha Moudrost starých čechů
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