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ROČNÍ KALENDÁŘ 
Projekt zaměřený na 

sledování astronomického 

roku, státní svátky a 

významné dny ČR. 



Průvodní list DUM 

 Autor: R. Mikšíková 

 Období vytvoření: červen 2012 

 Ročník: 5. 

 Vzdělávací oblast: ICT _ Člověk a jeho svět 

 Způsob použití ve výuce: Prezentace je zaměřena na sledování astronomického kalendáře (roční doby, délka dne 

a noci). Dále se postupně vytvoří přehled o státních svátcích a významných dnech během roku v ČR. V hodinách 

ICT mohou žáci sami vytvářet další snímky k danému měsíci. 

 Použité zdroje: 

 http://gresakova.blogspot.cz/2010_06_01_archive.html 

 http://www.penize.cz/nakupy/82013-sportovani-za-par-kacek-zacnete-v-pujcovne 

 http://www.pranostika.cz/cerven.html 
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červen 

6. měsíc v roce 

30 dní 

 

 



Roční doby 

 

Červen je přechodový měsíc. Kolem 21. června (letní 

slunovrat) končí jaro a začíná astronomické léto. 

V tomto období jsou nejdelší dny a nejkratší noci z celého 

roku. Postupně se den začíná zkracovat (jedná se u o 

minuty, takže si to zpočátku ani nevšimneme). 

Počasí: Červen bývá často velmi teplý. Mohou se objevovat bouřky z 

horky, vichřice a krupobití. Někdy bývá v červnu dost sucho. 



Příroda a lidé v červnu 

 

 Název měsíce je často spojován s červenáním – dozráváním 

prvních plodů (jahody, třešně). Červen je považován za nejkrásnější 

měsíc v roce. 

 Červnová příroda je plná mláďat, květů i prvních dozrávajících 

plodů. 

 První sklizně jsou i na polích, v zahrádkách a na zahradách. 

 Teplé počasí láká lidi ven do přírody, na výlety, ke sportování.  

 

 

 

 



Státní svátky a významné dny 

 V červnu nejsou žádné státní svátky. 

 Končí školní rok . 



Pranostiky 

 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 

 Červen studený - sedlák krčí rameny. 

 Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

 V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 

 Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkaženy. 

 Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 

 Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

 Jaký červen, takový i prosinec. 

 Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 

 Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 

 Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 

 Červen červený jako z růže květ. 



Úkol do ICT -  

 


