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červenec
7. měsíc v roce
31 dní

Roční doby

Červenec je letní měsíc.
Dny se pomalu začínají zkracovat a noci prodlužovat.
Červenec přesto spolu s červnem patří k období, kdy jsou nejdelší
dny a nejkratší noci z celého roku.

Počasí: Červenec patří spolu s červnem k nejteplejším měsícům v
roce. Dlouho a intenzivně svítí slunce, mohou být i velmi vysoké
teploty (přes 30 °C). S velkým teplem ale mohou souviset bouřky s
přívalovými dešti nebo kroupami a silným větrem

Příroda a lidé v červenci
Název měsíce je opět spojený s červenou barvou – dozrávání plodů.
V červenci je hlavní doba sklizně. Dozrává zelenina, ovoce, začínají
žně (sklizeň obilí). Dozrávají plodiny také ve volné přírodě (jahody,
maliny, borůvky..)

V přírodě je všeho hojnost, plno života, ptáci již vyvedli své mladé,
někteří sedí na vejcích podruhé.
Červenec je měsícem letních prázdnin a dovolených. Lidé odpočívají,
užívají si dlouhých teplých dní, koupání a letních sportů (plavání,
jízda na kole, kolečkových bruslích, jízda na loďkách, plachtění…)

Státní svátky a významné dny


5. červenec – státní svátek - Den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje (označováni někdy jednoduše jako
bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také Slovanští
věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici
a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.)



6. červenec – státní svátek - Den upálení mistra Jana
Husa (byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel,
reformátor a kazatel. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní
úpadek, v němž se ocitla katolická církev. By prohlášen za kacíře a
odsouzen k upálení. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve
a společnosti. )

Pranostiky



Když dne ubývá, horka přibývá.

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a
vichřice.



Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.



Slunce peče - déšť poteče.



Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.



Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.



V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!



Jaký červenec, takový leden.



Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.





Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě
mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen začíná.

