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

ICT žáci plní úkol dle probíraného učiva -  práce s textem – tvorba výukového pracovního listu. 
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květen 

5. měsíc v roce 

31 dní 

 

 



Roční doby 

 

Květen je jarní měsíc.  

Dny se stále prodlužují a noci zkracují.  

Počasí: V květnu je velmi příjemné počasí. Je teplo, často svítí 

slunce, mohou se objevovat bouřky z tepla. Je to první měsíc, který 

láká ke koupání venku. Lidé chodí lehce oblékaní, mnohem více 

času tráví venku – při práci, hrách a sportu. 



Příroda a lidé v květnu 

 Název květen pochází od slova kvést (rostliny kvetou), původně 

máj. 

 Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např. 

stavění máje, je považován za měsíc lásky. 

 Již podle názvu měsíce  - v květnu všechno kvete – ovocné stromy, 

většina volně rostoucích bylin i dřevin. Mnohé zvířecí druhy vyvádějí 

svá mláďata. Příroda je v rozpuku, všude je veselo a živo. 

 Lidé odkládají poslední kousky teplého oblečení. Mnohem více 

času tráví venku – při práci na zahradě, při sportu či hrách. 

 

 

 

 



Státní svátky a významné dny 

 1. května Svátek práce – je mezinárodní dělnický svátek, který se slaví 

od roku 1890 jako připomenutí vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 

1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém 

ostrově v Praze. 

 8. května Den osvobození od fašismu (1945), oslava konce 

2. světové války 

 5. května – květnové povstání českého lidu (1945) 

 Svátek matek- pohyblivý svátek(druhá květnová neděle) 

 

 



Pranostiky 

 

Studený máj - v stodole ráj. 

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 

Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. 

V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Deštivý květen - žíznivý říjen. 

Večerní rosy v máji hodně sena dají. 

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

V máji hřímoty nedělají trampoty. 

Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 

Bujný květ - plný úl. 



Úkol do ICT – Práce v programu Microsoft 

Office Word  

 V programu Microsoft Office Word vytvořte 

pracovní list pro spolužáky určený k opakování 

učiva v některém z hlavních předmětů. 


