
 

 

 

 

ROČNÍ KALENDÁŘ 
Projekt zaměřený na 

sledování astronomického 
roku, státní svátky a 
významné dny ČR. 



 Autor: R. Mikšíková 

 Období vytvoření: leden 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 hodině ICT žáci plní úkol dle probíraného učiva – tvorba tabulky ve wordu. 

 Použité zdroje:  

 http://www.rceni.cz/pranostiky/leden 

 http://cicinky1.blog.cz/1011/potm-leden-2011 

 http://alfatango.rajce.idnes.cz/Fotobanka_vyber/ 

 http://ivanka78.rajce.idnes.cz/Tridni_sraz_Rokytnice_leden_2009/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.rceni.cz/pranostiky/leden
http://cicinky1.blog.cz/1011/potm-leden-2011
http://cicinky1.blog.cz/1011/potm-leden-2011
http://cicinky1.blog.cz/1011/potm-leden-2011
http://cicinky1.blog.cz/1011/potm-leden-2011
http://cicinky1.blog.cz/1011/potm-leden-2011
http://alfatango.rajce.idnes.cz/Fotobanka_vyber/
http://ivanka78.rajce.idnes.cz/Tridni_sraz_Rokytnice_leden_2009/


1. měsíc v roce 

31 dní 

 

 

 



 
Leden je zimní  měsíc. Název vznikl od ledu, který v 

tomto měsíci často pokrývá vodní plochy i malé 
vodní toky. 

 

Dny se začínají pomalu prodlužovat a noci zkracovat. 
Svědčí o tom také pranostiky : 1.1. na Nový rok o 
slepičí krok, 6.1. na tři krále o krok dále 

Počasí: 

Chladno, sníh a mráz. Leden patří k nejchladnějších 
měsícům v roce. Málo svítí slunce, na vodních 
plochách bývá led. 

 



 Jestlipak víte, proč je nám v lednu smutno, možná chytíme i 
nějakou tu virózu a dost často se cítíme pod psa, i když jsme 
relativně zdraví? V lednu totiž na nás sluníčko svítí pouze 45 
hodin.  

  Příroda odpočívá. Lidé pomáhají zvířatům – nosí do krmelců, 
sypou do krmítek. 

 Pokud je hodně sněhu a led– nastávají problémy v dopravě, 
časté jsou i úrazy. Dost práce je také s odklízením sněhu. 

 V plné sezóně jsou zimní střediska na horách, která nabízejí 
zimní sportování. 



 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu 
 
Tímto dnem je připomínán vznik samostatné České republiky 
po rozdělení Československa na přelomu let 1992 a 1993.  

 Nový rok 

 6.ledna – Tři králové - Tři králové je lidovým označením pro 
mudrce, kteří podle novozákonních evangelií navštívili krátce 
po narození Ježíše v Betlémě a přinesli mu dary.  



 V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

 Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

 Suchý leden, mokrý červen. 

 Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

 Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 Na Tři krále o krok dále. 
Na Tři krále mrzne stále. 
Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno. 
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně brambor. 

 Na Nový rok o slepičí krok. 
Na Nový rok déšť - o velikonocích sníh. 
Jak na Nový rok, tak po celý rok. 
Na Nový rok, do zimy skok. 
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně. 



Vytvořte v programu Microsoft Office Word dvě 
tabulky.  

1. Tabulka – týdenní rozvrh hodin vaší třídy 

2. Tabulka – návrh týdenního jídelníčku do 
školní jídelny 


