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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

