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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: říjen 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 plní 

žáci úkol dle probíraného učiva – práce s internetovým vyhledávačem, vkládání obrázků. 

 Použité zdroje: 

 http://www.ekolide.cz/view.php?cisloclanku=2009100001 

 http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/ 

 http://skolnyreferaty.blog.cz/1011/jelen 

 http://www.pranostika.cz/rijen.html 

 

 http://jarkascrap.blogspot.cz/2008_10_01_archive.html 

 

 

 

 

 

http://www.ekolide.cz/view.php?cisloclanku=2009100001
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/15415/realitni-rijen-spetka-podezreni-trochu-buranstvi-prehrsle-dobrych-zvesti/
http://skolnyreferaty.blog.cz/1011/jelen
http://www.pranostika.cz/rijen.html
http://jarkascrap.blogspot.cz/2008_10_01_archive.html


ŘÍJEN 

10. měsíc v roce 

31 dní 



ROČNÍ DOBY 

 

Říjen je podzimní měsíc.  

Den se stále zkracuje a noc prodlužuje. 

Počasí: 
Ochlazuje se, méně často svítí slunce (i v říjnu může ještě být 

babí léto), častěji prší a fouká chladnější vítr, může se 

objevit první sníh a přízemní mrazíky. 

 



PŘÍRODA A LIDÉ V ŘÍJNU 

 český název tohoto měsíce je odvozen od jelení říje, 

přestože k ní dochází už v září 

 V tomto měsíci pokračuje podzimní sklizeň a v českých 

zemích se tradičně slaví posvícení. 

 Příroda i lidé pokračují v přípravách na zimu. Dokončují se 

práce na zahrádkách i zahradách. 

 



STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY 

 

 28. říjen – státní svátek  

Den vzniku samostatného Československa (1918)  

Došlo  k naplnění dlouholetých snah české politické reprezentace a 

českého národa jako celku o vznik samostatného státu. Den vyhlášení 

Československa si dnes připomínáme jako státní svátek. 

 



PRANOSTIKY 

 Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

 Studený říjen - zelený leden. 

 Teplý říjen - studený únor. 

 Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 

 V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc 

 Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 

 Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima 

 Když v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá. 



ÚKOL DO ICT – PRÁCE S INTERNETEM, VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ 

Otevřete si Microsoft Office  Word a internetový vyhledávač. 

Vyhledejte a vložte 8 obrázků na téma Říjen. Ke každému 

obrázku napište název (můžete si vymyslet).  

Příklad:  

 

 

 

 

 

Podzimní houby 

 

 

 


