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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 hodinách
ICT mohou žáci sami vytvářet další snímky k danému měsíci.
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srpen
8. měsíc v roce
31 dní

Roční doby

Srpen je letní měsíc.
Dny se zkracují a noci prodlužují.
Počasí: Srpen je sice také letní měsíc, ale počasí – hlavně ve druhé
polovině měsíce – začíná být trochu podzimní. Může být chladněji,
více foukat vítr a častěji pršet. Zkracování dne je již docela patrné.

Příroda a lidé v srpnu






Český název pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní
nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních),
žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku.
Sklizeň úrody pokračuje a většina plodin je během srpna sklizena.
Zůstávají jen podzimní druhy ovoce. Zahrádky a zahrady se
začínají pomalu připravovat na podzim – zimu.
Protože je srpen druhým měsícem letních prázdnin, bývá také hojně
využíván pro trávení dovolené a sportování.

Státní svátky a významné dny


V srpnu není žádný státní svátek.

Pranostiky


Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.



V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.



I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.



Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.



Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.



Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.



Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.



Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.



Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.



Když pálí srpen,bude pálit i víno.



Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.



Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.



Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

