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ROČNÍ KALENDÁŘ 

Projekt zaměřený na 

sledování astronomického 

roku, státní svátky a 

významné dny ČR. 
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 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 – úprava textu . 

 Použité zdroje:  

 http://www.svet-bydleni.cz/kalendarium-zahradnich-praci-zari.aspx 

 http://www.zsluka.net/prvn%C3%AD%20%C5%A1koln%C3%AD%20den.htm 

 http://www.maxibydleni.cz/zahrada/pece-o-zahradu-v-zari.html 

 

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

 Ing. Josef Novák , Chraňte hrou IV, Náměty k ochraně přírody pro rodiče a menší děti,  Praha 1990 
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ZÁŘÍ 

9. měsíc v roce 

30 dní 



ROČNÍ DOBY 

 

 Září je přechodový měsíc. Kolem 23. září končí 

astronomické léto a nastává podzim. 

 Den se zkracuje a noc prodlužuje. 

 23. Září je tzv. podzimní rovnodennost – den a noc 

jsou stejně dlouhé 

 Počasí: 

Může být ještě slunečno a teplo – babí léto, ale také již může 

být typické podzimní počasí – chladněji, častý déšť, vítr. 

 



PŘÍRODA A LIDÉ V ZÁŘÍ 

 V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává 

také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích 

odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti - vinobraní, dočesná. 

 Příroda i lidé se připravují na zimu. Lidé mají spoustu práce na poli, v 

zahradách i zahrádkách.  

 Odlétají stěhovaví ptáci, některá zvířata se připravují k zimování (ježek, 

medvěd, jezevec, veverka..) 

 Listnatým dřevinám se začíná barvit listí, některým již pomalu opadává. 

 Oblíbenou podzimní zábavou dětí i některých dospělých je pouštění 

draků. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sklize%C5%88&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinobran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%8Desn%C3%A1&action=edit&redlink=1


STÁTNÍ SVÁTKY A VÝZNAMNÉ DNY 

 Začátek září je spojen se začátkem školního roku a pro 

mnoho dětí ve věku 6 – 7 let znamená nastoupení cesty za 

vzděláním (povinná školní docházka byla zavedena Marií Terezií – 

habsburskou císařovnou a českou královnou v roce 1774) 

 

 28. září – státní svátek - Den české státnosti, toho dne 

byl zabit český kníže Václav. 



PRANOSTIKY 

 Co srpen nedovařil, září nedosmaží. 

 Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. 

 Teplé září - říjen se mračí. 

 Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění 

 Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí. 

 Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

 Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. 

 Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

 



ÚKOL DO ICT – ÚPRAVA TEXTU Č. 1: 

Září – měsíc lovu 

Plaše a s nepojmenovaným očekáváním vykračují prvňáčci tam, kam po řadu let povedou 

jejich kroky. Odhodlaně vyšlapují druháci a potutelně se usmívají rozpakům svých 

mladších druhů. Oni vědí již své! Jen příroda nebere na vědomí tu změnu v životě 

nejmladších školáků. Opatřila si paletu zářivých barev a mistrně štětcem dotváří své dílo. 

Tu zbarví list, jinde vymaluje jablko do svádivých barev, nešetří žlutí na hruškách ani 

švestkovou modří. Doznívají opožděné bouřky parného léta a dešťové větry  chladí 

rozpálená čela. Oblohu křižují klíny divokých kachen na jejich cestě za teplem a potravou. 

 

Úkoly: 

Změň velikost textu na 15. Typ písma Centur Gothic. 

Trojslabičná slova z první věty podtrhni. Druhou větu podbarvi modře. 

Poslední větu textu vyznač tučně. 

Změň barvu písma v nadpise na oranžovou. 

 


