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Tak aspoň máme babí léto. Celé léto byla zima, takže jsme vlastně skoro žádné léto neměli.
Víte, co je babí léto?
Babí léto je hezké počasí na konci léta a na začátku podzimu - tedy v září a v říjnu. Babí léto
máme právě teď: v noci a ráno je docela zima, ale přes den je teplo, slunce svítí, neprší,
nefouká vítr, obloha je jasně modrá. Ráno můžou být mlhy.
Babí léto je typické pro střední Evropu a každý rok je jinak dlouhé - někdy je jenom týden,
někdy může být dlouhé skoro dva měsíce. Nejčastěji je babí léto mezi 21. 9 a 2. 10. Podle
Wikipedie je babí léto v Evropě a indiánské léto v Americe.
Během babího léta můžete často vidět malé pavouky a pavučiny, jak létají ve vzduchu. Ty
pavučiny vypadají jako šedé vlasy - tedy vlasy nějaké babičky. Proto se tahle doba jmenuje
babí léto.

EXTRA
V České republice existuje hodně festivalů, které se konají v září nebo začátkem října a
jmenujou se Babí léto (například multižánrový festival v Praze v psychiatrické léčebně v
Bohnicích nebo mezinárodní folklórní festival na Moravě ve Valašském Meziříčí).
Existuje také český film Babí léto (tragikomedie z roku 2001 o starých lidech, více o filmu
tady) a film Indiánské léto (drama z roku 1995 o mladých lidech, více o filmu tady).

Čeština extra
– lekce: L 4 Shoda, L 6 Slovosled, L 8 Co?, L 12 Kdy?
– tabulky strana 206 – 207
– tabulka Spojení pádů s předložkami (vepředu / vzadu v knize)
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Tak aspoň máme babí léto. Celé léto byla zima, takže jsme vlastně skoro žádné léto neměli.
Víte, co je babí léto?
Babí léto je hezké počasí na konci léta a na začátku podzimu - tedy v září a v říjnu. Babí léto
máme právě teď: v noci a ráno je docela zima, ale přes den je teplo, slunce svítí, neprší,
nefouká vítr, obloha je jasně modrá. Ráno můžou být mlhy.
Babí léto je typické pro střední Evropu a každý rok je jinak dlouhé - někdy je jenom týden,
někdy může být dlouhé skoro dva měsíce. Nejčastěji je babí léto mezi 21. 9 a 2. 10. Podle
Wikipedie je babí léto v Evropě a indiánské léto v Americe.
Během babího léta můžete často vidět malé pavouky a pavučiny, jak létají ve vzduchu. Ty
pavučiny vypadají jako šedé vlasy - tedy vlasy nějaké babičky. Proto se tahle doba jmenuje
babí léto.

EXTRA
V České republice existuje hodně festivalů, které se konají v září nebo začátkem října a
jmenujou se Babí léto (například multižánrový festival v Praze v psychiatrické léčebně v
Bohnicích, nebo mezinárodní folklórní festival na Moravě ve Valašském Meziříčí).
Existuje také český film Babí léto (tragikomedie z roku 2001 o starých lidech, více o filmu
tady) a film Indiánské léto (drama z roku 1995 o mladých lidech, více o filmu tady).
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Tak aspoň máme babí léto. Celé léto byla zima, takže jsme vlastně skoro žádné léto neměli.
Víte, co je babí léto?
Babí léto je hezké počasí na konci léta a na začátku podzimu - tedy v září a v říjnu. Babí léto
máme právě teď: v noci a ráno je docela zima, ale přes den je teplo, slunce svítí, neprší,
nefouká vítr, obloha je jasně modrá. Ráno můžou být mlhy.
Babí léto je typické pro střední Evropu a každý rok je jinak dlouhé - někdy je jenom týden,
někdy může být dlouhé skoro dva měsíce. Nejčastěji je babí léto mezi 21. 9 a 2. 10. Podle
Wikipedie je babí léto v Evropě a indiánské léto v Americe.
Během babího léta můžete často vidět malé pavouky a pavučiny, jak létají ve vzduchu. Ty
pavučiny vypadají jako šedé vlasy - tedy vlasy nějaké babičky. Proto se tahle doba jmenuje
babí léto.

EXTRA
V České republice existuje hodně festivalů, které se konají v září nebo začátkem října a
jmenujou se Babí léto (například multižánrový festival v Praze v psychiatrické léčebně v
Bohnicích, nebo mezinárodní folklórní festival na Moravě ve Valašském Meziříčí).
Existuje také český film Babí léto (tragikomedie z roku 2001 o starých lidech, více o filmu
tady) a film Indiánské léto (drama z roku 1995 o mladých lidech, více o filmu tady).
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