Příloha č. 2
Text 1:
Měsíc
Co je to za lampu na obloze? Stojí na dlouhé noze tmy a nahlíží nám do pokojů. To se smí? Jednou se
převlékne za srpek, podruhé za koláč. Tak co jsi zač? Jmenuji se Měsíc, protože jednou za měsíc oběhnu
kolem Země. Jiné planety mají i více takových měsíců jako jsem já. Je na mě pusto a prázdno a všude
kolem vzduchoprázdno. A přesto už sem lidé doletěli – raketou. A měsíční prach si odvezli na botách.
Text 2:
Hodiny
Hodiny měří čas. Nejčastěji ho ukazují ručičkám, které míří na číslice nakreslené do kruhu. Těch číslic je
12 a každá znamená jednu hodinu. Malá ručička oběhne kruh dvakrát za den. Ukazuje hodiny. Velká běhá
rychleji. Ukazuje minuty. A ta hubená, ta má největší dřinu. Poskakuje vpřed vteřinu za vteřinou a
kolečko musí oběhnout za jednu minutu. Těch minut je v jedné hodině 60. A ručička nikdy nesmí zůstat
stát.
Text 3:
Čas
Co potřebuje každý z nás? Čas – na hraní i na práci, na smutek i legraci. Jak čas utíká, svět kolem nás se
mění a my s ním. Loni jsi nedosáhl na polici, a teď je to pro tebe snadné. Lidé se naučili čas měřit. Na
vteřiny, minuty a hodiny. Jeden den má 24 hodin, týden má 7 dní. Jmenují se pondělí, úterý, středa,
čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Měsíc má dní 30 nebo 31. Dvanáct měsíců tvoří rok. Kolik roků je tobě?
Text 4:
Kalendář
Také se vám už stalo, že nevíte, jestli je pondělí nebo středa? A také vám to nedá a kouknete se do
kalendáře? On všechno zná a všechno ví. Třeba kolik má týden dní a kolik má měsíc týdnů a kolik měsíců
nám zbývá do konce roku. A má dnes svátek Slávek nebo Honza? To všechno se z kalendáře pozná.
Ukáže nám i dnešní datum – jednu nebo dvě číslice, která značí den, a pak název měsíce.

