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Září 

Září je devátý měsíc roku a má 30 dnů.   

V září končí léto a začíná podzim, protože 23. září je první podzimní den. Ten 

den je podzimní rovnodennost. To znamená, že den i noc jsou stejně dlouhé.  

Do 23. září je delší den a od 23. září je naopak delší noc. 

V září začíná škola, protože školní rok začíná v Česku 1. září. Když je 1. září o 

víkendu, začíná školní rok v pondělí 2.  nebo 3. září. 

V září je většinou hezké počasí. Často svítí slunce a je teplo, ale už není tak 

velké horko jako v létě. Proto mám moc ráda září. 

Koncem září máme v Česku státní svátek – 28. září je Den české státnosti. Ten 

den má svátek Václav, protože 28. září byl zavražděn český kníže Václav (svatý 

Václav), který se pak stal českým patronem. 

 

1N 2G 4A 6L  Vidíte, že slovo září má stejný tvar ve všech pádech jednotného čísla 

(singuláru), kromě pádu 7I.  

(s)končit – to end 
začínat / :začít* – to begin 
léto – summer 
podzim – autumn 
rovnodennost – equinox 
znamenat – to mean 
stejně – same 
dlouhý,-á,-é – long 
delší,-í,-í – longer 
naopak – on the contrary 
do – until 
od – from 
většinou – mostly, usually 
počasí – weather 
často – often 
svítit – to shine 
 

slunce – sun 
teplo – warm 
horko – hot 
tak – so 
už ne – not any more 
jako – like, as 
proto – that's why 
mít (moc) rád – to like (a lot) 
koncem – at the end 
státní svátek – Bank holiday 
svátek – name-day 
(být) zavražděn – (to be) killed 
kníže (ten) – prince 
svatý,-á – saint 
stávat se / :stát se – to become 
pak – later  
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Je pro vás česká gramatika moc těžká? Zkuste Češtinu extra. 

 

Čeština extra  
Průvodce českou gramatikou 
Your guide to Czech grammar 

 
 

Má 50 lekcí. Každá lekce má dvě části 
 

• jednoduché a vizuální vysvětlení gramatiky 

• cvičení (plná praktických a užitečných frází) 
 
Správné odpovědi si můžete zkontrolovat v klíči 
(vidíte) nebo v audioklíči (posloucháte). 
 
Víc informací o Češtině extra je na 

www.czextra.cz. 

 

průvodce – guide 
moc – too (much) 
těžký,-á,-é – difficult 
:zkusit – to try 
lekce – lesson 
část – part 
vysvětlení – explanation 
cvičení – exercise 
plný,-á,-é – full 
užitečný,-á,-é – useful 
správný,-á,-é – correct 
odpověď – answer 
:zkontrolovat – to check 
klíč - key 

 

 


