
MŮJ KALENDÁŘ  NA MĚSÍC BŘEZEN 
Datum: Pranostiky na 

měsíc březen: 
Teplota 
v  8:00 hod. 
 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

1. březen 
 Bedřich                                      
(dříve Albína) 

Březen, za kamna 
vlezem 

   

2. březen 
Anežka 
 

Březnové  slunce, má 
krátké ruce a dlouhý 
kabát 

   

3. březen 
Kamil                             
(dříve Kunhuta, Marin) 

Svatá Kunhuta - o 
chlup stoupne teplota 

   

4. březen 
Stela                                                  
(dříve Kazimír) 

V březnu sedlák stromy 
ořezává, ale kabát ještě 
nesundává 

   

5. březen 
Kazimír                                   
(dříve Adriana) 

Zima, kterou březen 
nese, dlouho s námi 
ještě třese 

   

6. březen 
Miroslav                   
(dříve, Bedřich) 

Dlouho li březen 
sněhem hovívá, na 
obilí úrodný rok bývá. 

   

7. březen 
Tomáš 

Zima, kterou Tomáš 
nese dlouho námi 
ještě třese 

   

8. březen 
Gabriela                             
(dříve Radek) 

Svatý Radko - na 
cestách je hladko 

   

9. březen 
Františka (dříve 
Cyril a Metoděj, sv. 
František) 

Na svatého Františka 
déšť – neurodí se 
kobzole 

   

10. březen 
Viktorie 
 

Svatá panna Viktorie 
obrázky na okna ryje 

   

11. březen 
Anděla (dříve Konec                        
masopustu, Petr) 

Konec masopusta – 
každá kapsa pustá 

   

12. březen 
Řehoř 
 

 Na svatého Řehoře, 
ledy plují do moře, 
 … přiletěly vlaštovičky 
přes moře, 
 ... čáp letí od moře, 
 … žába hubu otevře 

   

13. březen 
Růžena 
 

  
 

14. březen 
Rút a Matylda 
 

    

15. březen 
Ida    (dříve Longin, 
Longinus) 

Na svatého Longina 
práce v poli začíná 

   

16. březen 
Elena a Herbert 
 

    

17. březen 
Vlastimil (dříve 
Alexej, Gertruda) 

Napije-li se na 
Gertrudu z louže 
slepička, naškube si na 
Jiřího i kravička 

   



 
Datum: 

 
Pranostiky na 
měsíc březen: 

 
Teplota 
v  8:00 hod. 
 

 
Počasí: 

 
Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

18. březen 
Eduard 
 

    

19. březen 
Josef 

Na svatého Josefa den 
když jasný, hospodář 
čeká rok krásný 

    

20. březen 
Světlana 
(dříve Jáchym) 

Na svatého Jáchyma 
skončila se už zima 

   

21. březen 
Radek  
(dříve Benedikt) 

Na svatého Benedikta 
má se ječmen a cibule 
síti. 

   

22. březen 
Leona   
 (dříve Kazimír) 

Na Kazimíra pohoda - 
na brambory úroda 
 

   

23. březen 
Ivona 
 

    

24. březen 
Gabriel 
 

    

25. březen 
Marián (dříve 
Zvěstování Panny Marie) 

Laštovice letí, zvěstují 
podletí. 
 

   

26. březen 
Emanuel 
 

    

27. březen 
Dita               
 (dříve Ruprecht) 

Jaké počasí je na 
svatého Ruprechta, 
takové bude i v 
červenci 

   

28. březen 
Soňa 
 

    

29. březen 
Taťána 
 

    

30. březen 
Arnošt                      
 (dříve Kvirin) 

O svatém Kvirinu je 
teplo i ve stínu 

   

31. březen 
Kvido                              
 (dříve Balbín) 

Na Kvida už končí zima    

 

Počasí můžete zapisovat například takto:  


