
MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC LISTOPAD 
Datum: Pranostiky na 

měsíc listopad: 
Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

1. listopad 
Felix, Felicie,-a 
dříve Všech svatých 

Nepřijde-li sníh na 
Vše svaté v noci, 
přijde o Martinu s 
celou mocí. 

   

2. listopad 
Tobiáš / Památka 
zesnulých 
dříve Panna Marie Orodovnice 

Když na den Dušiček 
jasné počasí panuje, 
příchod zimy to 
oznamuje. 

   

3. listopad 
Hubert  

Začátkem-li listopadu 
sněží, mívá sníh pak 
výšku věží. 

   

4. listopad 
Karel / Karla  

dříve Karel Boromejský 

Kůra z buku na Karla 
Boromejského uťatá, 
když suchá, malou, a 
když mokrá, velkou 
zimu znamená. 

   

5. listopad 
Miriam/Emerich  

 

Hřímá-li v listopadu, 
bude dobrý rok. 

 

   

6. listopad 
Liběna 
 

Jaký bývá v listopadu 
čas, takový obyčejně 
v březnu zas. 

   

7. listopad 
Saskie/Andělín  

Jestliže listopadový 
sníh odtaje, polím a 
studnám prospěje. 

   

8. listopad 
Bohumír/Bohumíra  
 

Na Bohumíra příroda 
k spánku se ubírá. 

   

9. listopad 
Bohdan  

 

Jestliže sníh 
listopadový dlouho 
zůstane, více než 
hnůj polím prospěje. 

   

10. listopad 
Evžen 
 

Když dlouho listí 
nepadá, tuhá zima se 
přikrádá. 

   

11. listopad 
Martin 
 

Martinova sněhová 
peřina dlouhé trvání 
mívá. 

   

12. listopad 
Benedikt 
dříve Josafat 

Na svatého Josafata 
lepší kožich nežli 
vata. 

 

   

13. listopad 
Tibor 
  

Po svatém Martinu 
zima nežertuje. 

  
 

14. listopad 
Sáva 
 

Když ještě v listopadu 
hřmívá, úrodný rok 
nato bývá. 

  
 

15. listopad 
Leopold 
 

Co za hodinu v 
listopadu naprší, to 
za tři týdny po tom 
nevyschne. 

   

16. listopad  
Otmar 
 

Na svatého Otomara 
neuvidíš komára. 

   

17. listopad 
Mahulena/Gertruda, 
Den boje za svobodu a 
demokracii (1989) 
dříve Svatá Alžběta Uherská 

Z ledu Alžběta má 
brod. 
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Datum: Pranostiky na 
měsíc listopad: 

Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

18. listopad 
Romana 
 

Když napadá sníh na 
zelené listí, bude 
tuhá zima. 

   

19. listopad 
Alžběta 

Svatá Alžběta se 
sněhem přilétá. 

   

20. listopad 
Nikola/Nikol/Nikolas  

 

Když se v listopadu 
hvězdy třpytí, mrazy 
se brzo uchytí. 

   

21. listopad 
Albert 
dříve Obětování Panny Marie 
 

Když je na Obětování 
Panny Marie noc 
jasná, čistá, krutá zima 
se v lednu chystá. 

   

22. listopad 
Cecílie 
 

Svatá Cecílie hroudy 
v poli sněhem kryje. 

   

23. listopad 
Klement 
dříve Kliment 

Svatý Kliment víc než 
kdo jiný si zimu 
oblíbí. 

 

   

24. listopad 
Emílie 
 

Listopad někdy sněží 
a někdy jen tak listí 
leží. 

   

25. listopad 
Kateřina 
 

Kateřina na blátě, 
Vánoce na ledě. 

   

26. listopad 
Artur 
dříve Konrád 

Na svatého Konráda - 
sněhem cesta zaváta. 

   

27. listopad 
Xenie/Oxana 
 

Listopad z mlhy, 
jinovatky, deště, 
sněhu, sucha a bláta, 
před zimou k zimě 
chvátá. 

   

28. listopad 
René 
 

Je-li prvního adventu 
mrazivo, bude zima 
trvat osmnáct neděl. 

   

29. listopad 
Zina 
dříve Saturnin 

Na Saturnina skučí 
meluzína. 

 

   

30. listopad 
Ondřej 
  

Když na Ondřeje 
sněží, sníh dlouho 
poleží. 

   

 

Počasí můžete zapisovat například takto: 
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