
MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC ÚNOR 
Datum: Pranostiky na 

měsíc únor: 
Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

1. únor 
Hynek 
 

Na Hromnice musí 
skřivánek vrznout, i 
kdyby měl zmrznout 

   

2. únor 
Nela/Hromnice 
 

Na Hromnice o 
hodinu více 

   

3. únor 
Blažej 
 

Na svatého Blažeje 
slunce ještě nehřeje 

   

4. únor 
Jarmila 
(dříve Veronika) 

Mírný a jasný únor je 
zlým znamením pro 
jaro 

   

5.únor 
Dobromila 
(dříve Agáta, později Háta) 

Svatá Agáta bývá na 
sníh bohatá 

   

6. únor 
Vanda, Samanta 
(dříve Dorota) 

Svatá Dorota – sníh 
nebo slota 

   

7. únor 
Veronika,Berenika 
(dříve Romuald)  

Je-li únor mírný, rok 
bude bídný 

   

8. únor 
Milada 
 

Je-li v únoru sucho a 
zima, bude horký 
srpen 

   

9. únor 
Apolena 
(dříva sv. Baziliš) 

Svatá Apolena bývá 
v mlze zahalena 

   

10. únor 
Mojmír 
(dříve Scholastik, Scholastika) 

O svaté Scholastice 
zahřejou jen 
beranice 

   

11. únor 
Božena 
 

Je-li v únoru zima a 
led, nebude nouze o 
žitný chléb 

   

12. únor 
Slavěna 
(dříve Eulalie) 

Svatá Eulalie – se 
střech se lije 

   

13. únor 
Věnceslav 
(dříve Řehoř) 

O svatém Řehoři 
mrazy přituhnou a vše 
moří 

  
 

14. únor 
Valentýn/-a, 
(dříve Valentin) 

Na svatého 
Valentýna zamrzne i 
kolo mlýna 

  
 

15. únor 
Jiřina 
 

Únor bílý – pole sílí    

16. únor 
Ljuba 
(dříve Juliána) 

O svaté Juliáně 
připrav vůz a schovej 
sáně 

   

17. únor 
Miloslava 
 

Únorová voda – pro 
pole škoda 

   

18. únor 
Gizela 
(dříve Šimon) 

O svatém Šimoně 
schází sníh ze stráně 

   



 

Datum: Pranostiky na 
měsíc únor: 

Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

19. únor 
Patrik 
 

Když větrové na 
konec února uhodí, 
moc obilí se na poli 
neurodí 

   

20. únor 
Oldřich 
 

Mnoho mlh v únoru 
přivodí mokré léto 

   

21. únor 
Lenka, Eleonora 
 

Když únor vodu 
spustí, ledem ji 
březen zahustí 

    

22. únor 
Petr 
(dříve Nastolení sv. Petra) 

Noc o svatém Petru 
věští toto: je-li 
chladno – mrazy dále 
budou, je-li teplo – 
mrazy pominou, je-li 
deštivo – bude vlhký 
rok, je-li větrno – 
bude suchý rok, je-li 
jasno – bude na 
polích klasno 

   

23. únor 
Svatopluk 
(dříve Polykarp) 

Na svatého 
Polykarpa bývá 
sněhu plná škarpa 

   

24. únor 
Matěj/Matyáš 
(dříve Matěj, Gabriel) 

Na svatého Matěje 
slunce pozře závěje a 
skřivan si vesele 
zapěje 

   

25. únor 
Liliana 
 

Svatý Matěj ledy 
láme, nemá-li jich, 
nadělá je 

   

26. únor 
Dorota 
(dříve Radko) 

Co si únor zazelená – 
březen si to hájí 

   

27. únor 
Alexandr 
Masopustni neděle 

Masopust na slunci – 
pomlázka u kamen 

   

28. únor 
Lumír 
(dříve-Roman) 
Masopustní pondělí 

Je-li na svatého 
Romana jasno, bude 
hojná úroda 

   

1.března 
Bedřich/Bedřiška 
Masopustní úterý 

Jaké je masopustní 
úterý, takový bude 
podzim 

   

 

Počasí můžete zapisovat například takto: 


