
MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC KVĚTEN 
Datum: Pranostiky na 

měsíc květen: 
Teplota 
v  ______ hod. 
 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a: 

1. květen 
Pamela / Jeremiáš 
(dříve Svatý Filip a Jakub) 

Filipa a Jakuba mráz – to 
obilí plný klas. 

   

2. květen 
Zikmund / Atanas 
Světový den ptačího zpěvu 

Slavík zpívá v háji až za 
tepla v máji. 

   

3. květen 
Alexej / Alexa 
 

Až přijde máj, vyženeme 
kozy v háj. 

   

4. květen 
Květoslav / Florián 
(dříve Svatý Florián) 

Je-li o dni svatého 
Floriána veliký vítr, jest 
toho roku mnoho ohňů 

   

5. květen 
Klaudie / Klaudius 
 
           

Hojný květ – plný úl.    

6. květen 
Radoslav / Radslav 
  

Chladno a večerní mlhy 
v máji hojnost ovoce a 
sena dají 

   

7. květen 
Stanislav / Dalma 
 

Na svatého Stanislava 
mají brambory svátek 

   

8. květen 
Zlatan / Zlatomír  
 

Chladný květen bude-li 
rositi, mnoho sena 
budeš kositi 

   

9. květen 
Ctibor / -a 
 

Jsou-li májove hřiby 
červivé, bude suché léto. 

   

10. květen 
Blažena / Gordon 
(dříve Hod boží svatodušní) 

Když prší v pondělí 
svatodušní – bude 
zkáza na sena. 

   

11. květen 
Svatava / Svatoslava 
(dříva sv.Ignác či Mamert) 

Déšť, jejž Mamert, 
Pankrác a Servác kuje, rád 
se v celém létě opakuje. 

   

12. květen 
Pankrác / Vsevolod 
 

Pankrác, Servác, Bonifác – 
studení bratři, přinesou 
chladna, jak se patří 

   

13. květen 
Servác / Ofélie 
 

Nezamrazí-li ledoví bratři, 
Pankrác, Servác, Bonifác, 
alespoň zastudí. 

   

14. květen 
Bonifác / Dina 
(dříve sv. Matěj) 

Před Matějem není léta, 
po Matěji s mrazy veta. 

   

15. květen 
Žofie / Sofie 
 

Svatá Žofie pole často 
zalije 

   

16. květen 
Přemysl / Přemek 
(dříve sv. Jan Nepomucký) 

Kdo o svatém Janě len 
zasívá, stébla zdéli lokte 
mívá. 

   

17. květen 
Aneta / Paskal 
 

V půli května po mrazech 
je veta. 

   

18. květen 
Nataša / Timea 
 

Mokrý máj – ve stodole 
ráj. 

   

http://kalendar.najdise.cz/pranostika-1197/je-li-o-dni-svateho-floriana-veliky-vitr-jest-toho-roku-mnoho-ohnu
http://kalendar.najdise.cz/pranostika-1197/je-li-o-dni-svateho-floriana-veliky-vitr-jest-toho-roku-mnoho-ohnu
http://kalendar.najdise.cz/pranostika-1197/je-li-o-dni-svateho-floriana-veliky-vitr-jest-toho-roku-mnoho-ohnu
http://svatky.najdise.cz/svatek-miroslav
http://svatky.najdise.cz/svatek-tomas
http://svatky.najdise.cz/svatek-frantiska
http://svatky.najdise.cz/svatek-andela
http://svatky.najdise.cz/svatek-elena-herbert


 

Datum: Pranostiky na 
měsíc květen: 

Teplota 
v ______ hod. 
 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a: 

19. květen 
Ivo / Celestýn 
(dříve Petr Celestýn) 

Přišel Petr Celestýn – 
mohou se již okurky sadit 
ven. 

   

20. květen 
Zbyšek / Zbyška 
 

Na mokrý květen přichází 
suchý červen. 

   

21. květen 
Monika / Mona 
 

Májová vlažička naroste 
travička, májový 
deštíček – poroste 
chlebíček 

   

22. květen 
Emil / Rita 
(dříve Julie) 

Na Julii lny se sejí.    

23. květen 
Vladimír / -a 
 

V máji hřímoty nedělají 
trampoty. 

   

24. květen 
Jana / Vanesa 
 

Vlhký a chladný máj 
hospodáři milý, bude 
hojně sena a obilí. 

   

25. květen 
Viola / Violeta 
(dříve sv. Urban) 

Jasné slunce na den 
svatého Urbana - hojnost 
dobrého vína znamená 

   

26. květen 
Filip / Filipa 
 

Na svatého Jiří tráva ze 
země míří, na svatého 
Filipa tráva je již veliká 

   

27. květen 
Valdemar / Vadim 
 

V máji aby ani hůl 
pastýřova neoschla. 

   

28. květen 
Vilém / Vilibald 
 

Je-li květen chladný – rok 
nebude hladný 

   

29. květen 
Maxmilián / Maxim 
 

Když máj vláhy nedá –
červen se předá 

   

30. květen 
Ferdinand / -a 
 

Květen vodu nosí, 
červen louky kosí 

   

31. květen 
Kamila / Petronela 
(dříve Petra) 

Len vysetý posledního 
května se dobře zvede, 
protože Petruška ráda 
přede. 

   

 

Počasí můžete zapisovat například takto:  

 

http://svatky.najdise.cz/svatek-svetlana
http://svatky.najdise.cz/svatek-arnost

