
MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC ČERVEN 
Datum: Pranostiky na 

měsíc květen: 
Teplota 
v ………….… hod. 
 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

1. červen 
Laura / Hortensie 
(dříve sv. Nikodém) 

Přijde-li na svatého 
Nikodéma déšť, bude 
úrodný rok. 

   

2. červen 
Jarmil / Jaromil 
 

Vlhký červen a studený 
– mnoho úrody z něj 
není. 

   

3. červen 
Tamara / Lešek 
(dříve Sv. Antonín) 

 Na svatého Antona 
každá jahoda je 
červená. 

   

4. červen 
Dalibor / -a 
 

Chladný květen, červen 
vlažný - je pro sýpky, 
sudy blažný. 
 

   

5. červen 
Dobroslav / -a 
(dříve Sv. Bonifác) 
           

Kolem svatého Bonifáce 
včela sbírá medovice. 

   

6. červen 
Norbert 
  

O svatém Norbertu, 
chladno jde už k čertu. 

   

7. červen 
Iveta / Slavoj 
(dříve Tělo a krev Páně) 

Jasno-li o Božím těle, 
dobrý rok čekejte 
směle! 

   

8. červen 
Medard 
 

Z Medardovy kápě 
čtyřicet dní kape. 

   

9. čerevn 
Stanislava 
 

Netřeba v červnu o 
déšť prosit, přijde, jak 
se začne kosit. 

   

10. červen 
Gita 
  

Co vyroste v červnu na 
louce za den, roste 
jindy po týden. 

   

11. červen 
Bruno 
(dříve sv. Barnabáš) 

O svatém Barnabáši 
bouřky často straší. 

   

12. červen 
Antonie 
(dříve Tonička)  

Svatá Tonička mívá často 
uplakaná očička. 

   

13. červen 
Antonín 
 

Na svatého Antonína, 
broušení kos započíná.. 

  
 

14. červen 
Roland 
(dříve sv. Matěj) 

Před Matějem není léta, 
po Matěji s mrazy veta. 

  
 

15. červen 
Vít/Vítek 
 

Slavíček jen do svatého 
Víta zpívá.  
Prší-li o svatém Vítu, 
škodí to žitu. 

   

16. červen 
Zbyněk 
 

Červnové větříky - 
časté deštíky. 

   

17. červen 
Adolf 
 

Když je červen deštivý, 
polehává obilí. 

   

18. červen 
Milan 
 

Rýma tento v červnu 
lidi nejvíce posedá. 
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Datum: Pranostiky na 
měsíc květen: 

Teplota 
v ………….… hod. 
 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

19. červen 
Leoš / Leo 
(dříve Gervác a Protáz) 

Svatí Gervázi a Protázi po 
loukách kopce sena 
rozhází. 

   

20. červen 
Květa 
 

Kdo se vyspí pod 
bezinkou, zbaví se 
sedmera nemocí. 
 

   

21. červen 
Alois/Aloisie 
(dříve Letní slunovrat) 

Na svatého Aloise 
poseč louku, neboj se. 

   

22. červen 
Pavla 
(dříve Pavel z Noly) 

Svatý Pavel z Noly, 
zaplavuje štoly. 

   

23. červen 
Zdeňka 
(dříve Agripina) 

Na svatou Agripinu 
odpočívej, jenom ve 
stínu. 

   

24. červen 
Jan 
(dříve Jan Křtitel) 

Na svatého Jána otvírá 
se k létu brána. 
Po svatém Janu, za 
čtyři neděle kukačka se 
od nás odebere 

   

25. červen 
Ivan 
 

Svatý Ivan bývá plačtivý 
pán 

   

26. červen 
Adriana / Adrian 
(dříve Jan Burián) 

Svatý Jan Burián mlátí 
bez cepů. 

   

27. červen 
Ladislav / -a 
(dříve Sedmi bratří) 

Vysévá-li sv. Ladislav 
houby, Petr a Pavel je 
sbírají.  
Jaké počasí na Ladislava, 
takové se sedm neděl 
ukazuje. 

   

28. červen 
Lubomír 
 

Je-li červen mírný,  
nebude v prosinci mráz 
silný 

   

29. červen 
Petr a Pavel 
 

Prší-li na svatého Petra 
a Pavla, urodí se hojně 
hub. 

   

30. červen 
Šárka 
 

Červnové večerní hřmění  
– ryb a raků nadělení. 

   

 

Počasí můžete zapisovat například takto: 
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