
MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 
Datum: Pranostiky na 

měsíc září: 
Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

1. září 
Linda, Samuel/-a 
Jiljí, 
Sixtus, Sámo, Samuela  

Jaké počasí Jiljí 
ukazuje, takové po 
celý měsíc dodržuje 

   

2. září 
Adéla 
(dříve Štěpán) 

Na Štěpána krále je 
léta namále 

   

3. září 
Bronislav/-a 

Co srpen nedovařil, září 
nedosmaží 
 

   

4. září 
Jindřiška, Rozálie 
Jindra, Muriel 

Bouřka v září - sníh v 
prosinci 

   

5. září 
Boris 
Bojan/-a 

Hřímání v září oznamuje 
teplý podzim 

   

6. září 
Boleslava/-a, 
Grant, Magnus 

Jaké je počasí v září, 
takové bude i v příštím 
květnu 
 

   

7. září 
Regina 
Gina, Rea, Regína 

Když je vlhko v září, v 
lesích se houbám daří 

 

   

8. září 
Mariana 
(dříve Narození Panny 
Marie, Matky Boží) 

Narození Panny Marie – 
co má studenou krev, se 
do země zaryje 

O Marie narození, 
vlaštovek tu více není 

   

9. září 
Daniela 
Gordana, Neklan, Omar 
 

   

10. září 
Irma 
(dříve Mikuláš 
Tolentinský) 

Neprší-li o Mikuláši, 
bude suchý podzim 

   

11. září 
Denis/-a 
(dříve Pafnucius) 

Neprší-li na svatého 
Pafnuce, bývá suchý 
podzim 

   

12. září 
Marie 
Mia, Tobiáš 

Ozve-li se v září hrom, 
bude v zimě zavát každý 
strom 

   

13. září 
Lubor 
Melinda 

V září mnoho požárů 

bývá, proto se obloha 

rdívá 

  

 

14. září 
Radka, Radoslava 
(dříve Povýšení svatého 
Kříže) 

Po svatém Kříži podzim 
se blíží 

  

 

15. září 
Jolana 
(dříve Panna Marie 
Sedmibolestná) 

Od Panny Marie 
Sedmibolestné teplota 
rychle poklesne 

   

16. září 
Ludmila 
Kornelie, Kornel, Lidmila 

Svatá Ludmila deštěm 
obmyla 

   

17. září 
Naděžda 
Hildegarda, Lambert, 
Naďa 

Září víno vaří a co 
nedovaří, říjen dopeče 
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Datum: Pranostiky na 
měsíc září: 

Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí:  

18. září 
Kryštof 
Ariana  

Zářijové pršení 
prospívá osení 

   

19. září 
Zita 
Konstantin, Konstance 

Po teplém září zle se 
říjen tváří 

 

   

20. září 
Oleg 
(dříve Zuzana) 

Slunce jasné v den 
svaté Zuzany, 
kyselost z hroznů 
vyhání 

   

21. září 
Matouš 
Debora, Ruben 

Je-li na Matouše jasno, 
bývá to vínu spásno 

   

22. září 
Darina 
(dříve Mauricius, Mořic) 

Na svatého Maurice 
nesej pšenice, bude 
samá metlice 

   

23. září 
Berta 
(dříve Tekla) 

Svatá Teklička maluje 
jablíčka 

   

24. září 
Jaromír/-a 
Mercedes, Griselda, 
Terenc 

Divoké husy na 
odletu - konec i 
babímu létu 
 

   

25. září 
Zlata 
Aurelie, Zlatuše, Aura 

Babí léto - léto na 

odchodě 
   

26. září 
Andrea 
(dříve Cyprián) 
 

Na svatého Cypriána 

je už chladno časně z 

rána 

   

27. září 
Jonáš 
Jonas, Kosma/-s, Damián 

Na Kosmu a Damiána 
studeno bývá z rána 

   

28. září 
Václav/-a 
Den české státnosti 

Kolem svatého 
Václava, nové léto 
nastává 

   

29. září 
Michal 
Michael, Rafael, Rafaela 

Padají-li před svatým 
Michalem žaludy, 
bude tuhá zima 
 

   

30. září 
Jeroným 
Ráchel, Jarolíma, Una  

O svatém Jeronýmu 
připravuj se už na 
zimu 

   

 

Počasí můžete zapisovat například takto:  
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