MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC ŘÍJEN
Datum:

Pranostiky na
měsíc říjen:

1. říjen

Fouká-li na svatého
Remigia od východu,
bude teplý podzimek

Igor
dříve Remigius, Remigia

2. říjen
Oliver, Olívie, Galina
dříve Panna Marie Orodovnice

3. říjen
Bohumil
dříve Terezie Ježíšovy, Tereza

4. říjen
František

Fouká-li na den Marie
Orodovnice od
východu, bude tuhá
zima
Den svaté Terezičky,
nebývá bez vlážičky
Po svaté Tereze, mráz
po střechách leze
Svatý František zahání
lidi do chýšek

dříve František z Asisi

5. říjen
Eliška

Na svatého Placida,
zima teplo vystřídá

dříve Placida

6. říjen
Hanuš

7. říjen
Justýna

8. říjen
Věra

Bouřka v říjnu třebas
malá, sotva nato zima
stálá
Čím déle vlaštovky u
nás v říjnu prodlévají,
tím déle pěkné a
jasné dny potrvají
O svaté Brigitě bývá
mlha na úsvitě

dříve Brigity

9. říjen
Štefan, Sára

Je-li déšť na sv. Diviše,
bude mokrá zima

dříve Diviš

10. říjen
Marina

11. říjen
Andrej

12. říjen
Marcel

13. říjen
Renáta
Melinda

14. září
Agáta

Čím dříve listí opadne,
tím úrodnější příští
rok
Co v říjnu zimy
přibude, v lednu jí
opět ubude
Deště v říjnu
znamenají příští
úrodný rok
Je-li říjen hodně
zelený, bude leden
velmi studený
Na svatého Kalista
ucpi včelín dočista

dříve Kalist

15. říjen
Tereza, Terezie

Po svaté Tereze mráz
za nehty zaleze

dříve Terezie z Avily

16. říjen
Havel

17. říjen
Hedvika

Jaký den Havel
ukazuje, taková se
zima objevuje
Svatá Hedvika medu
do řepy zamíchá

Teplota
v ………….… hod.

Počasí:

Co zajímavého z přírody jsem viděl/a

Datum:

Pranostiky na
měsíc říjen:

18. říjen

Do svatého Lukáše
ruce venku měj, ale
po něm je do rukavic
schovej!
Jeli v říjnu mnoho
mlh, bude v zimě
mnoho sněhu

Lukáš

19. říjen
Michala, Michaela

20. říjen
Vendelín

21. říjen
Brigita

Jeli v říjnu mnoho vos
a sršňů, přijde
studená a dlouhá
zima
Svatá Voršila zimu
posílá

dříve Voršila, Uršula, Vendelín

22. říjen
Sabina

O svaté Kordule
nejsladší bobule

dříve Kordula

23. říjen
Teodor

Na Jana Kapistrána za
oráčem běhá vrána

dříve Jan Kapistrán, Severín

24. říjen
Nina

V říjnu hodně žaludů a
bukvic oznamuje zimy
víc

Beáta

Jestli sníh napadne
tohoto měsíce a kolik
dní trvati bude, tak
stálá bude zima

26. říjen

Svatý Haštal - vymeť
maštal

25. říjen

Erik
dříve Haštal

27. říjen
Šarlota, Zoja, Zoe
Jonas, Kosma/-s, Damián

28. říjen
Den vzniku samostatného
československého státu
(1918)
dříve Šimon a Juda

29. říjen
Silvie

30. říjen
Tadeáš

Když dlouho listí
nespadne, tuhá zima
se přikrade
Na Šimona a Judy
zima je všudy

Když se táhnou ptáci
blízko k stavení, bude
tuhá zima
V říjnu mráz a větry –
leden únor teplý

Ráchel, Jarolíma, Una

31. říjen
Štěpánka

Krásný říjen, studený
leden

Počasí můžete zapisovat například takto:

Teplota
v ………….… hod.

Počasí:

