MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC PROSINEC
Datum:

Pranostiky na
měsíc prosinec:

1. prosinec

Když mráz na
prvního prosince,
vyschne nejedna
studnice
Když v prosinci mrzne
a sněží, úrodný rok na
to běží
O svatém Františku
Xaveru ledový vítr
fičí od severu.
O svaté Barboře,
ležívá sníh na dvoře.

Iva/ Edmund

2. prosinec
Blanka/Bibiana /Viviana

3. prosinec
Svatoslav/ Svatomír/Xaver

4. prosinec
Barbora/ Barbara

5. prosinec
Jitka / Liana

6. prosinec
Mikuláš/ Nikolas

7. prosinec
Benjamin/Ambrož

8. prosinec
Květoslava/Květomila

9. prosinec
Vratislav/-a

10. prosinec
Julie/Juliána

11. prosinec
Dana/ Danuše

12. prosinec
Simona/Šimona

13. prosinec
Lucie/Lucián

14. prosinec
Lýdie/Livie

15. prosinec
Radana/ Radan

16. prosinec
Albina, Albín

17. prosinec
Daniel/Dan/Lazar

18. prosinec
Miloslav/Milorad
(Dříve Panny Marie očekávání)

19. prosinec
Ester/Darius

Není-li prosinec
studený, bude příští
rok hubený.
O svatém Mikuláši
často snížek práší.
Prosinec proměnlivý a
vlahý, nedělá nám
zima těžké hlavy.
Studený prosinec brzké jaro.
Prosinec, když je mu
zima, halí se v bílý
kožich.
Svatá panna Juliána
na skřivánka
zavolala.
Hřmění v prosinci
zvěstuje silné větry.
Svatá Lucie ukazuje
svou moc, neb nám
dává nejdelší noc.
Svatá Lucie noci upije
a dne nepřidá.
Prosinec se sněhem
na pěšině, žitko je na
každé výšině.
Mnoho sněhu v
prosinci - mnoho
ovoce a trávy.
O svaté Albíně je po
sněhové peřině.
O svatém Lazaru
utěsni stodolu.
Na Panny Marie
očekávání očekávej
zimu.
Mléčná dráha v
prosinci jasná, bude v
příštím roce úroda
krásná

Teplota
v ………….… hod.

Počasí:

Co zajímavého z přírody jsem viděl/a

Datum:

Pranostiky na
měsíc prosinec:

20. prosinec

Jaké zimy v prosinci,
taková tepla v
červnu
Na svatého Tomáše
nejdéle noc naše

Dagmar/Dag

21. prosinec
Natálie/Noel
(dříve nevěřící Tomáš)

22. prosinec
Šimon a Simon

23. prosinec
Vlasta/Niké

O svatém Šimoně
schází sníh ze stráně.
Svatá Viktorie
obrázky na okna ryje

(Dříve svatá Viktorie)

24. prosinec
Adama Eva
Štědrý den

25. prosinec
Boží hod vánoční
1.svátek vánoční

26. prosinec
Štěpán/Sokrat
2.svátek vánoční

27. prosinec
Žaneta/Melánie

28. prosinec
Bohumila/ Donika

29. prosinec
Judita/ Natan

30. prosinec
David/Davida/Donát

31. prosinec
Silvestr/Horst

1.ledna - rok 2022
Nový rok

Na Štědrý večer
hvězdičky - ponesou
vajíčka slepičky.
Padá-li na Boží hod
vánoční sníh, hodně
obilí bude na polích.
Pakli na Štěpána
větrové uhodí, příští
rok víno špatné se
urodí
Zelené vánoce - bílé
Velikonoce
Jsou-li vrby o
vánocích plny
rampouchů, bývají o
velikonocích plny
kočiček.
Prosinec naleje a leden
zavěje
Uhodí-li na Davida
silný mráz, potom
mrazy vydrží nejméně
do svíček (do 6.
ledna).
Jak byl celý rok samá
voda a bláto, na
Silvestra nenapadne
zlato
Novoroční noc jasná
a klidná, bude
povětrnost pro
úrodu vlídná

Počasí můžete zapisovat například takto:

Teplota
v ………….… hod.

Počasí:

Co zajímavého z přírody jsem viděl/a

21. prosinec v 17 hodin začíná první zimní den nejkratší den-nejdelší noc

