
MŮJ KALENDÁŘ NA MĚSÍC LEDEN 
Datum: Pranostiky na 

měsíc leden: 
Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

1. leden 
Mečislav/ Mečislava 
Nový rok 

Na Nový rok, o 
slepičí krok 

   

2. leden 
Karina/Vasil/Ábel 
(Dříve sv. Makarius Velký) 

Jaké počasí na 
svatého Makaria 
bývá, takové se i v 
září ozývá. 

   

3. leden 
Radmil/ -a, 
 

Jak vysoko v lednu 
leží sníh, tak vysoko 
tráva poroste. 

   

4. leden 
Diana/ Dajana 
(Dříve sv. Titus) 

Den svatého Tita dne 
mnoho nepřidá. 

   

5.leden 
Dalimil / -a, 
(Dříve sv. Telesfor) 

Jaká povětrnost 
panuje na den 
svatého Telesfora, 
tak bude v prosinci. 

   

6. leden 
Kašpar/ Melichar/Baltazar 
Tři králové 

Na tři krále, o krok 
dále 

   

7. leden 
Vilma/Vilemína 

Roste-li tráva v lednu, 
sahá bída ke dnu 

   

8. leden 
Čestmír/Erhard 
 

Mírný leden s 
deštěm je předzvěstí 
budoucí neúrody. 

   

9. leden 
Vladan/-a , 
(dříva sv. Baziliš) 

O svaté Baziliši zima 
všudy čiší. 

   

10. leden 
Břetislav/-a, 
 

Když 10. ledna 
slunce svítí, budem 
žita, vína hojnost 
míti. 

   

11. leden 
Bohdana/ Teodora 
(dříve sv. Hyginus) 

Na svatého Hygina 
pravá zima začíná. 

   

12. leden 
Pravoslav/-a, Arkád 

Na svatého Arkadya, 
zima teprv se začíná. 

   

13. leden 
Edita /Leontýna 
(Sv.Ludmila, patronka česká) 

Svatá Ludmila ozim 
zalila. 

  
 

14.leden 
Radovan/-a, 
(dříve Svatý Hilarius) 

Svatý Hilarius - 
vyndej saně, schovej 
vůz! 

  
 

15. leden 
Alice/Alison, Severín 
(dříve sv.Erhart) 

O svatém Erhartu 
zima zebe do nártů. 

   

16. leden 
Ctirad/Ctislav 
 

V lednu silný led, v 
květnu bujný med. 

   

17. leden 
Drahoslav/Drahoš 
 

V lednu mráz těší 
nás. 

   

18. leden 
Vladislav/-a, 
 

Malá zima v lednu 
kašlem a těžkými 
nemocemi obtěžuje. 

   

  

https://www.kalendar-online.cz/svatek-iva
https://www.kalendar-online.cz/svatek-edmond
https://www.kalendar-online.cz/svatek-svatoslav
https://www.kalendar-online.cz/svatek-barbora
https://www.kalendar-online.cz/svatek-barbora
https://www.kalendar-online.cz/svatek-jitka
https://www.kalendar-online.cz/svatek-liana
https://www.kalendar-online.cz/svatek-mikulas
https://www.kalendar-online.cz/svatek-nikolas
https://www.kalendar-online.cz/svatek-benjamin
https://www.kalendar-online.cz/svatek-vratislava
https://www.kalendar-online.cz/svatek-julie
https://www.kalendar-online.cz/svatek-juliana
https://www.kalendar-online.cz/svatek-dana
https://www.kalendar-online.cz/svatek-danuse
https://www.kalendar-online.cz/svatek-lucie
https://www.kalendar-online.cz/svatek-lydie
https://www.kalendar-online.cz/svatek-radana
https://www.kalendar-online.cz/svatek-albina


Datum: Pranostiky na 
měsíc leden: 

Teplota 
v ………….… hod. 

Počasí: Co zajímavého z přírody jsem viděl/a 

19. leden 
Doubravka/Fabián 
 

Je-li leden chladný a 
jasný, bude rok 
úrodný a krásný. 

   

20. leden 
Ilona/Sebastián 
 

Je-li leden mírný a 
deštivý, pak únor 
nás jistě zimou 
navštíví. 

   

21. leden 
Běla/Blanka 
 

Je-li leden teplý, 
odevzdej se osudu. 

    

22. leden 
Slavomír/Slávek 
 

Když v lednu hřímá, 
přijde ještě tuhá 
zima. 

   

23. leden 
Zdeněk/ Raimund 
 

Blaze sedlákovi v 
lednu u kamen a 
obilíčku pod 
sněhem. 

   

24. leden 
Milena /Timotej 
 

V lednu-li slunce svítí, 
neohřeje. 

   

25. leden 
Miloš/Miloň 
 

Leden - roste den, 
roste i zima. 

   

26. leden 
Zoran/Zora 
 

V lednu moc sněhu, 
v červnu moc sena. 

   

27. leden 
Ingrid/Ingeborg 
 

Je-li teplo v lednu, 
sahá bída ke dnu. 

   

28. leden 
Otýlie/Manfréd 
 

Když v lednu včely 
vyletují, to nedobrý 
rok ohlašují. 

   

29.leden 
Zdislav/-a, 
 

Když krtek ryje v 
lednu, končí zima v 
květnu. 

   

30. leden 
Robin/Erna 
 

Leden ke dnu přidá 
hodinu jednu. 

   

31. leden 
Marika/Marieta 
 

Je-li konec ledna 
málo studený, únor 
to zase napraví. 

   

1.února  
Hynek/Jasmína 
 

V únoru když skřivan 
zpívá, chudobný rok 
potom bývá. 

   

 

Počasí můžete zapisovat například takto: 


