
                                                                                                                                                                                 VY_32_INOVACE_CJ9.12 

Lidové pranostiky – zimní 

Ověřeno dne  19. 12. 2012 

Eva Ždímalová 

Český jazyk 

5. ročník 

30 minut 

Žáci mají za úkol rozstříhat lístečky s pranostikami a upravit je tak, 

aby měly správný konec. Pomohou jim např. i slova, která se rýmují. 

Podtržená jména vyhledají v kalendáři a doplní k nim datum. 

 

1. Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší. 25.12. 

2. Když sv. Štěpán vyfouká bláto, pěkné jaro nato. 26.12. 

3. Po svaté Baruši  střez nosu i uší.  

4. Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka. 4.12. 

5. Chodí – li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. 25.11. 

6. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. 13.12. 

7. O svatém Mikuláši, snížek často práší . 6.12. 

8. Přijede – li sv. Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí . 11.11. 

9. Když na štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 24.12. 

10. Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

11. Na Adama a Evu čekejte oblevu. 24.12. 

12. Když je na Nový rok hezky ,bude tak i o žních. 1.1. 
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