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PRANOSTIKY 
 

 

Březen - za kamna vlezem. 

 

Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato! 

 

Napadlý sníh březnový, oseníčku nehoví. 

 

V březnu prach - jistý hrách. 

 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj-bude ve stodole ráj. 

 

Suchý březen, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem 

naplní. 

 

Březnové slunce má krátké ruce. 

 

 

 

zdroj: http: //www.rceni.cz/pranostiky/brezen 

http://www.inforama.cz/aktuality/pranost/03_pran.htm 
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JOSEF 
19. březen 

Josef (hebrejsky ֵ ףיֹוס   ) je mužské jméno, jež má tento význam: „Ať (Hospodin) 

přidá“. Nejstarší biblická zmínka o Josefovi se týká syna patriarchy Jákoba, 

jenž se stal praotcem dvou izraelských kmenů, konkrétně kmene Manases a 

kmene Efraim. V Bibli jsou však zmínky o mnoha dalších mužích téhož 

jména. 

Popularita tohoto jména má sice sestupnou tendenci, ale i přesto se udržuje 

mezi třicítkou nejčastěji používaných jmen u novorozenců. 

Zdroj: Přispěvatelé Wikipedie, Josef [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum poslední revize 

8. 03. 2015, 12:30 UTC, [citováno 29. 03. 2015] 

<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef&oldid=12335058> 

 

Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího 

Syna (Boha Otce). Josef byl synem Jakoba (Jakuba) z kmene Judy. Jeho 

památka se slaví v ČR a v celém katolickém světě 19. března. 

 

Svatý Josef s novorozeným Ježíšem, Guido Reni, 1635 
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V českém prostředí se tradičně uvádí, že sv. Josef byl povoláním tesař, 

použité řecké slovo τέκτων (tekton, odtud je odvozeno slovo technika) má 

však obecnější význam, označuje „muže, který pracuje se dřevem, kameny či 

železem“. Podle sv. Justina Mučedníka, Kristova krajana a téměř současníka, 

se v Palestině prvního století rozuměl pod tímto slovem výrobce 

zemědělských nástrojů. Podle židovské tradice je také pravděpodobné, že 

vyučil tesařskému řemeslu i Ježíše samotného – vyučit syna řemeslu je v 

talmudu součást povinnosti vyživovat své dítě. Židovský christolog Géza 

Vermes poznamenává, že v talmudu se slovo „tesař“ někdy používá jako 

označení vzdělaného muže (židovští mudrci se zpravidla živili manuální 

prací). Svatý Josef je patronem šťastné hodinky smrti, tesařů, stolařů a 

řezbářů. 

Zdroj: Přispěvatelé Wikipedie, Svatý Josef [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum poslední revize 

28. 02. 2015, 15:19 UTC, [citováno 29. 03. 2015] 

<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svat%C3%BD_Josef&oldid=12310010> 

 

 
Zdroj: www.ckrumlov.cz 
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JAN AMOS 

KOMENSKÝ 

 

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann 

Amos Comenius (28. března 1592 jihovýchodní Morava – 15. listopadu 1670 

Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty 

bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během 

svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik 

pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem 

originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, 

zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku 

výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života 

si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum 
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reserata (Dvéře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis 

sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele 

moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. 

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od 

roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i 

bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem 

byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však 

také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či 

všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného 

povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. 

století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. 

 

Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint Swěta a Lusthauz Srdce, která vyšla 

pravděpodobně v saské Pirně roku 1631 

 

Zdroj: Přispěvatelé Wikipedie, Jan Amos Komenský [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum 

poslední revize 26. 03. 2015, 16:12 UTC, [citováno 29. 03. 2015] 

<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Amos_Komensk%C3%BD&oldid=12406900> 
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VTIPY 
Víte, jakou má výhodu jezdit s blondýnkou v autě? Tu, že můžete parkovat i na místech pro 

postižené.  

„Koupila jsem si novou štětku na záchod.“ říká blondýnka své kamarádce. 

„Jo? A jaká je?“ „No hele, žádnej šlágr, zlatej papír.“  

 

Jak poznáte blondýnku, která si barví vlasy na tmavo? 

Umí zakopnout o šňuru bezdrátového telefonu.  

 

 

Paní učitelka vyvolá Pepíčka a ptá se ho: "Já studuju, ty 

studuješ, on studuje, my studujeme, vy studujete, oni studují. 

Jaký je to čas, Pepíčku?" "Ztracený, paní učitelko." 

 

„Paní učitelko, nechci vás strašit, ale tatínek říkal, že jestli nepřestanu nosit pětky, dříve nebo 

později někdo skončí velmi špatně.“  

„Pepíčku, proč pořád píšeš o svém tatínkovi v závorce?“ „Protože je 

zavřený.“  

Ve škole dojde na zkoušení zájmen: „Pepíčku, řekni nám příklad tří 

zájmen?“ vybízí učitelka. „Co? Kdo? Já?“  

Zdroje: http://vtipy.org,  
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OMALOVÁNKY 
 

 
Zdroj: http://www.dyne-na-parezu.cz/Detail-Vyrobku.aspx?VyrobekID=5 


