Leden
anglicky

January

slovensky Január

německy Januar
nizozemsky januari
francouzsky

janvier

polsky

Styczeń

rusky

январь

bulharsky януари

italsky Gennaio

ukrajinsky січень

španělsky Enero

chorvatsky siječanj

portugalsky janeiro

bělorusky студзень

Únor
anglicky

February

slovensky Február

německy Februar

polsky

nizozemsky februari
francouzsky

Luty

rusky февраль

février

bulharsky февруари

italsky Febbraio

ukrajinsky лютого

španělsky Febrero

chorvatsky veljača

portugalsky fevereiro

bělorusky лютага

Březen
anglicky

March

německy März
nizozemsky maart
francouzsky mars
italsky Marzo

slovensky Marec
polsky

Marzec

rusky

март

bulharsky март
ukrajinsky березня

španělsky Marzo

chorvatsky ožujak

portugalsky março

bělorusky сакавік

Duben
April

slovensky Apríl

německy April

polsky Kwiecień

anglicky

nizozemsky april
francouzsky

rusky

avril

апрель

bulharsky април

italsky Aprile

ukrajinsky квітня

španělsky Abril

chorvatsky travanj

portugalsky abril

bělorusky Красавік

Květen
anglicky

May

slovensky Máj

německy Mai

polsky

Maj

nizozemsky mei

rusky

май

francouzsky

mai

bulharsky май

italsky Maggio

ukrajinsky може

španělsky Mayo

chorvatsky svibanj

portugalsky maio

bělorusky можа

Červen
anglicky

June

německy Juni

slovensky Jún
polsky

Czerwiec

nizozemsky juni

rusky июнь

francouzsky juin

bulharsky юни

italsky Giugno
španělsky Junio
portugalsky Junho

ukrajinsky Червень
chorvatsky lipanj
bělorusky Чэрвень

Červenec
anglicky

July

slovensky Jul

německy Juli

polsky

nizozemsky juli
francouzsky

Lipiec

rusky июль

juillet

bulharsky юли

italsky Luglio

ukrajinsky липень

španělsky Julio

chorvatsky srpanj

portugalsky Julho

bělorusky ліпеня

Srpen
anglicky

August

slovensky August

německy August

polsky

nizozemsky augustus
francouzsky

Sierpień

rusky

août

август

bulharsky август

italsky Agosto

ukrajinsky серпня

španělsky Agosto

chorvatsky kolovoz

portugalsky Agosto

bělorusky Жнівень

Září
anglicky

September

slovensky September

německy September

polsky

Wrzesień

nizozemsky september

rusky

сентябрь

francouzsky septembre
italsky Settembre
španělsky Septiembre
portugalsky septembro

bulharsky септември
ukrajinsky Вересень
chorvatsky rujan
bělorusky верасень

Říjen
anglicky October

slovensky Október

německy Oktober

polsky

nizozemsky october
francouzsky

Październik

rusky

octobre

октябрь

bulharsky октомври

italsky Ottobre

ukrajinsky жовтень

španělsky Octubre

chorvatsky listopad

portugalsky outubro

bělorusky Кастрычнік

Listopad
anglicky

November

slovensky November

německy November

polsky

Listopad

nizozemsky november

rusky ноябрь

novembre

bulharsky ноември

francouzsky

italsky Novembre

ukrajinsky листопад

španělsky Noviembre

chorvatsky studeni

portugalsky novembro

bělorusky лістапада

Prosinec
anglicky

December

německy Dezember

slovensky December
polsky

Grudzień

nizozemsky december

rusky декабрь

francouzsky décembre

bulharsky декември

italsky Dicembre
španělsky Diciembre
portugalsky dezembro

ukrajinsky грудня
chorvatsky prosinac
bělorusky снежні

anglicky

slovensky

německy

polsky

nizozemsky

rusky

francouzsky

bulharsky

italsky

ukrajinsky

španělsky

chorvatsky

portugalsky

bělorusky

anglicky

slovensky

německy

polsky

nizozemsky

rusky

francouzsky

bulharsky

italsky

ukrajinsky

španělsky

chorvatsky

portugalsky

bělorusky

anglicky

slovensky

německy

polsky

nizozemsky

rusky

francouzsky

bulharsky

italsky

ukrajinsky

španělsky

chorvatsky

portugalsky

bělorusky

