Новий рік

Всесвітній день сім'ї

Всесвітній день миру

День похмілля

День суспільного надбання

День незалежності
Католицьке Торжество Пресвятої
Богородиці

Камерун

Куба

Судан

Гаїті

День дарування яблук (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Папська канцелярія офіційно визнала 1
січня початком року. До того новий рік
відраховувався з 25 березня (1622)

Вчений-винахідник, один із
основоположників теорії
автоматичного регулювання Іван
Вишнеграський (1832-1895)

Швачка, яка в 1776 р. пошила перший
американський прапор Бетсі Росс
(США,1752- 1836)

Письменник, поет, драматург Василь Мова
(1842-1891)

Відкрито центр міграції на
острові Елліс (Нью – Йорк, США,
1892-1943)

Президент США Теодор Рузвельт встановив
рекорд для державних діячів, він потис в цей
день руку 8 513 людині(1907)

День народження Буратіно
Патофізіолог, ендокринолог,
професор Василь Комісаренко
(1907-1993)

В штаті Массачусетс вперше в світі
введено обов’язкову автомобільну
страховку (США, 1927)

Танцівник і хореограф, балетмейстер,
театральний і оперний режисер, один із
найбільших хореографів другої половини
ХХ ст. Моріс Бежар (Моріс-Жан Берже)
(Франція, 1927- 2007)

Дерматовенеролог, професор Людмила
Ковальова (1942)

Патологоанатом, професор Володимир
Зеляк (1927-2011)

Актор театру і кіно Сергій Шакуров(1942)

Отоларинголог, професор

Петро Ковалик (1947)

Відкриття планетарію в Києві
(1952)

Олександр Завадський (1947)

Стоматолог, професор,член-кореспондент АМН
України Костянтин Косенко (1952 - 2013)

Актриса театру і кіно Алла
Масленникова(1967)

Стоматолог, доктор мед.
наук(Дніпровський
державний медичний
університет) Олена
Романенко (1962)

Актриса, гумористка студії «Квартал
95» Олена Кравець (1977)

Почала виходити міська
газета «Днепр вечерний»
(1972)

В штаті Каліфорнія вступає до дії
законодавсво, яке дозволяє відключення
невиліковно хворих пацієнтів від систем
життєзабезпечення (США, 1977)

Танцюрист Костянтин
Томільченко(1977)

У Стокгольмі свій останній
концерт дала група ABBA
(Швеція,1982

Поява готівкового євро
(2002)

ІМЕНИНИ
Аглая – розкіш (гр.)

Денис – доносячи приховане (схід.)

Артем – головний воїн (схід.)

Євтихій – щасливий (гр.)

Боніфатій – гарна доля (лат.)

Капітон – великоголовий (лат.)

Григорій – пильний (гр.)

Тимофій – богобоязливий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде

врожайним
• Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним

• Зоряна новорічна ніч обіцяє багатий урожай ягід.
• Якщо 1 січня сніжить, то буде хороший врожай пшениці.
• Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.
• Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може

сніжити.
• Якщо після Нового року на вулиці іній, то рік буде вдалим у різних сферах життя.
• Якщо у новорічну ніч сильний вітер, то і горіхів у новому році буде чимало.
• Якщо дерева вкриті інеєм, то буде благополучний рік для сільськогосподарських

робіт.
• Зустрічати Новий рік слід в обновках і з хорошим настроєм. Тоді рік буде хорошим і

багатим на покупки.
• Торговцям в цей день слід добре поступитися першому покупцеві, щоб весь рік
торгівля була успішною.
• Людина, народжена 1 січня, за гороскопом Козеріг. Вона володіє мужнім
характером, високою працездатністю і старанністю, завжди твердо йде до
наміченої мети.

Що не можна робити сьогодні
• У перший день року потрібно відпочивати. Не варто важко працювати, інакше весь

рік буде важким.
• Не можна лаятися та сваритися, щоб не залучити сварки в сім'ю на весь рік. Не

можна ображати людей навколо та встрягати у конфлікти.
• Не можна виносити сміття – біду на себе накличете.
• Не можна вживати спиртне та зловживати шкідливою їжею.

А чи знаєте ви, що…
Сегацу-сан і Одзе-сан — два новорічних персонажі
Японії. Сегацу-сан у перекладі — Господар Нового
Року, він є традиційним Дідом Морозом. Одягнений
в яскраве блакитне кімоно і ходить пішки по Японії
цілий тиждень. Цей час жителі називають "золотим
тижнем". Він заглядає в кожен дім, але без
подарунків — подарунки дітворі вручають самі
батьки. Кілька десятиліть Сегацу-сан змагається з
Одзе-саном, який одягнений як американський
Санта Клаус, і останнім часом стає все
популярнішим. Тільки пан Одзе привозить
подарунки по морю, а не на оленячій упряжці.

Сегацу-сан

Одзе-сан

