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День соломинки для коктейлів

День жінок у рок-н-ролі

День бенгальських іскор та гірляндних вогнів

Фестиваль Тамасесері (Японія)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Математик і механік, академік
Луї Пуансо (Франція, 1777-1859)

Хірург, уролог, професор Іван
Кудінцев(1867-1955)

Письменниця, публіцистка, педагог
Євгенія Бохенська (1867- 1944)

Педіатр, професор Семен Ґоґітідзе
(1872-1928)
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Письменник, лінгвіст, філолог, класик
жанру фентезі Джон Рональд Руел
Толкін(1892-1973)

Компанія «Гамільтон» виробила
перші у світі електронні годинники
(1957)

Актриса (Дніпро, ТЮГ) Лариса Луніна
(1952)

Виготовлено перший комп’ютер
фірми Aplle (1977)
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ІМЕНИНИ

Михайло – богоподібний (євр.)

Сергій – високоповажний (рим.)

Микита – переможець (гр.)

Уляна(Юлія) – кучерява (лат.)

Петро – скеля (гр.)

Феофан – явлений Богом (гр.)

Прокіп – успішний (гр.)

Філарет – люблячий доброчесність (гр.)

• У народі говорили, який Петро, таким і вересень буде.
• Яскраво-червоний світанок обіцяє заметіль.
• Багато снігу у цей день – до хорошого урожаю.

• Відлуння в лісі чується далеко і чітко – до сильних морозів.
• Якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.
• Якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.
• Галки і ворони у повітрі в’ються – буде сніг, на землю сідають – до відлиги, сидять

на верхівках дерев – до морозу.
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• Сни, які приснилися з 2 на 3 січня, є віщими.
• Людина, народжена 3 січня, за гороскопом Козеріг. Ці люди люблять сперечатися,

відрізняються егоїзмом і самозакоханістю, часто намагаються нав’язати свою
думку іншим. В якості талісмана їм підходять котяче око, опал і бірюза.
• 3 січня не можна підслуховувати і підглядати, інакше можна в найближчому

майбутньому позбутися зору і слуху.
• Забороняється давати обіцянки і клятви, піднімати із землі будь-які предмети. Хто

не послухається, того незабаром будуть чекати втрати.
• У цей день нікому не бажають щастя і здоров’я, тому що все здійсниться з точністю

до навпаки.

А чи знаєте ви, що…
Як і в усьому світі, Новий рік у Франції святкують 31 грудня.
Французи воліють відзначати це свято вдома в колі
близьких і друзів або в розважальних закладах. Всі
ресторани і затишні кафе прикрашені в дусі Нового року і
Різдва. Розписані сніжинками вікна, яскрава ілюмінація і
весела атмосфера - характерна для них обстановка.
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Також французи люблять виходити на вулицю в красивих маскарадних костюмах, і
веселитися на мостових, залучаючи у своє коло незнайомих людей. Салюти, конфетті
та інша атрибутика свята робить в цю ніч вулиці Франції незабутньо феєричними.
Більшість французів люблять Новий рік більше, ніж інші червоні дні в календарі.
Вони вважають, що чим багатша і різноманітніша новорічне меню, тим більше
благополуччя їм обіцяють найближчі 365 днів. Тому вони намагаються накрити стіл,
багатий частуваннями і кулінарними шедеврами.
У новорічну ніч на французькому столі обов’язково має бути пиріг із запеченим
всередині одним зерням бобу. Людина, що знайшла його, буде щаслива весь
наступний рік, а під час святкування всі повинні її слухатися і виконувати будь-які її
побажання. Ну і, звичайно, який французький Новий рік без келиха доброго вина!
Перед тим, як його спробувати і почастувати гостей, винороб обов’язково повинен
цокнутись з бочкою, привітати її з Новим роком, подякувати за врожай і побажати,
щоб наступний був ще багатшим.
Опівночі дітей відвідує Пер Ноель - місцевий дід
Мороз, який потрапляє в будинку через камін. Він
розкладає свої дари в дитячі черевики, які вони
залишають біля домашнього вогнища. Хлопці
напередодні новорічної ночі кладуть в свою
взуття частування для ослика, який перевозить
доброго дідуся.
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Щорічно в Парижі влаштовують новорічний парад, на який з`їжджаються учасники з
усіх куточків планети. Актори різноманітних жанрів роблять прямо на вулицях
столиці яскраві вистави, які тривають протягом декількох днів. Їх хід стартує від
вулиці Шантильи і зупиняється в перший день року біля підніжжя Ейфелевої вежі. У
південних і західних областях жителі зустрічаються на площі, тримаючи в руках
палаючі факели, і рухаються в бік виноградників. Там вони зривають 2-3 грона на
щастя. Святкування триває у вигляді прогулянок, спілкування з друзями під яскраві
спалахи салютів і дзвін келихів із шампанським.

