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Всесвітній день гіпнозу

Всесвітній день абетки Брайля

Всесвітній день тяжіння )День
Ньютона)

День пам'яті святої Анастасії
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День штату

Міссурі (США)

Юта (США)

Всесвітній день спагеті

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Філолог, педагог та громадський
діяч Павло Житецький ( 1837-1911)

Аніматор, режисер, сценарист, оператор
Еміль Коль (Франція,1857-1938)
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Генетик, професор, академік
Микола Дубінін (1907-1988)

Живописець, скульптор,
дизайнер, педагог Зураб
Церетлі (Грузія ,1934)

Місяць опинився на найкоротшій відстані від
Землі в XX-му сторіччі (348 249 км) (1912)

Вийшов перший номер
західнонімецького журналу "Der
Spiegel" .Коштував 1 марку (1947)
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Водій, який їхав повз озеро Ікеда
сфотографував горбате чудовисько
довжиною 35 футів=10.67 м (Японія,
1992)

Більше тисячі мешканців Ізраїлю купили
ділянки на Місяці. Ціна 500кв.м дорівнює
350 шекелів(приблизно 60 доларів)
(2007)

ІМЕНИНИ
Анастасія – та, що воскрешає (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Борис - славний у боротьбі (слов.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Святу Анастасію широко шанували в давнину як помічницю вагітним і цілительку.

Серед святих жінок за ступенем шанування вона займає друге місце після
Параскеви. У східних слов’ян свята вважається покровителькою невинно
засуджених людей і вагітних. Їй було прийнято молитися під час пологів, а також
просити про здоров’я і благополуччя дітей. Дівчата і жінки 4 січня вишивали
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спеціальний рушник, який служив надійним оберегом і помічником під час
пологів. Вірили, що він допоможе легше народити і зберегти здоров’я матері і
дитині. Саме цим рушником бабка-повитуха витирала піт з чола породіллі. Ще ця
дата є вдалою для ворожіння.
• Якщо жінка народжує в цей день, то, згідно з повір’ями, пологи пройдуть легко, а

малюк народиться міцним і здоровим. Щоб полегшити родовий процес, було
прийнято розв’язувати всі вузли на одязі вагітної і розплітати їй коси.
• Вагітних в цей день годували кашею, з метою запобігти викидень.

• Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік.
• Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть

снігопади.
• Погода 4 січня віщує погоду в жовтні. Якщо морозно і сонячно за вікном, то місяць

буде теплим. Негода або сльота – до холодного і дощового жовтня.
• Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства.

Також, така прикмета віщує посуху влітку.
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• Вважається, що в цей день сняться погані сни, які віщують сновидцу нещастя. Тому

хороший знак, якщо в ніч з 3 на 4 січня людині нічого не снилося.
• Людина, народжена 4 січня, за знаком зодіаку Козеріг. Ці люди мають гострий

розум і рідкісну прозорливість. Однак часто вони позбавлені високих моральних
принципів. Вони не люблять порожніх розмов і вважають за краще проводити час
на самоті, даючи можливість мозку відпочити. Іменинники цього дня зможуть
принести славу своєму дому. В якості талісмана їм підходить яшма.

Що не можна робити сьогодні
• Не можна бити тварин, інакше будуть проблеми зі здоров’ям.
• На Анастасію не слід проколювати вуха. Згідно з повір’ям, проколи будуть довго

гоїтися.
• Забороняється по дому ходити босоніж і

в’язати. В іншому випадку когось із
родичів можуть засудити і посадити до
в’язниці.
• Вагітним жінкам у цей день не можна

шити.
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А чи знаєте ви, що…

Новий Рік в Австрії іменується Днем
святого Сильвестра. Саме в його честь
австрійці готують 31 грудня традиційний
напій – пунш з вина і кориці. На
центральних площах країни проходять
різдвяні ярмарки, фасади будинків
прикрашають зеленими гірляндами. За
повір’ям, феєрверки та салюти в
новорічну ніч проганяють дух старого
року і впускають новий. Також у столиці Австрії 31
грудня та 1 січня проходять відомі у всьому світі
Віденські бали.
В Австрії символами удачі та достатку в Новому році здавна
вважаються сажотрус і свиня. За давніх часів у Новий рік,
коли на вулиці з’являвся сажотрус, люди бігли за ним,
намагаючись доторкнутися й забруднитися сажею.
Згідно зі звичаєм 1 січня на обід потрібно їсти
свинину (на щастя), хрін (на здоров’я) і зелений
горошок (щоб гроші водилися). Монетний двір у Відні
вже не один десяток років чеканить до Нового року
спеціальну монету-сувенір, на якій зображено
хлопчика верхом на свині.

