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СВЯТА

День кавових мрій

Міжнародний день скетчноутингу
День пам'яті Віфлеємських немовлят
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Міжнародний день рівності на роботі
День таємного приятеля

День захисту дітей (Туніс)

День стрибання по калюжах і
кроплення друзів (США)
Церемонія відкриття дзеркалакагамі біракі (Японія)

Національний день
молока США
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Перший американський державний
казначей, засновник Національного
банку США Олександр Гамільтон
(1757-1804)

Ігор Сікорський Встановив на
своєму літаку рекорд швидкості з
екіпажем з 3 чоловік -111км/час
(1912)

Вільям Гершель відкрив два супутники
планети Уран — Титанію та Оберон (1787)

Філософ, психолог, один з засновників
прагматизму Вільям Джеймс (США,
1842- 1910)
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Створено Комісію ООН з
роззброєння (1952)

уУТоронто (Канада) завдяки науковій
роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж.
Маклеода вперше
застосований інсулін для
лікування діабету: 14-річний
канадець Леонард Томпсон став першою
у світі людиною, яку врятували за
допомогою інсуліну (1922)

Фармаколог, академік НАМН України,
професор Олександр Біловол (1962)
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Актор Костянтин
Хабенський (1972)

Тележурналіст, шоумен,
телеведучий Андрій
Малахов(1972)

В Бельгії пошили найдовші в
світі джинси (їх довжина -23
метри) (1992)

ІМЕНИНИ
Агрипина – важконароджена (лат.)
Андрій – хоробрий (гр.)

Веніамін – улюблений син (євр.)
Ганна – милосердна (євр.)

На південному заході Китаю
знайдено новий вид гібонів(2017)

Єгор – захисник будинку (схід.)
Харитон – благодатний (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Різдвяні святки продовжаться, тому день підходить для ворожіння. У народі

вірили, що 11 січня ворожіння будуть правдивими і допоможуть відкрити завісу
майбутнього.11 січня було прийнято загадувати дітям загадки і розповідати
казки. В цілому день вважався нещасливим. В цей час зазвичай стояли
найсильніші морози. Селяни відпочивали в очікуванні відлиги. Вважалося, що в
Страшний день по землі бродить нечиста сила, тому в темний час доби без
особливої потреби з дому намагалися не виходити.Молодь проводила час за
дружніми посиденьками. Дівчата ворожили, розповідали одна одній цікаві історії з
життя і небилиці.Дітей 11 січня особливо берегли. Не випускали їх з дому, тому що
вважали, що на них нечисть полює. Люди вірили, що в Страшний день нечиста
сила особливо активна. Тому її запросто можна побачити своїми очима.
• Заметіль обіцяє похмурий липень.

• Ліс шумить – до теплих днів.
• Тепла погода в цей день віщує ранню і теплу весну.

• Кінь спить стоячи – до морозної погоди. Якщо ж тварина лягла на землю, то скоро

відлига.
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• Дим йде стовпом – до холодів. Стелиться по землі – до снігу або дощу.
• Сніг падає великими пластівцями – до потепління.
• Зірки мерехтять на небі – до морозів.
• Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.
• Північний вітер і безхмарне небо обіцяють настання холодів.
• Якщо 11 січня у дворі будинку розпалити багаття, то разом з дровами згорять всі

прикрощі та печалі.
• Людину, народжену 11 січня, будуть переслідувати невдачі. В якості талісмана їй

підходить онікс.

Що не можна робити сьогодні
• Вважається, що день Йосипа Обручника є дуже страшним, тому в темний час доби

не можна виходити з дому.
• Цього дня нікому не можна бажати здоров’я і щастя, адже за повір’ям все

відбудеться з точністю до навпаки.
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• Не слід без особливої потреби залишати будинок.
• Не рекомендується братися за важливі справи – все одно нічого не вийде.

А чи знаєте ви, що…
У природі існує кілька підвидів гібонів. Вони
проживають в лісах Південної Азії, в Малайзії, Таїланді,
на Суматрі. Вони зазвичай рано встають, починаючи
свою діяльність майже на світанку. У них дуже сильні
плечі, що дає їм широкий діапазон до дії за допомогою
рук. Хижаки на них майже не полюють, так як більшу
частину життя гібони проводять на деревах. Залежно від видової приналежності,
гібони бувають невеликі або побільше, колір їх вовни також залежить від місця
проживання і конкретного виду. В середньому, гібони мають вагу від 4 до 13
кілограмів. Довжина їх тіла може становити від 45 до 90 сантиметрів. Гібони
володіють стрункою, худорлявою статуруою від багатьох інших мавп їх відрізняє
відсутність хвоста. Ці примати - одні з найпрогресивніших у своєму загоні. В роті у
цих ссавців 32 зуба, зовсім як у людей. Крім того, «ріднить» нас з гібонами і наявність
II, III, IV груп крові (у гібонів відсутня лише I група). У всіх 16 видів цього сімейства
тіло покрите густим волосяним покривом. Без шерсті у гібонів лише долоні, обличчя
й сідничні мозолі. Абсолютно всі гібони мають чорну шкіру. Що стосується відтінків
вовни, то вона, найчастіше, або однотонна (темна), або з невеликими мітками світлих
відтінків. Однак, деякі види мають і світле хутро.
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Абсолютно всі види гібонів живуть в Азіатському
регіоні. Їхня батьківщина - це ліси Індії, Малайзії, Бірми,
Таїланду, Камбоджі, В`єтнаму і навіть Китаю. При виборі
місць проживання, ці мавпи віддають перевагу густим
вологим лісам. Деякі види, однак, піднімаються в гори,
але не вище 2000 метрів над рівнем моря.
Гібони активні виключно в денний час. Вчені, ретельно дослідили спосіб життя
гібонів, прийшли до висновку, що ці примати здатні, не багато ні мало, організувати
собі розпорядок дня. В їх щоденному розкладі є строго відведений час для прийому
їжі, для відпочинку, для догляду за собою і потомством, для спілкування з родичами,
для сну і т.д. Цікаво, що ця мавпочка, маючи велику вагу тіла, може за один стрибок
долати відстань в 3,5 метрів, що майже в сім разів перевищує довжину стрибка
людини. Сприяють цьому довгі передні кінцівки, які гібон користується ніби
маятником. Перед кожним стрибком він витягує свої руки вперед, надаючи тим
самим їм додатковий імпульс. До речі, передні кінцівки у нього набагато довші, ніж
задні.
Гібон може співати високим чистим тоном. Як стверджують вчені, це єдина тварина,
яка вміє співати, а не просто видавати звуки. Співає гібон зазвичай вранці, відразу
після пробудження від сну, разом зі своїми родичами, так він захищає свою
територію. Вечірні концерти у нього трапляються рідше. дитинча у даної тварини
народжується через 210 днів після зачаття, практично, голеньким, вага його дуже
мала. Мама носить його на своєму животі, зігріваючи своїм тілом, практично два
роки. Ще через п`ять років дитинка досягає статевої зрілості і знаходить собі
постійну пару. Сім`ю він створить один раз і на все життя.

