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СВЯТА

Всесвітній день боротьби з
ненормативною лексикою

День чарівництва рукавиць
на резинці

Всесвітній день вільного кохання

День оптиміста

3 ЛЮТОГО

Національний день жінки-лікаря (США)
День пам'яті преподобного Максима Грека

Свято вигнання злих духів (Сецубун)
(Японія)

Національний день светра (Канада)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Військовий медик, нині відомий завдяки
тому, що його ім'ям названо дихання
Чейна-Стокса — стан, який він описав
одним з перших Джон Чейн (Британія ,
1777-1836)

Винахідник телефону Александер
Ґрем Белл (США, Канада, 1847- 1922)

Біолог, що ввів терміни «популяція», «ген».
Архітектор, один із засновників
«генотип» Вільгельм Людвіг Йогансен
неокласицизму, автор будинку Кабінету
(Данія , 1857-1927)
Міністрів у Києві Іван Фомін (1872-1936)
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Акушер-гінеколог, професор
Серафима Виноградова (1887-1965)

Естрадна співачка Віра Брежнєва
(Кіперман) (1982)

ІМЕНИНИ
Агнія – непорочна (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Валеріан – бадьорий (лат.)

Ілля – сила Господня ((євр.)

Ганна – лагідна (євр.)

Максим – небо, що дарує сни (схід.)

Євген – шляхетний (гр.)

Феодосій – подарований Богом (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Наші пращури вірили, що якщо 3 лютого зробити добру справу, то вона

обов'язково повернеться.
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• Якщо цього дня яскрава зоря, то скоро очікуються люті морози, а якщо місяць

проглядає крізь хмари - очікується відмінний урожай пшениці.
• Туман на Максимів день віщував швидку відлигу, а якщо небо чисте, то настануть

морози і влітку буде поганий урожай.
• Ясна і сонячна погода цього дня - до ранньої весни.
• Ясна зоря – до морозу.
• Якщо день погожий, то і весна пригожа буде.

• Холодний і сухий день – до жаркого серпня.
• Якщо місяць зійде, затуманений, через хмари, то буде жито добре в засіках. Якщо ж

небо безхмарне, то в наступному році в коморах буде порожньо.
• Люди, які народилися 3 лютого, найбільше в житті цінують сімейний затишок. Їх

камені лазурит і хризопраз.

Заборони цього дня
• Бажано в цей день не позичати сіль, оскільки разом із сіллю можна віддати

частину сімейного благополуччя.
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• Цього дня заборонено пришивати ґудзики, є ймовірність того, що можна не

позбутися старих проблем.
• Не можна сьогодні лаятися та сперечатися один з одним, а також ігнорувати

почуття інших людей.
• У Максимів день, у жодному разі, не можна відмовляти у допомозі, інакше Святий

Максим покарає кожного, хто відмовить нужденному.

А чи знаєте ви, що…
Найбільш оперений птах-лебідь. У нього
25 тисяч пір’їн! Тільки п’ята частина з
них на тілі, інші на голові й чудовій шиї.
Лебідь є найбільшим водяним птахом
(160 см), що гніздиться на берегах озер ,
рік або на болотах. Лебеді живуть
парами, які зберігаються протягом
усього їхнього життя.
У крижня пір’їн удвічі менше. А в голуба їх усього 2600. У маленької пташки колібрі
всього 940 пір’їн, однак через малий розмір її оперення здається набагато
густішим.

