5 ЛЮТОГО

СВЯТА

День метелика Монарх
День ерудита

День «Відведіть дитину в бібліотеку» (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У театрі «Ла Скала» в Мілані
відбулась прем’єра опери
Джузеппе Верді «Отелло» (1887)

Педіатр, професор Емма
Городецька (1902-1992)

ІМЕНИНИ
Геннадій – родовитий (гр.)
Євдокія – фіалка (гр.)
Катерина – чиста (гр.)
Климент – виноградна лоза (гр.)
Макар – щасливий (гр.)

Нью-Йорк став першим містом світу,
де почали використовувати
триколірні світлофори (1952)

Серафим – полум’яний (євр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо цього дня уранці голосно щебечуть синиці, це означає, що дуже скоро

очікуються люті морози.
• Сьогодні сонячний день і сильний мороз, отже, весна буде рання і чекайте

спекотний серпень.
• Багато снігу 5 лютого– до хорошого урожаю хліба.
• Якщо 5 лютого білка вибирається з гнізда та стрибає по деревах – очікується

відлига.
• По погоді першої половини дня визначали, яким буде січень у наступному році.
• Люди, які народилися 5 лютого, трудівники. Вони проживуть довге життя, але

будуть відрізнятися слабким здоров’ям. Їм підходять корунд і сапфір.

Заборони цього дня
• Не рекомендується сьогодні приймати важливі рішення або підписувати ділові

документи.
• У жодному разі сьогодні не лінуйтеся, тому що на ледарів у цей день можуть

обрушитися невідкладні справи.
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• У цей день вагітним категорично заборонено стояти на порозі, оскільки малюк
може народитись хворобливим.
• Не можна 5 лютого перебувати в неприбраному будинку, необхідно обов'язково

прибрати, винести непотрібне сміття та мотлох.

А чи знаєте ви, що…
«Аліса в країні чудес» була заборонена у Китаї
через наявність у книзі звірів, які розмовляють.
Книга «Подорожі Гуллівера» описала розмір і
швидкість обертання місяців — супутників Марса
за 100 років до того, як це зробили астрономи.
«Вінні-Пух» був спочатку заборонений в Америці, Туреччині та
Великобританії. Тут зіграла роль не тільки наявність
розмовляючих тваринок, але і той факт, що малюк П'ятачок
викликав негативну реакцію мусульманської частини читачів.
В'язнями Бастилії були не тільки люди. Одного разу до в'язниці
була ув'язнена знаменита Французька енциклопедія, складена
Дідро і Д'Аламбером. Книгу звинувачували у тому, що вона завдає
шкоди релігії та суспільній моралі.

