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СВЯТА

День пропозиції руки та серця
Міжнародний день безпечного Інтернету

День пам’яті святого Феодора Студита

День Нірвани чи Парінірвани
(будизм)
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День штату Айова (США)

День підкидання монетки

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Ісаак Ньютон зробив доповідь про свою
теорію природи світла та кольору (1672)

Хімік, відкрив хімічний
елемент Йод Бернар Куртуа
(Франція, 1777-1838)
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Народознавець, член КирилоМефодіївського товариства Опанас
Маркович (1822-1867)

Композитор, диригент, музикант,
лауреат п’яти «Оскарів» Джон
Вільямс (США, 1932)

Дуель між Олександром Пушкіним і Жоржем
Дантесом (1837)

Юрист, президент Світового конгресу
українців у 1998-2008 Аскольд
Лозинський (1952)
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Фігурист (танці на льоду)
Роман Костомаров (1977)

Спортсменка, олімпійська чемпіонка
з вільної боротьби Ірина Мерлені (1982)

ІМЕНИНИ
Аркадій – зоряний (гр.)

Климент – виноградна лоза (гр.)

Гаврило – божий воїн (євр.)

Марія – та, що дарує вдачу воїну (схід.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Павло – що іде своїм шляхом (схід.)

Давид – улюблений (євр.)

Петро – скеля (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Семен – провідник у віт майбутнього (схід.)

Йосип – збільшений (євр.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо в ніч на 8 лютого буде багато зірок на небі, то влітку буде багато ягід та

грибів.
• Немає вітру, ясна і сонячна погода цього дня - буде рання і тепла весна.
• Синиця з ранку сьогодні співає і за вікном хуртовина - зима ще буде довго.
• Якщо 8 лютого хором мукають корови – це до снігової бурі, а якщо собака

катається землею, значить буде вітряно.
• Наші предки вважали, що якщо щось втратити цього дня, то навряд чи потім

можна знайти.
• У місяця блідий колір – до снігопаду.
• Чистий захід сонця у морозну погоду – до холоднечі.
• Людям, які народилися 8 лютого, слід носити халцедон і алмаз.

Заборони цього дня
• Не рекомендується сьогодні займатися прибиранням, так можна вимести удачу,

добробут та здоров'я з дому.
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• Цього дня категорично заборонено грішити, оскільки один гріх вважається за три.
• Не можна цього дня виходити з дому без оберегу, а то - можуть наврочити.

Сьогодні краще взагалі не планувати далеких поїздок.
• Заборонені 8 лютого конфлікти та сварки, а також краще цього дня не давати

обіцянок, якщо Ви їх не виконаєте вчасно.

А чи знаєте ви, що..
В США кожен штат і місто мають своє законодавство. Деякі місцеві закони Америки
здаються жителям інших країн досить таки дивними. Є такі закони і в штаті Айова
США.
Влада штату Айова забороняє кидати камінням, цеглою або стріляти з лука по
проїжджаючим повз автомобілям, якщо у вас немає на це спеціального дозволу від
міської адміністрації.
У таких штатах як Айова, Пенсільванія та Нью-Джерсі гарбузи не обкладаються
податком з продажу, але в тому випадку, якщо вони будуть з’їдені, а не використані
для вирізання. В м. Оттумва, забороняється підморгувати незнайомкам - такі дії
трактуються як сексуальне домагання. В Форт-Медісоні того
ж штату пожежні за законом зобов'язані пройти 15хвилинне тренування перед виїздом на пожежу; поцілунок
за законом не повинен тривати більше п'яти хвилин мабуть були скарги на брак повітря; однорукі піаністи
зобов'язані грати безкоштовно.

