9 ЛЮТОГО

СВЯТА

День народження волейболу

День народження стриптизу

Міжнародний день стоматолога

Міжнародний день піци
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Перенесення мощей святителя
Іоанна Златоуста

День читання в ванній (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Вчений, дослідник в галузі штучного
В Російській імперії розпочався перший
загальний перепис населення (126,4 млн осіб, інтелекту Марвін Лі Мінський (США,
1927-2016)
з яких 22,6 млн українців) (1897)

9 ЛЮТОГО

ІМЕНИНИ

Дмитро – плід земний (гр.)

Йосип – той, що примножує прибуток (євр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Петро – твердиня (лат.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо у цей день на полях лежать круглі сніжні кучугури, значить цього року буде

чудовий урожай.
• На Златоуста спостерігали за хмарами: якщо вони рухаються у напрямку вітру –

сніг не очікується, а якщо проти – чекайте на снігопад.
• Поганою прикметою сьогодні вважали – порізатися, обпектися та спіткнутися.
• Низькі хмари цього дня провіщають холодну погоду.

• Сліпучо-білий місяць – до холодів, червона – до вітру.
•

Скло запітніло – до тепла.
• Якщо після хуртовин на снігових заметах закруглені гребені, а на полях хвилями

лежить сніг, то буде хороший урожай.
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• Люди, які народилися 9 лютого, охоронці домашнього вогнища. В якості талісмана

їм підходить алмаз.

Заборони цього дня
• Наші предки були упевнені, що цього дня ні в якому разі не можна кривдити котів

і кішок, оскільки вони почнуть Вам мститися.
• Краще 9 лютого не дарувати і не отримувати будь-які подарунки, бо цього дня злі

чаклуни робили дуже погані наговори. Таким чином, із подарунком може перейти
негативна енергія.
• На Златоуста вважалося поганою прикметою проводити будь-які маніпуляції з

волоссям: стригти, фарбувати і навіть мити.
• Категорично цього дня заборонені конфлікти та сварки.

• У цей день не можна різати шкіру і обпалюватися. Варто оберігати себе від будь-

яких можливих травм на роботі та вдома.
• На Златоуста заборонено робити покупки.
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Це цікаво побачити

На Землі є велика кількість місць, які ніби створені самою природою з любов'ю, для
закоханих і для любові. Сюди можуть відправитися молодята у весільну подорож,
приїхати закохані в Валентинів день і просто люди, що люблять один одного, щоб
насолодитися чудесами природи.
Приватний острів Мейкпіс (Makepeace Island), що має
форму серця, розташований в протоці річки Нуса (Noosa
river) неподалік від східного узбережжя
Австралії. Острівець Мейкпіс площею всього 25 акрів
здається загубленим в австралійських джунглях, але
цивілізація поруч: на березі річки Нуса розташований
містечко Нуса-Норт-Шор.
Острів-серце в Рівненській області. Унікальний
заповідник на Рівненщині, аналогів якому
немає в Україні — Базальтові стовпи,
приваблює туристів з усіх куточків нашої
країни. Базальтові стовпи представляють
собою природні колони, мають чотири, а то й
вісім граней. Висота цих колон — від 0,6-1,2 м,
висота — від 3-30 м. Однак не тільки стовпи з
гірської породи ваблять туди туристів, а й острів у формі серця. Так, в результаті
підтоплення кар'єра №3 там утворився острів-серце. За таку незвичайну форму
острів і отримав назву "Острова кохання".

