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СВЯТА

Міжнародний день жінок і дівчат в науці

Європейський день номера
екстреного виклику

День народження пароплава
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День чарівних казок на ніч

День підгодівлі лісових звірів (Польща)

День Незалежності держави-міста Ватикан

День заснування держави (Японія)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Вперше в Росії дозволено
продавати тютюн(1697)

Всесвітньо відомий винахідник і підприємець
Томас Алва Едісон (США,1847-1931)

Микола Гоголь спалив рукопис другого
тому "Мертвих душ» (1852)

Перекладачка, збирачка фольклору
Ольга Рошкевич (1857-1935)
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Письменник і сценарист, майстер
бестселера Сідні Шелдон (Шехтель)
(США, 1917-2007)

Терапевт, професор Ігор Щуліпенко
(1937-2010)

Художниця Тетяна Яблонська
(1917-2005)

Хірург, професор Віктор Андрущенко
(1947)
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ІМЕНИНИ

Антон – супротивник (гр.)

Костянтин – сталість (гр.)

Герасим – шановний (гр.)

Мокій – насмішник(гр.)

Дмитро – плід земний (гр.)

Роман – романтична особистість (схід.)

Ігнат – вогненний (лат.)

Яків – стріла успіху (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо на Гната морозний день - серпень очікується спекотний.
• Якщо 11 лютого у лісі шумлять дерева - очікується потепління.
• Місяць червоного кольору – до сильного і поривчастого вітру.
• Дим коромислом – весна буде ранньою і наступить вже скоро.
• Піч погано розтоплюється, дрова димлять – до потепління.

• Холодна погода – до жаркого серпня.
• Сильний вітер цього дня означав, що буде дощовитий рік.
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• Щоб корова добре доїлася, її господині в Ігнатьєв день потрібно випити міцної

медовухи.
• Щоб чоловік був ніжним і ласкавим, його потрібно легенько вдарити пральною

дошкою або деталлю від прядки.
• Згідно з прикметою, якщо сьогодні з'їсти кулеб'яку з капустою, то обов'язково

прийде у Вашу оселю щастя.
• Сни, що приснилися 11 лютого, віщують сльози і переживання. Однак збуваються

вони не завжди.
• Люди, які народилися 11 лютого, незважаючи на зовнішню тендітність, мають

стійкий і непохитний характер. В якості талісмана їм підходять андалузит і
амазонит.

Заборони цього дня

• У давнину вважали, що в жодному разі сьогодні не можна лаяти себе, стоячи перед

дзеркалом, а також думати про проблеми і хвороби, бо дзеркало в цей день може
матеріалізувати і думки, і слова.
• Заборонено цього дня сідати на подушку – можуть початися головний біль та

безсоння.
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• Не можна 11 лютого їсти м'ясо та молочні продукти, а ось рибу їсти можна. І якщо

поділити її на стільки шматочків, скільки людей сидять за столом, то будете жити
в мирі й добробуті.
• У цей день не рекомендується лаятися та займатися важкою фізичною працею.
• Не можна думати у негативному ключі і не йдіть на невиправдані ризики.

А чи знаєте ви, що…
Леонардо да Вінчі малював губи Мони Лізи 12 років. Ще одним цікавим
фактом про картину є те, що жінка на картині не має брів. Ходять
чутки, що це тому що, коли влада намагалася відновити картину, брови
були випадково видалені. Тим не менш, деякі фахівці вважають, що
Леонардо да Вінчі спеціально не завершив роботу, тому що він був
неперевершеним перфекціоністом.
Автором картини «Ранок в сосновому лісі» часто вказують Івана
Шишкіна. Але насправді Шишкін на цій картині намалював тільки
ліс. А симпатичні ведмеді, знайомі кожному ласуни по обгортці
цукерок, належать перу Костянтина Савицького. Художник
виконав їх за ескізами Шишкіна. Однак колекціонер Павло
Третьяков стер його ім'я, адже, на його думку, в картині, «починаючи від задуму і
закінчуючи виконанням, все говорить про манеру живопису, про творчий метод, що
властиві саме Шишкіну».

