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СВЯТА

Всесвітній день імунітету
Всесвітній день цивільної оборони

День обізнаності про аутоагресію
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Міжнародний день котів

Міжнародний день млинця

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Небраска стала 37-м штатом
США (1867)

Рішенням Конгресу США в
районі Єллоустоуна засновано перши
й у світі національний парк (1872)
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У Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив
перший стрибок
з парашутом з літака у польоті
(висота 460 м) (1912)

Композитор, автор музики до
кінофільмів Евген Дога
(Молдова , 1937)

Політик, прем'єр-міністр Ізраїлю в 1974–
1977, 1994–1995роках, Нобелівський
лауреат 1994 року Іцхак Раббин (Ізраїль,
1922-1995)

Почав свою діяльність Міжнародний
валютний фонд (1947)
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У Києві відкритий пам'ятник
українському філософу Григорію
Сковороді (1977)

На екрани Польщі вийшла кримінальна
комедія Юліуша Махульского "Ва-банк"
(1982)

ІМЕНИНИ
Альбіна – біла перлина (лат.)

Нестор – мудрий (гр.)

Антоніна – супротивниця (лат.)

Ніна – перемога (гр.)

Данило – Божий суд (євр.)

Павло – малий (лат.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Самійло – ім’я Боже (євр.)

Макар – щасливий (гр.)

Ярема – піднесений Богом ((євр.)

Народні прикмети та традиціїї
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• Якщо цього дня гарна погода - дуже скоро будуть заморозки.
• Здавна вважається, що тала вода та сніг, зібрані першого весняного дня, є

цілющими.
• Якщо 1 березня голосно каркають ворони – очікується похолодання.
• Густий туман у цей день – провісник холодного літа із постійними вітрами.

• Хмари високо і швидко пливуть – на гарну погоду.
• Сни, побачені під цей день, обіцяють благополуччяСновидіння, яке приснилося

вдень 1 березня, може збутися найближчим часом.
• Якщо в цей день під час миття підлоги постійно твердити ім’я ворога, то він

назавжди залишить вас у спокої.
• Людям, які народилися 1 березня, доля допомагає у всіх життєвих колотнечах. Їм

підходять берил і яшма.

Заборони цього дня
• Цього дня категорично заборонено робити погані вчинки, ображати інших та

ображатися.
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• 1 березня краще не сидіти весь день вдома, а обов'язково вийти на вулицю та

погрітися на сонечку (звичайно, якщо воно є!).
• Не рекомендується сваритися і лаятися з близькими у цей день, а також думати

про погане, скаржитися, бажати зла оточуючим, відмовляти у допомозі
нужденним.
• Небажано цього дня розповідати про свої сновидіння, згадувати минуле та їсти

м'ясо.

