3 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Всесвітній день охорони здоров'я вуха та
слуху

Всесвітній день дикої природи

День книги (Великобританія, Ірландія)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Відні опубліковано «Місячну
сонату» Бетховена (1802)

3-4 березня у Києві організована
Українська Центральна Рада (УЦР)
(1917)

Винахідник (телефонний аппарат)
шотландського походження Александер Грем
Белл (США,1847-1922)

Уролог, професор Федір Клепіков
(1917-1996)
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Дав промисловий струм відновлений
перший агрегат Дніпровської ГЕС
(1947)

Гастроентеролог, професор Олег
Бабак (1952)

Затверджено генеральний план
забудови Черкас, розроблений Київським
інститутом проектування (1952)

Офтальмолог, професор Сергій
Могілевський (1962)
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Шеф-повар Бадді Баластро (США, 1977) Співачка, переможець головного вокального
конкурсу України «Ікс-Фактор» Аіда
Ніколайчук (1982)

ІМЕНИНИ
Агапій – любов (гр.)

Дорофій – дар Божий (гр.)

Василь – величний (гр.)

Кузьма – коваль(гр.)

Віктор – переможець (лат..)

Левко – дух воїна (схід.)

Володимир – що володіє миром (слов.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Ганна – благодать (євр.)

Павло – малий (лат.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо цього дня суха погода - очікується хороший урожай, а туман провіщає

дощове літо.
• Якщо ніч буде дуже ясною і зоряною — очікується завірюха та похолодання.
• Якщо 3 березня чути звуки грому, то літо буде спекотним і родючим.
• Зірки на небі мерехтять і блищать – до холоду.Рідкісні зірки – до заметілі і

хурделиці.
• Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний – до холоднечі.
• Туманне коло навколо місяця – до хуртовини.

• Хвилясті хмари на небі – до відлиги.Білі хмари – до вітру, сизі – до тепла.
• Дим з димоходу вниз йде – до снігу, вгору – до морозу.
• Дерева тріщать – до сильного морозу.
• Дрова тріщать до – холоднечі.
• Густий туман – літо буде непогожим.
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• Наші пращури помітили, що якщо при поверненні додому сьогодні спіткнутися, то

удома обов'язково чекає сімейний конфлікт.
• Сни, побачені 3 березня, вважаються порожніми.
• Люди, які народилися 3 березня, обдаровані здатністю красиво співати. Вони

розуміють мову птахів і вітру. Їм підходять карнеол і сердолік.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня виносити сміття та викидати їжу, інакше

можна залучити хвороби та проблеми з фінансами.
• Цього дня заборонено вживати нецензурні слова, лаятись, з'ясовувати стосунки,

тримати погані думки в голові та сумувати.

