16 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

День кольорових олівців

День квілтінга

День без селфі

День «Ти все робиш правильно»

16 БЕРЕЗНЯ

Міжнародний день панди

День догляду за губами(США)

День кроншнепа— США

День святого Урхо ( Фінляндія, США)

16 БЕРЕЗНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізик, який відкрив закон, названий його
ім'ям; також в його честь названа одиниця
електричного опору Георг Симон Ом
(Німеччина, 1787-1854)

Колишній садівник, отримав патент
на напружений бетон, що став головним
матеріалом для зведення висотних
споруд Жозеф Моньє (Франція, 1867)

Почав виходити «Журнал свободи» —
перша в Сполучених Штатах газета,
заснована афроамериканцями (1827)

Письменниця, драматург, прозаїк, поетеса
і педагог Христина Алчевська (1882-1931)

16 БЕРЕЗНЯ

Військовий діяч часів УНР,
отаман Холодного Яру Іларіон
Завгородній (1897-1923)

Випущено першу компактну туш для вій
від Maybelline вона отримала назву
“Тістечко Мейбеллін” (США, 1917)

ІМЕНИНИ
Зіновій – Божа сила (гр.,)
Марфа – господиня (гр.)
Михайло – богоподібний (євр.)
Нонна – прозорлива (гр.)
Хірург, професор Адріан
Іфтодій (1952)

Севастян – вельмишановний (гр.)

16 БЕРЕЗНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо горобці збираються під дах і перебирають пір'я — буде хороша погода.
• Півень кричить невчасно і часто — до поганої погоди
• При безвітрі в нижніх шарах атмосфери виникають довгі хмарні смуги — до вітру
• Шпаки прилетіли — до багатого врожаю зернових
• Яка сьогодні погода, таким і липень буде
• Сніг іде весь день — потеплішає нескоро.
• Ворона в снігу купається – до ясної і теплої погоди.
• Грім у цей день вважається провісником того, що холод ще повернеться.
• В цей день голосно та весело щебечуть синиці – до потепління, а якщо протяжно

та сумно – до заморозків.
• Якщо небо на ніч 16 березня покривається хмарами та посилюється вітер, значить

більше заморозків не очікується.
• Гуси у цей день високо летять – до повноводдя, а якщо низько – води буде мало.

16 БЕРЕЗНЯ
• Якщо навколо дерева тане сніг, утворюючи кола з пологими краями, то весна буде

затяжна. Якщо ж кола з крутими краями, то весна буде рання.
• На заході можна брати або давати в борг, інакше весь рік будете в боргах.

• Вранці 16 березня слід умитися водою, в якій всю ніч знаходився срібний предмет.

Людина, яка це зробить, весь рік буде молодою і красивою.
• Якщо сон з 15 на 16 березня не збудеться найближчим часом, то не варто чекати

його виконання в майбутньому.
• Людям, які народилися 16 березня, відкриті всі шляхи-дороги. Їм підходить рубін.

Заборони цього дня
• 16 березня після заходу сонця не рекомендується виносити сміття і давати щось у

борг.
• Категорично заборонено цього дня братися за гострі предмети, робити хірургічні

операції та здавати з вени кров.
• Не можна також сьогодні вступати у конфлікт із близькими людьми.

16 БЕРЕЗНЯ
• У цей день не рекомендується ходити в ліс. Існує висока ймовірність зустрітися з

ведмедями, які прокинулися після зимової сплячки
• Після заходу сонця не можна давати хліб або гроші в борг, а також виносити сміття

з хати. Вважається, що після цього благополуччя може покинути сім'ю

А чи знаєте ви, що…
Казковий тунель є ботанічним
феноменом, створеним заростями дерев і
кущів, які сплелися між собою над
кілометровим відрізком залізниці, що
з’єднує селища Клевань і Оржів на
Волині. По дорозі тричі на добу курсує
потяг, який ламає зростаючі гілки дерев,
зберігаючи арочну форму тунелю. За
легендою, якщо закохана пара пройде
крізь тунель, загадавши бажання, воно
обов’язково збудеться. Унікальний
пам’ятник природи надихнув японського
режисера Акійоші Імазакі зняти у 2014
році романтичну драму Клевань: Тунель
кохання.

