18 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

День народження електричної бритви

Всесвітній день сну

День ящиків, скриньок і коробочок

Всесвітній день переробки відходів

18 БЕРЕЗНЯ

Свято віщих снів

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Парижі почала діяти перша у світі
служба громадського транспорту восьмимісна карета на кінській тязі, або
ж «омнібус » ("для всіх") (1662)

Свято Холі (Індія)

22-й і 24-й президент США (у 1885-1889 і
1893-1897 рр.), демократ. Єдиний
президент США, який перебував на посаді
два терміни з перервою й відтак отримав
два номери Стівен Клівленд (1837-1908)

18 БЕРЕЗНЯ

Ботанік, альголог, перший обраний
ректор Харківського університету
Людвиг Рейнгард (1847-1920)

У Києві відкрилася перша українська
гімназія (1917)

Лорд Стенлі Престон вирішив заснувати
кубок для найкращої хокейної
команди Канади (нині Кубок Стенлі)(1892)

у Сіднейській затоці відкрито міст, який
до 2012 року був найширшим у світі
(ширина 48,8 м).
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Письменник Джон Апдайк (США, 1932-2009)

Тарапевт, професор Ольга
Ковальова(1942)

ІМЕНИНИ
Андрій – хоробрий (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)
Давид – улюблений (євр.)
Іраїда – героїня (гр.)

Мікробіолог, професор Сергій
Климнюк (1952)

Костянтин –стійкий (лат.)

18 БЕРЕЗНЯ

Народні прикмети та традиції

• З'явилися перші проліски до 18 березня – можна починати орати.
• Якщо сьогодні ясно і сухо, то влітку не буде граду.
• Плиска раніше звичайного повернулася – до теплої весни.
• Якщо граки на гнізда сіли, через три тижні потрібно виходити на посів.
• Миші завелись в будинку і на полях – до неврожайного року.
• Якщо сьогодні рибки в акваріумі плавають майже біля поверхні води – це до зміни

погоди.
• Якщо чоловік із дружиною вип'ють 18 березня вино з корицею, то їхні почуття

будуть сильними та міцними на довгі роки.
• День підходить для догляду за домашніми рослинами. Можна зайнятися

пересадкою розмарину або герані.
• У цей день поминають людей, померлих неприродною смертю. А також моляться

за безвісти зниклих, щоб вони знайшлися живими.

18 БЕРЕЗНЯ
• Сни, що приснилися з 17 на 18 березня, можуть виповнитися на двадцятий день . А

ось сновидіння, побачені днем 18 березня, можуть виповнитися через рік.
• Людям, які народилися 18 березня, допомагає вся живність. Їм підходить бірюза і

опал.

Заборони цього дня
• Цього дня заборонено брати в руки граблі та вила, інакше Ваш урожай влітку поб'є

град.
• Наші пращури вважали, що 18 березня краще не приймати гостей, а провести вечір

із сім'єю.
• Цього дня заборонено розбивати яйця ножем, оскільки у сім'ї можуть виникнути

конфлікти.
• Не рекомендується 18 березня займатися будь-якою роботою по дереву, вважали,

що таким чином можна залучити до будинку хвороби.
• Не перекопуйте сьогодні город, щоб бачили сусіди. Якщо працювати потай – буде

великий урожай.

