21 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Міжнародний день лялькаря
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
расової дискримінації

Всесвітній день домашнього господарства
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Міжнародний день кольору

Міжнародний день Навруз
Міжнародний день людини з синдромом Дауна
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День пісень на даху

День пам'яті преподобного Феофілакта
сповідника

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Художник-живописець Микола
Пимоненко (1862-1912)

Піонер авіації, творець першого у світі
пасажирського літака Моріс Фарман
(Франція, 1877-1964)
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У Лондоні відкритий вокзал
Ватерлоо (Британія, 1922)

Фізик, біохімік і молекулярний біолог,
Нобелівський лауреат 1980 року
Уолтер Гілберт (США, 1932)

У Києві вийшло перше число
української "Літературної газети" (зараз "Літературна Україна") (1927)

Першою живою істотою, що
катапультувалася на надзвуковій
швидкості (майже 1400 км/год), став
бурий ведмідь у США; звір благополучно
приземлився (1962)
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ІМЕНИНИ

Володимир – що володіє миром (слов.)

Лазар – Бог допоміг (євр.)

Дементій – приборкувач (рим.)

Опанас – горець (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Ярема – піднесений Богом (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо в період рівнодення холодно, то зима ще довго протримається.
• Якщо на полях сніг лежить нерівно, пагорбами, хвилясто, то вродить ярі хліба і

городні овочі.
• Туман 21 березня – до заморозків.
• Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.
• Яка погода стоїть протягом дня, таким буде і літо.
• Якщо птиці гнізда в’ють на південній стороні, літо буде холодним.

• Якщо до 21 березня жайворонки повернулися додому, то весна очікується тепла.
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• Якщо до цього дня розпустилася верба, то морозу і снігу вже не буде.
• Якщо у цей день побачити кохану людину, то Ви разом житимете довго і щасливо.

• Сни з 20 на 21 березня можуть виповнитися протягом 7-10 днів. Сновидіння, що

приснилися вдень 21 березня, є порожніми, тому не потрібно надавати їм
значення.
• Людям, які народилися 21 березня, слід носити соколине око і бірюзу.

Заборони цього дня
• Цього дня категорично забороняється лягати спати пізніше за півночі, самостійно

садити вербу, бажати комусь смерті чи хвороби.
• У день Весняного сонцевороту не бажано будувати довгострокові плани, а також

братися за нові серйозні справи.
• Не можна, щоб 21 березня в будинку був безлад, не можна проводити день на

самоті і не можна нікого ображати.
• Краще цього дня не відкладати гроші на «чорний день», не підписувати важливі

документи, не вирішувати важливі питання з начальством і в жодному разі не
можна відмовляти у допомозі тим, хто просить.

