28 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

День великих змін
Всесвітній день історика

День народження саксонського фарфору

День пам'яті мученика Никандра
єгиптянина

28 БЕРЕЗНЯ

Національний день торта «Чорний
ліс» (США)

День поваги до кішки

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Художник, представник Високого
Відродження Фра Бартоломео (Італія,
1472-1517)

Педагог-гуманіст, громадський діяч,
основоположник педагогічної науки Ян
Амос Коменський(Чехія, 1592-1670)

28 БЕРЕЗНЯ

У США запатентована пральна
машина (1797)

У Львові відкрився театр Станіслава
Скарбека (львівська Ла Скала), на той час
третій за розміром у Європі (1842)

Відбувся перший концерт Віденського
філармонічного оркестру (1842)

Політичний і державний діяч, який 11
разів обіймав посаду прем'єр-міністра,
Нобелівський лауреат миру 1926 року
Арістид Бріан (Франція, 1862-1932)

28 БЕРЕЗНЯ

Фізіолог, Нобелівський
лауреат 1938 року Корней
Гейманс (Бельгія, 1892-1968)

Інженер, що придумав памперси
Віктор Мілз (США, 1897-1997)

Діяч УНР, полковник, визначний діяч ОУН,
публіцист і теоретик українського націоналізму
Микола Сціборський (1897-1941)

Стоматолог, професор (Дніпровський
державний медичний університет) Олег
Малевич (1937-2010)

28 БЕРЕЗНЯ

ІМЕНИНИ

Агапій – люблячий (гр.)

Никанор – який завбачує перемогу (гр.)

Денис – доносячи приховане (схід.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Еммануїл – з нами Бог (євр.)

Олексій – помічник (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Тимофій – богобоязливий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Молодик до цього дня віщує раннє прибирання хліба.
• Приліт чайок – до весняного тепла.
• Чайки в воді купаються – до дощу.

• Граки прямо на свої старі гнізда летять – до дружної весни.
• Журавлі летять низько, швидко і мовчки – до негоди.
• Якщо день похмурий і сонце з-за хмар визирнуло тільки після заходу сонця, буде

негода.

28 БЕРЕЗНЯ
• 28 березня голосно цвірінькають горобці – очікується теплий, сонячний день.

• Наші пращури помітили: якщо на Олександра Вам перейде дорогу дівчина з

повним відром - це до фінансового успіху.
• Цього дня засвербіла голова, отже, попереду чекають дрібні неприємності.

• Вважають, щоб не наврочили - сьогодні обов'язково потрібно весь день носити на
одязі шпильку.
• Якщо в цей день страшно виють вовки, спати не дають, то потрібно перевернути

подушку – відразу заснете спокійним сном.
• Сон з 27 на 28 березня може збутися через 7-10 днів.
• У людей, які народилися 28 березня, гострий слух і недовірливий, запальний

характер. Їм підкоряються лісові звірі. В якості талісмана іменинникам дня слід
носити цитрин і бурштин.

Заборони цього дня
• В Олександрів день краще утриматися від великих покупок, щоб не відвернувся

фінансовий успіх.

28 БЕРЕЗНЯ
• Не рекомендується цього дня виносити сміття та мити голову.
• Категорично заборонено 28 березня збирати з гребінця волосся і викидати його у

відро для сміття.
• У жодному разі сьогодні не можна кричати на собак або їх бити – можна втратити

вірних друзів.

А чи знаєте ви, що…
Гора Тотоха, що розташована біля села Медвин
Богуславського району Київської області,
вважається енергетичним центром України.
Екстрасенси нарахували на Тотосі (є два варіанти
походження цієї смішної назви: згідно з однією
версією, гора отримала своє ім'я на честь
єгипетського бога Тота, згідно з іншою — від
тюркського слова "особливий") три активні точки,
що утворюють трикутник, всередині якого людина
почувається захищеною від будь-якої негативної
енергетики. Вважається, що навіть проста
прогулянка горою відновлює ауру людини, зцілює
людей від різних захворювань, викликає приплив
сил і відкриває приховані до цього здібності —
наприклад, дар передбачення.

