КВІТЕНЬ

1 КВІТНЯ

СВЯТА

Міжнародний день фріволіте

1 КВІТНЯ

День пробудження домового

День народження коньяку

Міжнародний день веселощів на роботі

День народження долара

1 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Священник, письменник, більш
відомий як абат Прево́ . Автор роману
«Мано́ н Леско́ » Антуан Франсуа Прево
(Франція, 1697-1763)

Пасічник Джеймс Хеддон
запатентував перший в світі
рибальський воблер (США, 1902)

Нирець, перший в світі досяг без
аквалангу глибини 100 метрів
Жак Майоль (Франція, 1927-2001)

Прем’єра фільму “Кавказька полонянка,
або нові пригоди Шурика (1967)

1 КВІТНЯ
Американець Стівен Ньюмен
із міста Бетел (штат Огайо)
завершив почату чотири роки
тому навколосвітню подорож,
подолавши пішки відстань 36
200 км і побувавши у 20
країнах на п'яти континентах
(1987)

Нідерланди легалізували евтаназію
(2002)

ІМЕНИНИ
Дарина – переможниця (перс.)

Інокентій – цнотливий (лат.)

Дмитро – землероб (гр.)

Матрона – матінка (лат.)

Іван – милість Божа (євр.)

Софія – мудра (гр.)

Народні прикмети та традиції
• 1 квітня – міжнародний день сміху. Наші предки вважали, що саме в

цей час прокидається домовик, тому треба всіляко обманювати один
одного, щоб збити домашнього духу з пантелику. У зв’язку з цим, в
квітні дівчата намагалися якомога більше людей обдурити, вірячи,
що в такому випадку женихи не проведуть їх, а навпаки, вони будуть
водити хлопців за ніс.

1 КВІТНЯ
• Яке перше квітня, таким і 1 жовтня буде, і навпаки.
• Зірок вночі не видно – до тепла.

• Верба зацвіла – пора бджіл виставляти.
• На дорогах відтає лід – до врожайного року.
• Якщо цього дня ясна і тепла погода - очікується сухе і досить вітряне літо.
• Якщо весняна вода на Дарину з шумом йде, то буде хороша трава.
• Сьогодні вночі не видно зірок, отже, найближчими днями чекайте тепла.

• 1 квітня багато на дорозі гною – буде добрий урожай.
• На Дарину Грязну йде дощ – літо буде дощовим.
• День вважається нещасливим.
• Сон, побачений вдень 1 квітня, якщо до вечора не збувся, то не варто вже чекати

його виконання.

1 КВІТНЯ
• Сон з 31 березня на 1 квітня несе благополуччя. Також він вкаже, що у вас

виходить в житті найкраще, а на які справи ви даремно витрачаєте свій час.
Сновидіння може підказати, яке рішення краще прийняти в тій чи іншій життєвій
ситуації.
• Людям, які народилися 1 квітня, даний дар лікування. Носити їм слід аквамарин.

Заборони цього дня
• Категорично сьогодні не можна озиратися на жіночі голоси.
• Не можна цього дня думати про погане, сумувати та вживати погані слова.
• Не рекомендується 1 квітня розпочинати нові справи та влаштовувати злі

розіграші.
• Категорично заборонено воювати з Україною. Смерть ворогам!

