2 КВІТНЯ

СВЯТА

День кінолога в Україні

Міжнародний день перевірки фактів

2 КВІТНЯ

День пам’яті мучениці
Фотини(Світлани)

День охорони пам'яток старовини
(Таїланд)

День битви подушками

Національний день любові до
наших дітей (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

День народження Д’Артаньяна
(Дюма «Три мушкетери»)

Професор, президент
Колумбійського університету,
Нобелівський лауреат миру 1931
року Ніколас М’юррей Батлер (США,
1862-1947)

Конгрес США прийняв акт про
карбування монети, за яким
один долар рівний 100 центам і містить
24,1 грам чистого срібла (1792)

Архітектор, спорудив у Києві
Республіканський стадіон, Палац
спорту, готель «Русь» Михайло
Гречина (1902-1979)
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Найбільший у світі лайнер "Титанік"
вийшов у море для ходових випробувань;
вони пройшли успішно (1912)

Хірург, професор (Дніпропетровський
медичний інститут) Борис Мільков
(1932-2009)

Письменниця, сценаристка
Іоанна Хмелевська (Ірена Кун)
(Польща, 1932-2013)

Мікробіолог, інфекціоніст, професор
Айдин Гурбановича Салманов (1957)
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ІМЕНИНИ

Василь – царський (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Віктор – переможець (лат.)

Микита – переможець (гр.)

Віссаріон – лісовий (гр.)

Мирон – приємний на запах (гр.)

Герман – щирий (лат.)

Олександра – та, що оберігає (гр.)

Іван – Божа благодать (євр.)

Параска – переддень свята (гр.)

Клавдія – кульгава (лат.)

Світлана – приборкує тигрів (схід.)

Максим – найбільший (лат.)

Сергій – високоповажний (рим.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо вночі зірок не видно, буде тепло.

• Дощ пішов – по осені буде багато грибів.
• Якщо птиці гнізда на сонячній стороні в’ють, літо буде холодне.
• Днем жарко, а вночі холодно – найближчі дні погожими будуть.
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• Якщо багато талої води, то і трави буде багато.
• Сині хмари – до тепла і дощу.
• Якщо 2 квітня прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.
• Якщо трясогузка прилетіла, через 12 днів почнеться льодохід.
• Якщо кішка клубком згортається і ніс ховає, то скоро похолодає. На вулицю

проситься – до теплих і сонячних днів.
• Якщо по небу пливуть сині хмари – очікується тепла погода та дощ.
• Сни з 1 на 2 квітня нікому не можна розповідати. Вони скоро здійсняться.
• Людям, які народилися 2 квітня, слід носити олександрит.

Заборони цього дня
• Цього дня категорично заборонено сваритися та розпускати плітки.
• 2 квітня не рекомендується багато працювати та виконувати важку роботу по

дому.
• Краще не дивитись у небо та не робити великі покупки.

