3 КВІТНЯ

СВЯТА

Всесвітній день водних тварин
День геолога

Всесвітній день вечірки

День дитячої йоги

Міжнародний день «Білих орхідей»
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День народження кавомолки

День народження мобільного телефону

День народження штрих-коду

День твіду (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Розпочалась четверта експедиція Христофора
Колумба до берегів Америки (1502)

Створено університет
Саскачевану (Канада, 1907)

Судововий медик, професор Петро
Сущинський (1842-1907)

Хірург Юрій Вороний у Харкові провів
першу у світі операцію з пересадки
нирки - 26-річній жінці пересадили орган
60-річного померлого чоловіка (1932)
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Фармаколог, академік НАМН України,
професор Микола Головенко (1942)

У приміщенні штаб-квартири Всесвітньої
організації охорони здоров'я заборонили
палити (1987)

Акушер-гінеколог, професор
Олег Голяновський (1957)

Швидкісний поїзд «TGV» встановив
новий світовий рекорд швидкості
для пасажирського поїзду: 574,8
км/год (Франція, 2007)
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ІМЕНИНИ

Агнія – цнотлива (гр.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)

Кирило – панич (гр.)

Филимон – улюблений (гр.)

Пахом – кремезний (гр.)

Хома – близнюк (євр.)

Серафима – полум’яна (євр.)

Яків – стріла успіху (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо береза лист перед вільхою розпустила, літо буде посушливе, а якщо навпаки

– дощове.
• Якщо в цей день вдарить грім, то рік буде врожайним.
• Якщо березовий сік тече рясно, влітку будуть часто йти дощі.
• До 3 квітня з'явилися комарі чи зацвіла мати-й-мачуха – очікується потепління.
• Якщо у сонця, що сходить, сьогодні промені жовті, значить, погода буде хорошою.
• Цього дня синиця співає - тепло кличе, а якщо зяблик - бути похолоданню.
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• Як правило, 3 квітня бувають легкими пологи.
• Якщо в господарстві є чорна собака, чорний кіт і чорний півень, то злодієві в

будинок не потрапити. Навіть якщо злодій прочитає спеціальну молитву для
вдалої крадіжки, він неодмінно буде спійманий. Але це за умови, що чорна собака,
чорний кіт і чорний півень будуть придбані в один день.
• Сни з 2 на 3 квітня – порожні.
• День вдалий для ворожінь.
• Людям, які народилися 3 квітня, слід особливо турбуватися про своє здоров’я. Їм

підходить опал.

Заборони цього дня
• Не можна 3 квітня відмовляти у милостині та поливати кімнатні квіти.
• Категорично заборонено у цей день кричати та лаятися.
• Краще не дозволяти цього дня кішці спати з дитиною, тому що вона може забрати

у малюка здоров'я.
• Наші пращури вважали, що цього дня не можна за одним столом обідати

одночасно трьом жінкам - може статися конфлікт.

