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СВЯТА

День створення НАТО

Міжнародний день просвіти з питань
мінної небезпеки та допомоги в
діяльності, пов'язаної з розмінуванням

Міжнародний день бродячих тварин
День веб-майстра
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Всесвітній день моркви

Всесвітній день декоративного щура

День вітаміну С

День шкільного бібліотекаря (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Хірург, професор, засновник
антисептики та асептики в хірургії
Джозеф Лістер (Британія, 18271912)

Кінокомпозитор, композиторппісняр , диригент Елммер
Бернстайн (США, 1922-2004)

Композитор, альпініст Микола
Коляда (1907-1935)

Учений Глен Кінг вперше виділив вітамін С
(США, 19932)
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У Ялті відкрилася перша в Україні
сейсмометрична станція(1972)
Початок діяльності Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО)
(1947)

ІМЕНИНИ
Аглая – розкіш (гр.)
Василь – царський (гр.)

Дарина – переможниця (перс.)
Поліна – сонячна (гр.)
Сергій – славний (рим.)
Відбулося офіційне відкриття київського
хмарочоса, «БЦ Парус» (2007)

Юхим – бадьорий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Рано вранці в цей день обов’язково дивилися на сонце: якщо воно в колах – бути

багатому врожаю.
• Якщо при сході сонця з’явилися червоні кола на небі, то рік буде родючим.
• Сині хмари по небу пливуть – до тепла і дощу. 4 квітня по небу пливуть пір’ясті

хмари – очікуються опади.
• Сніг на мурашнику з північного боку зійшов – до теплого і довгого літа. Якщо ж

сніг з південного боку мурашника розтанув, то літо буде прохолодне.
• Сніг зійшов, а на його місці з’явилася павутина – буде перешкода хорошому

врожаю.
• Цього дня ворони сидять на деревах із опущеними крилами, отже обов'язково піде

дощ.
• Сни з 3 на 4 квітня точні. Вони виконаються через 7-10
днів. Сновидіння, що приснилося вдень 4 квітня,
попереджає про події, які відбудуться в найближчому
майбутньому.
• Люди, які народилися 4 квітня, можуть стати хорошими

ковалями. Їм підходить алмаз
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Заборони цього дня

• Наші пращури вважали, що цього дня дорослим людям, ні в якому разі, не можна

їсти хлібну скоринку, а віддавати її дітям.
• Не рекомендується сьогодні виносити сміття, що-небудь ремонтувати та прати.
• 4 квітня не можна ходити у старому взутті, порушувати піст, вінчатися, злитися і

сваритися.

А чи знаєте ви, що…

Скельний древній храм у селі
Буша створений у природній
ущелині і складається з двох
природних і однієї рукотворної
печери. Є версія, що «будівництво»
його почалося ще на початку
нашої ери представниками
черняхівської культури, а згодом
ним користувалися племена
тиверців. Найбільша таємниця
храму — «Бушинський
рельєф». Це унікальне наскельне зображення, що не має аналогів у світі: біля оленя,
що стоїть на пагорбі, у молитовній позі під деревом схилилася людина. На вході до
храму розташований найбільший у Європі музей кам’яних скульптур під відкритим
небом. Серед скульптур є давньослов’янські боги Перун, Велес і Дажбог.

