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СВЯТА

День працівника слідчих органів

Всесвітній день настільного тенісу

Міжнародний день спорту на благо миру та
розвитку

День різнокольорових стрічок
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День сіамських котів (США)

День тартана (Шотландія, США, Канада)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Італійський поет Франческо Петрарка
вперше зустрів свою кохану Лауру. Їй поет
присвятив свої сонети(1327)

Засновано в Південній Африці
форт Кейптаун (1652)
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Хірург, професор Гаврило
Ковтунович(1892-1961)

Авіапромисловець та конструктор
Дональд Дуглас (США, 1892-1981)

ІМЕНИНИ
Артем – головний воїн (схід.)

Петро – скеля (гр.)

Володимир – володіє світом (слов.)

Степан – вінок (гр.)

Захар – провісник весни (схід.)

Яків – п’ята (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде.

Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.
• Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.
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• Якщо ніч тепла, то весна буде дружна.
• Дощ на Захарія – худобі легкий рік.
• Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.
• Роса цього дня означає урожайний рік, дощ - очікується дощове літо, а туман

сьогодні - погода найближчим часом покращає.
• Ніч тепла - весна буде ранньою і теж теплою.
• Якщо на Артемія мороз, буде просо і овес.
• Вважають, що сьогодні можна загадувати будь-яке бажання на падаючу зірку –

обов'язково здійсниться.
• Люди, які народилися 6 квітня, дуже охайні. В якості талісмана їм підходить

аметист
• Сон з 5 на 6 квітня не виповниться.
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Заборони цього дня

• Цього дня бажано не зловживати жирною та шкідливою їжею.
• Не можна сьогодні відмовляти у допомозі нужденним, ображати когось і бажати

комусь зла.
• Краще 6 квітня не виходити з дому без особливої потреби, а також не розвішувати

сушитися білизну на вулиці.
• Не радять цього дня розпочинати ремонт, а також ходити у гості чи запрошувати

когось до себе.

А чи знаєте ви, що…
Схоже, цю непримітну лісову галявину в
Житомирській області облюбував сам Перун,
адже вона так і притягує блискавки. Тут
неодноразово гинули люди, тож місцеві не
радять гуляти «Громовищем» у негоду. А ще
стверджують, що вночі на галявині можна
побачити дивовижне світло, а енергетика тут
така нехороша, що люди одразу почуваються
недобре фізично і морально. Також існує
версія, що на галявині знаходилося древнє
капище.

