9 КВІТНЯ

СВЯТА

День фінської мови
Всесвітній день антикваріату

День віри в єдинорога

День пам'яті мучениці Матрони Солунської

9 КВІТНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Парижі відбулася перша у світі публічна
мистецька виставка (1667)

Гігієніст, професор Георгій Ган
(1902-1964)

Фармаколог, професор Григорій Даїн
(1867-1946)

Педіатр, професор Наталія
Макарова (1932)

9 КВІТНЯ
Народилася одна з
найзнаменитіших мавп у
світі — Чіта, яка знімалася
в фільмах про пригоди
Тарзана та занесена в
Книгу рекордів Гінесса як
головний довгожитель
серед мавп (1932-2011)
Художник, режисер Ігор
Подольчак (1962)

ІМЕНИНИ
Єфрем – доброзичливий (гр.)
Кіндратій – широкоплечій (лат.)
Макар – щасливий (гр.)
Матрона – матінка (лат.)
Телеведучий, актор,
сценарист, продюсер Дмитро
Танкович (1977)

Павло – іде своїм шляхом (схід.)

9 КВІТНЯ

Народні прикмети та традиції

• Вранці іній і туман – до врожайного року.
• Почути ввечері крик чибіса – до ясної погоди.
• Чайки над будинками літають – скоро лід піде.
• Якщо зграйки чибісів низько літають, то найближчим часом дощів не

передбачається. Якщо під час польоту птахи кричать, то буде посушливе літо.
• На Матрону чибіс увечері розкричався – завтра буде ясний та сонячний день.
• Частий і довгий крик цього дня зозулі означає настання справжньої весни.
• Каркають ворони 9 квітня, вони попереджають про негоду.
• Якщо до цього дня опала третя хвоя, то за два тижні почнеться розлив річки.
• Сни з 8 на 9 квітня не порожні, але розповідати їх іншим не можна. Сновидіння, що

приснилося вдень 9 квітня, може збутися через два тижні.
• Людям, які народилися 9 квітня, слід носити аметист

9 КВІТНЯ

Заборони цього дня

• Не рекомендується цього дня готувати їжу на швидку руку.
• На Матрону Настовицю категорично заборонено конфліктувати та ревнувати, а

також байдикувати.
• Сваритися на Мотрону не можна, так як помиритися буде складно.
• 9 квітня не можна проводити будь-які косметичні процедури, тим більше в

домашніх умовах.
• Заборонено у цей день вести пусті розмови, а ще міняти постільну білизну.

