10 КВІТНЯ

СВЯТА

День банана

Всесвітній день гомеопатії

День звільнення Одеси від фашистських
окупантів (Україна)

10 КВІТНЯ

День народження англійської шпильки

Міжнародний день руху опору

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Лікар, фізіолог, один з засновників
військової медицини Джон Прінгл
(Шотландія, 1707-1782)

Сурдопедагог, винахідник способу
навчання глухонімих Самуель Гейнике
(Німеччина, 1727-1790)
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Журналіст, видавець, засновник
журналістської Пулітцерівської премії
Джозеф Пулітцер (США, 1847-1911)

Хімік, який синтезував хініін,
холестерин, кортизон, стрихнін, вітамін
В12, Нобелівський лауреат 1965 року
Роберт Вудворт (США, 1917-1979)

Фізіолог, Нобелівський лауреат 1947 року
Бернардо Усай (Аргентина, 1887-1971)

Біохімік, відіграв значну роль у
розшифруванні генетичного коду,
Нобелівський лауреат 1968 року
Маршалл Ніренберг (США, 1927-2010)

10 КВІТНЯ

Лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений
лікар України Микола Касьян (1937-2009)

Кіноактор, кінопродюсер, сценаріст,
режисер, музикант, шериф Стівен Сігал
(США, 1952)

Психіатр, професор Ігор Кутько
(1937-2017)

Підписана Конвенція про заборону
біологічної зброї (1972)
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ІМЕНИНИ
Боян – радість (гр.)
Євстрат – умілий воїн (гр.)
Іларіон – веселий (гр.)

Лазар – Божа допомога (євр.)
У Запоріжжі відкрився перший
фестиваль мистецтв «Козацькому роду
нема переводу», присвячений 500-річчю
Запорізького козацтва та 225-річчю
Коліївщини (1992)

Микола – переможець народів (гр.)
Сава – вино (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Почути глухий і тривалий гуркіт грому – до затяжних дощів.
• Вранці туман і іній – до врожаю фруктів, овочів і злаків.
• Чайки низько літають і кричать – до посушливого літа.
• Цього дня йде дощ - очікується хороший урожай.

10 КВІТНЯ
• Якщо сороки сидять на верхівках дерев, то скоро потеплішає.
• Наші пращури вірили, що мати-і-мачуха сьогодні лікує

від усіх хвороб.
• Сновидіння, що приснилося днем 10 квітня,

виповниться у іменинника дня. Сон з 9 на 10 квітня не
є віщим
• Люди, які народилися 10 квітня, мають сонячний характер. В якості оберега їм слід

носити гранат.

Заборони цього дня
• Цього дня бажано не вивертати кишені, щоб уникнути крадіжки.
• Категорично заборонено 10 квітня гасити полум'я свічки та грюкати дверима.
• Не можна сьогодні лаятись, сваритися та випивати алкогольні напої.

