16 КВІТНЯ

СВЯТА

День довкілля в Україні

Міжнародний день цирку

День музичних магазинів

Всесвітній день голосу

16 КВІТНЯ

День врятування слона

День пам'яті преподобного Микити
Сповідника

День Чарлі Чапліна

16 КВІТНЯ

Національний день орхідеї (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Засновано Києво-Могилянську
академію (1632)

Авіаконструктор, піонер авіації Уїлбер
Райт (США, 1867-1912)

16 КВІТНЯ

Актор, перший виконавець ролі Джеймса
Англійка Гаррієт Куїмбі стала першою
Бонда Баррі Нельсон (США, 1917-2007)
жінкою, яка перелетіла через Ла-Манш на
літаку (1912)

ІМЕНИНИ
Іван – милість Божа (євр.)
Йосип – прибуток (євр.)
Микита – переможець (гр.)
Терапевт, фітотерапевт,професор,
громадська діячка Оксана Ганич
(1932-2020)

Феодосія – подарована богами (гр.)

16 КВІТНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо вночі ясно, то можливі заморозки.
• Удень жарко, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.
• На сході сонце червоного кольору – до зміни погоди.
• Не пройде на Микиту-гусятника лід – весь весняний улов нанівець зійде.

• Якщо вода в річці у цей день тече спокійно, значить риба буде добре ловитися,

починаючи з червня і до кінця року.
• Надто багато березового соку цього дня - очікується дощовите літо.

• Дме південний вітер сьогодні - це до хорошого врожаю хліба, а якщо північний -

незабаром піде дощ.
• Сни з 15 на 16 квітня, а також побачені вдень 16 квітня дуже скоро почнуть

втілюватися в життя.
• Народженому в цей день підходить яшма і бурштин.

16 КВІТНЯ

Заборони цього дня

• У день Водяного бажано не купатися в басейні, не поливати рослини, а також

краще не ходити на рибалку.
• Заборонено цього дня підходити до будь-яких водойм без пригощань для

Водяного, наші предки були упевнені, що пиріжки з картоплею або капустою
підійдуть краще всього.
• Не можна 16 квітня викидати уламки розбитого дзеркала чи скла, бажано

викинути їх через тиждень.

А чи знаєте ви, що…
Дівич-гора, яка розташована над Дніпром в
селі Трипілля Київської області, — одне з
найпотужніших місць жіночої сили. Якщо
вірити "переказам давнини глибокої",
за язичницьких часів тут розташовувалося
святилище покровительки жінок богині Діви
(звідси, власне, й назва), тому чоловіки на
Дівич-гору не допускалися під загрозою
смерті. Натомість жінкам дорога на неї завжди відкрита — у всі часи найчастішими
гостями тут були ті, хто не міг завагітніти або вагітні, які хотіли народити здорову
дитину.

