4 ТРАВНЯ

СВЯТА

День народження складної парасольки

Міжнародний день пожежних

Міжнародний день поваги до курчат

День «Зоряних війн»

4 ТРАВНЯ

День невисоких людей

День собачого щастя

День боротьби з буллінгом

День шкільної медсестри (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Видавець, засновник видавничої фірми
«Брокгауз» Фрідріх Арнольд Брокгауз
(Німеччина, 1772-1823)

Прообраз Аліси з казок
письменника Льюїса Керолла
Аліса Лідделл (Велика Британія,
1852-1934)

Хімік, який відкрив перекис водню
Луї Тенар (Франція, 1777-1857)

Гістолог, професор Семен Шахов (1897-1980)
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У США створено Академію кіномистецтва,
яка незабаром заснує кінопремію «Оскар»
(1927)

Співачка, актриса, ведуча
Анастасія Каменських (1987)

Шоумен, телеведучий, актор студії
«Дізель-шоу» Євген Нікішин (1977)

Сеферіно Хіменес Малья проголошений
блаженним і став офіційним покровителем
циган у католиків (1997)
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ІМЕНИНИ

Денис – доносячи приховане (схід.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Іван – милість Божа (євр.)

Пилип – любитель коней (гр.)

Кіндрат – широкоплечий (лат.)

Прокл – раніше названий (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Яків – стріла успіху (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Черемха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим

спекотніше буде літо.
• З’явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
• Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
• На черемшині кольором багато – до мокрого літа.
• Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези

опушився, то влітку часто йтимуть дощі..
• В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
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• Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з’явилися – опівдні буде гроза.
• Сьогодні йде дощ із високих хмар - земля не страждатиме від посухи, слабкий дощ

у цей день віщував непогожу погоду весь травень.
• Наші предки були упевнені, якщо сьогодні щось втратити, то скоро обов'язково

втрачене знайдеться. День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.
• Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.

• Людям, які народилися 4 травня, слід носити аметист.

Заборони цього дня
• У жодному разі не можна, щоб на Прокла були брудні вікна у будинку.
• Не рекомендується сьогодні сперечатися, лаятися та конфліктувати з близькими.
• Категорично заборонено 4 травня випускати до обіду свійських тварин і худобу -

надвір.
• Цього дня краще не лінуватися, але й посилено працювати не варто.

