5 ТРАВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день акушерки

Міжнародний день принцес

Всесвітній день паролів

5 ТРАВНЯ

Всесвітній день легеневої гіпертензії

Всесвітній день гігієни рук

Міжнародний день боротьби за права осіб
з інвалідністю

День водолаза
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменниця Ірина Вільде
(1907-1982)

Письменник Анатолій
Дімаров (1922-2014)

ІМЕНИНИ
Варфоломій – син радості (євр.)

Клим – милостивий (лат.)

Віталій – життєвий (лат.)

Леонід - щедра душа (схід.)

Всеволод – всевладний (слов.)

Лука – світлий (лат.)

Гаврило – сила Божа (євр.)

Натан – дарований (євр.)

Дмитро –землероб (гр.)

Остап – стійкий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Гроза цього дня провіщала відмінний урожай.
• Якщо спадаючий місяць, то з сівбою можна не поспішати, тому що до пізньої осені

морозів не буде.
• Зозуля закувала – більше морозів не буде.Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.
• Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.
• Якщо ранок 5 травня був туманним, то розпочинати посівні роботи – ще рано.
• Наші пращури вважали, що скільки зірок на небі сьогодні побачиш, стільки чекай

хороших новин.
• 5 травня намагалися без потреби не ходити в ліс, особливо поодинці. Вірили, що в

цей день нечиста сила водить хороводи і може людини з собою забрати.
• Сни з 4 на 5 травня в точності збуваються. Сновидіння, побачене вдень 5 травня, є

віщим.
• Людям, які народилися 5 травня, на самоті небезпечно ходити в ліс. Їм слід носити

сапфір.
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Заборони цього дня

• Цього дня не рекомендується розповідати комусь про свої сни.

• Категорично забороняється сьогодні пекти млинці, розкидати речі, одному ходити

до лісу.
• Не бажано вагітним 5 травня робити макіяж та робити УЗД, щоб дізнатися стать

майбутньої дитини.
• У день Луки краще важливі справи перенести на другий день та утриматися від

покупок.

А чи знаєте ви, що…

Будинок із привидами розташований на вулиці Вояків
дивізії «Галичина» м. Тернопіль. Дім збудований на місці
цвинтаря. Говорять, що після закінчення будівництва, в
оселі поселилася нечиста сила. Звідти було чути
моторошні крики та виття. Також там блимало світло ще
тоді, коли електрика не була проведена. Власник
будинку почав тут жити зі своєю родиною, але швидко переїхав, бо в оселі літали речі
та танцювали меблі.
Будинок довго пустував, але ходять чутки, що зараз там живе жінка, яка вміє
спілкуватися з духами.
Якщо наважитесь, то обов’язково відвідайте ці місця. Адреналін на декілька тижнів
вперед та містичні історії Вам гарантовані.

