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СВЯТА

День вуличного музиканта
День радіо

Міжнародний день дронів

Міжнародний день астрономії
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День Пілатеса

Всесвітній день лабіринту

День міста

Львів

Івано-Франківськ
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Греція проголосила незалежність (1832)
Створений у Києві літак-гігант "Руслан"
Ан-124 побив світовий рекорд дальності
польоту за замкненим маршрутом,
встановленим американцем Стівенсоном
чверть віку тому на реактивному
бомбардувальнику "Боїнг" Б-52Н, який
пролетів 18 245 км. "Руслан" подолав
відстань 20 151 км. Повітряний
супермарафон тривав 25 годин 30 хвилин
(1987)

Письменник, Нобелівський лауреат 1924
року Владислав Реймонт (Польща, 18671925)
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Прем’єра на Канському фестивалі фільму Люка Бессона
«П’ятий елемент» (1997)

ІМЕНИНИ
Валентин – міцний (лат.)

Микола – переможець народів (гр.)

Єлизавета – Бог - моя клятва (гр.)

Овсій – благочестивий (гр.)

Інокентій – чесний (лат.)

Олексій – помічник (гр.)

Леонтій – левиний (гр.)

Сава – неволя (араб.)

Лука – світлий (лат.)

Сергій – вельмишановний (лат.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо 7 травня дощ, то бажано нічого в землю не садити, тому що виросте багато

бур'янів.
• Цього дня дуже низькі хмари - наближається сильна гроза.
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• На Євсея багато комарів, отже врожай очікується відмінний, особливо злакових

культур.
• Коль береза розпустилася або з’явилися крилаті мурахи, пора овес сіяти.
• Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекай.

• Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.
• Промені сонця темніють – до грози.
• Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чіткий обрис – до сильної

грози та поривчастого вітру.
• Сильна зав’язь горіхів, великі нирки на осиці, урожай зморшків – до врожаю проса.
• День нещасливий, але вдалий для ворожіння.
• Сни з 6 на 7 травня збудуться не скоро. Розповідати про них нікому не можна.
• Людина, народжена 7 травня, по гороскопу Телець. Завдяки добре розвиненої

інтуїції вона зможе уникати в житті різних неприємності і приймати правильні
рішення. Вона відкрита для спілкування, не боїться труднощів і завжди готова
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підкорювати нові вершини. Тельці цього дня цінують комфорт і благополуччя,
щасливі у фінансовій сфері. За повір’ям, іменинникам дня дано перемагати зло. В
якості талісмана їм підходить рубін.

Заборони цього дня
• Не рекомендується сьогодні жінкам ревнувати своїх чоловіків.
• Наші предки були упевнені, що цього дня не можна збирати трави, оскільки вони

не будуть лікувальними.
• Не можна 7 травня вживати спиртні напої та готувати вироби із пшеничного

борошна, а також краще не підписувати цього дня важливі ділові папери.
• Не бажано цього дня піднімати із землі знайдені гроші – це лише до погіршення

фінансового стану.

