8 ТРАВНЯ

СВЯТА

День Білого Лотоса

8 ТРАВНЯ

Всесвітній день віcлюка

День пам'яті святого апостола і
євангеліста Марка

День народження напою «Кока-Кола»

День жінок-мироносиць

8 ТРАВНЯ

Фестиваль ірису (Бельгія)

Ніч жінок (Норвегія)

День захисту дітей (Великобританія)

Фестиваль котів (Бельгія)

8 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Мікробіолог, який розшифрував
генетичний код, лауреат Нобелівської
Шотландський винахідник
премії 1965 р. Андре Львов (Франція,
зі Стонгейвена Роберт Томсон отримав
патент на гумову камеру для коліс (1847) 1902-1994)

ІМЕНИНИ
Василь – величний (гр.)
Йосип – збільшений (євр.)
Марко – молоток (лат.)
Сергій – славний (рим.)

Тамара – смоківниця (євр.)
Письменник, лауреат малої Шевченківської
премії 1997 року Олесь Ульяненко (1962)

Хома – близнюк (євр.)

8 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Висока і яскрава веселка – на гарну погоду, бліда і низька – до негоди.
• Дощ на Марка обіцяв хороший урожай жита і багато молока у корови.
• Ясний і сонячний день – до жаркого літа і урожаю ярих.
• Під час дощу заспівали птахи – скоро розпогодиться.
• Чим зеленіша веселка, тим сильніше буде дощ.
• Якщо яблуня досі не зацвіла – врожаю яблук не буде.
• Птахи в городі і в саду з’явилися – буде відмінний урожай на деревах і грядках.
• Якщо 8 травня цілий день йдуть короткочасні дощі, то цього року буде мало меду.
• Вважають, якщо на Марка Ключника добре чути зозулю – вже до осені буде тепло.
• День вдалий для ворожіння.
• Сон, побачений вдень 8 травня, збудеться через вісім років. Особливо велика

ймовірність його виконання для іменинників дня.

8 ТРАВНЯ
• Людям, які народилися 8 травня, дано позбавлятися від усього марного і

непотрібного. Їм підходить аметист.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня лаяти дітей та залишати їх у скривдженому

стані.
• Настійно не рекомендується витрачати багато води, виливати її на землю і

використовувати без особливої потреби, оскільки може початися посуха.
• Бажано 8 травня не скупитися і не економити, щоб вдало пройшов цей рік, а також

не переїдати жирної їжі.

А чи знаєте ви, що…
Чорнобаївка стала вже легендарним місцем, про яке
поширюють не тільки меми, але й легенди. Ось одна з
таких:
Наприкінці 17 ст. козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до
нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.
Чорноброва добре знали, уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали
його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його
Чорнобаєм.
«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська,
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Гусаківська та Степанівська. Десь посередині
цього великого трикутника була пізніше
збудована , мала козацька церковка Пресвятої
Покрови і закладене кладовище.
Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя
бусурман (близько 1000) з награбованим майном
і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому
поранення отримали всього 20 козаків.
Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили
кров‘ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст характерниками. Ось вам і містика.
Не впевнені, що це легенда 17 століття, але дуже цікавий фольклор, який пояснює
містику цього місця, в яке потрапили окупаційні війська. Гадаємо, цей народний
переказ ще довго буде передаватися з покоління до покоління.

