9 ТРАВНЯ

СВЯТА

День перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні

Всесвітній день боротьби з меланомою

День пам'яті священномученика Василя,
єпископа Амасійського

День жіночого обстеження (США)

9 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Композитор, один з основоположників
жанру опери Клаудіо Монтеверді
(Італія, 1567-1643)

Засновник компанії Adam Opel GmbH
Адам Опель (Німеччина, 1837-1895)

Стоматолог, професор Микола
Данилевський (1922-2006)

Фізікохімік, Нобелівський лауреат
1967 року Манфред Ейген (Німеччина,
1927-2019)

9 ТРАВНЯ

Ортопед-травматолог,
професор Вілен Венгер
(1937-2019)

Вчений в галузі променевої діагностики,
променевої терапії, радіаційної онкології, членкореспондент НАМН України, професор Микола
Пилипенко (1937-2022)

Перший політ в США гелікоптера-крана S64 Ігоря Сікорського (1962)

Дерматовенеролог, професор
Олександр Літус (1967)

9 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо спів птахів нагадує квакання жаб, то скоро буде дощ.
• Сильний ранковий вітер, який до вечора слабшає, обіцяє ясну і теплу погоду на

найближчі дні.
• У хмар верхній частини не видно – до проливних дощів з грозами.
• Якщо вранці мороз, то через 7 днів, теж буде мороз. Якщо ця прикмета дня

збувалася, то осінь буде теплою і сухою.
• Якщо березовий лист повністю розвернувся, то прийшов час висаджувати

картоплю.
• Ранок ясний і сонячний – настала пора займатися посівними роботами.
• Зозуля часто і голосно кує – на гарну погоду.
• Ранкова роса – до багатого врожаю проса.
• Якщо небо чисте, а день сонячний, то урожай овочів буде щедрим.
• Сніг випав 9 травня – до хорошого збору гречки і достатку трави. Ще сніг у цей

день обіцяє легкий рік для домашньої худоби.

9 ТРАВНЯ
• Здавна вважали, що з 9 травня настав час садити горох та картоплю.
• Якщо на Глафіру Горошницю ластівки зів'ють гніздо – це обов'язково до успіху.
• Цього дня вранці багато роси та ясний день, отже очікується відмінний урожай

огірків.
• Людина, народжена 9 травня, по гороскопу Телець. Вона талановита, удачлива і

кмітлива. Але, як і всі ми, люди, которі з’явилися на світ в цей день, стикаються з
проблемами. Труднощі, що випали на шляху, їм слід зустрічати гідно і не дати
невдачам себе зломити. В якості талісмана іменинникам дня підходить топаз і
малахіт.

Заборони цього дня
• Наші предки помітили, що бажано на Глафірин день не споживати блюда з

картоплі. При порушенні цієї заборони в сім'ї могли виникати сварки і конфлікти.
• Заборонено 9 травня стригти нігті, фарбувати та стригти волосся, а також

відмовляти у допомозі нужденним.
• Не рекомендується сьогодні сваритися, особливо невістці зі свекрухою та зятю з

тещею.

