10 ТРАВНЯ

Всесвітній день боротьби з системною
червоною вовчанкою

День книги (Німеччина)

Всесвітній день руху для здоров’я

Свято квітів (Азербайджан)

10 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Була задута перша домна Брянського
заводу (Петровка) м. Катеринослава
(1887)

Французький та американський
кінорежисер українсько-єврейського
походження (уродженець Києва) Анатоль
Литвак (1902-1974)

ІМЕНИНИ
Анастасія – воскресіння (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Георгій – землероб (гр.)

Павло – маля (лат.)

Іван – Божа милість (гр.)

Петро – скеля (гр.)

Іларіон – радісний (гр.)

Семен – почутий Богом (євр.)

Марія – вперта (євр.)

Степан – кільце (гр.)

10 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
• Якщо випав дощ добрий, то хліба буде комора повна.

• Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
• Сова кричить – до похолодання.
• Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
• Увечері в низинах з’явився туман до потепління.
• Туман на Семена Ранопашця - до потепління, а дощ цього дня означає хороший

урожай зернових.
• Якщо опівдні сьогодні з'явилася висока веселка, то дощу не буде, а якщо низька –

очікується злива.
• Вранці ясно, а вдень з’явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до

заморозків.
• Сон з 9 на 10 травня віщує події найближчого майбутнього. Сновидіння, що

приснилося днем 10 травня, віще. Воно скоро виповниться.

10ТРАВНЯ
• Люди, які народилися 10 травня, рано одружуються, заводять дітей і встають на

ноги. Їм підходить чорний агат і гірський кришталь.

Заборони цього дня
• Цього дня не рекомендується хворим весь день сидіти вдома, обов'язково треба

вийти на сонечко – швидше підуть на поправку.
• Наші пращури були впевнені, що 10 травня не варто ліпити вареники з капустою

та грибами. Якщо порушити заборону – розпочнуться фінансові труднощі.
• Заборонено сьогодні також сваритися з людиною, яка хворіє.
• На Семена Ранопашця не можна співати та танцювати біля полів. Це вважається за

великий гріх.
• Не рекомендується цього дня поливати кімнатні квіти, підбирати тварин,

приймати вдома незнайомих людей, а також ремонтувати взуття.

