11 ТРАВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день обізнаності про егоїзм

День очікування Мері Поппінс

Свято шлунка

День пам'яті святителя Кирила, єпископа
Туровського

11 ТРАВНЯ

Останній день рибальського сезону
(Ісландія)

Свято «Лаг ба-Омер» (Ізраїль)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

День народження барона Мюнхаузена

Фізіолог, анатом, засновник
фізичної антропології Йоганн
Блюменбах (Німеччина, 1752-1840)

11 ТРАВНЯ

На конференції у Лондоні європейські
держави гарантували незалежність і
нейтралітет Великому герцогству
Люксембург (1867)

ІМЕНИНИ
Віталій – живучий (гр.)

Кирило – володар (гр.)

Ганна – милосердна (євр.)

Максим – найбільший (лат.)

Діана – прекрасна (лат.)

Овсій – благочестивий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо цього дня не видно метеликів - очікується вітряна і холодна погода.

11 ТРАВНЯ
• Теплий вітер на Євсея обіцяє весняну благодать.
• Горобина зацвіла – до врожаю вівса.
• Тепла зоряна ніч обіцяє врожайний рік.

• Багато соку на березі – влітку будуть часто йти дощі.
• Ясний схід сонця – до теплого і сонячного літа.
• 11 травня дме південний вітер – літо буде грозовим та дощовим.
• На Березосік тепла та зоряна ніч – рік буде врожайний.
• Сни з 10 на 11 травня можуть збутися на третій день. Якщо цього не відбулося, то

не варто більше чекати їх виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 травня, не
збудеться.
• Люди, які народилися 11 травня, товариські і активні. Вони постійно перебувають

у русі, не терплять нудьги і одноманітності. Їм підходить камінь гранат.

11 ТРАВНЯ

Заборони цього дня

• Не рекомендують на 11 травня призначати заручини.
• У цей день не бажано проколювати вуха, стригти нігті та волосся маленькій

дитині.
• Заборонено в Максимів день обрізати фруктові дерева, займатися ремонтом у

будинку та будь-якими перестановками.
• Не можна сьогодні пити березовий сік заради задоволення та пити чай із медом.

А чи знаєте ви, що…
В селі Токівське, в Нікопольському районі
Дніпропетровської області знаходиться
Шолохівський (Токівський) водоспод. Крім
основної назви, він відомий ще як водоспад
«Червоні камені»: в цих краях дуже багато
червоного граніту. Він в цілому дуже характерний
для Дніпропетровської області, часто
зустрічається в архітектурних і монументальних
спорудах. Розміри цього водоспаду не такі вже й великі - довжиною 14 метрів,
перепади можуть бути як в кілька сантиметрів, так і в кілька метрів. Початок свій
водоспад бере від притоки річки під назвою Базавлук, і виник він ще за часів
мезозою.

