12 ТРАВНЯ

День екологічної освіти

День пам’яті дев’яти мучеників

День їжачиного сопіння

12 ТРАВНЯ

Всесвітній день обізнаності про
фіброміалгію

Міжнародний день синдрому хронічної
втоми

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Прем'єра комедії Мольєра «Тартюф» у
Версалі (Франція,1667)

Композитор, автор ліричних опер
(«Манон», «Вертер», «Таїс», «Сафо») Жуль
Массне (Франція,1842-1912)

12 ТРАВНЯ

Кіноактриса, володарка чотирьох
«Оскарів» Кетрін Хепберн
(США,1907-2003)

Хірург, професор Анатолій
Дехтяр(1932)

Катеринославське Вище гірниче училище
реорганізованро в гірничий інститут (НТУ
«Дніпровська політехніка») (1912)

Терапевт, професор Володимир Дейнега
(1937)

12 ТРАВНЯ

Компанія Бі-Бі-Сі провела першу у
світовій історії пряму телетрансляцію (з
церемонії коронації британського короля
Георга VI) (1937)

Терапевт, професор Юрій Казаков
(1952)

Українець Андрій Данилко в
образі Вєрки Сердючки посів
друге місце на пісенному
конкурсі «Євробачення-2007»,
що відбувся в Гельсінкі.
Данилко поступився лише Марії
Шерифович із Сербії (2007)

12 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Арсеній – мужній (гр.)

Демид – порада Зевса (гр.)

Артем – свіжий (гр.)

Родіон – трояндовий (гр.)

Богдан – вселяє надію (схід.)

Федот – даний Богом (гр.)

Василь – величний (гр.)

Филимон – улюблений (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Тепла і зоряна ніч – до хорошого урожаю.
• Ясний сонячний схід – на відерного літо.
• Багато хрущів – до посушливого літа.
• Якщо 12 травня багато оводів, то буде багатий урожай огірків.
• Золотиста і безвітряна вечірня зоря віщує гарну погоду.

• Журавель гніздо в низині в’є – прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.
• Мурахи перебираються в сухе місце – скоро піде дощ.

12 ТРАВНЯ
• Якщо в день Дев'яти цілителів підставити обличчя теплому вітру – здоров'я

додасться на цілий рік.
• Сьогодні яскравий схід сонця – літо буде теплим, а зоряна ніч віщує хороший

урожай.
• Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.
• Помітили 12 травня блискавку перед дощем – очікуються тривалі опади.

• Сон з 11 на 12 травня пророчий. Він збудеться через тиждень. Сновидіння,

побачене вдень 12 травня, віще. Розповідати про нього нікому не можна.
• Людям, які народилися 12 травня, треба буде пройти через дев’ять випробувань.

Їм підходять аметист і бірюза.

Заборони цього дня
• Не рекомендується у цей день просіювати борошно, розповідати про задумане та

робити вологе прибирання будинку.
• Категорично заборонено 12 травня заздрити та віддавати накази іншим людям.
• Не можна на день Дев'яти цілителів купатися у водоймах із головою.

