13 ТРАВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день техніки для майбутнього
Всесвітній день кульбаби

Міжнародний день хумусу

День народження застібки-липучки

13 ТРАВНЯ

День льодяників від кашлю
День пам'яті апостола Якова Зеведеєвого

День пам'яті святителя Ігнатія
Брянчанінова

День лепрекона (США)

13 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Кардинал Ришельє, побоюючись замахів,
наказав закруглити всі кинджали, що
подавалися до столу, і створив у такий
спосіб столовий ніж (1637)

Бактеріолог, який виявив зв'язок між малярією
й комарами, Нобелівський лауреат 1902 року
Рональд Росс (1857-1932)

Відкриття університетської
бібліотеки у Відні (1777)

З-за безглуздих чуток про те,
що впадуть високі будинки,
парижани в паніці залишили
місто (1857)

13 ТРАВНЯ

Письменниця, біограф Дафна
Дюмор’є (Англія, 1907-1989)

Засновано київський футбольний клуб
«Динамо» (1927)

Письменник-фантаст польського походження
Роджер Желязни (США, 1937-1985)

Актор Назар Стригун (1972)

13 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Василь – величний (гр.)

Клим – милостивий (лат.)

Веремій – присвячений Гермесу (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Гнат – вогненний (лат.)

Микита – переможець (гр.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Яків – п’ята (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Дощ на Якова віщує велику кількість весіль восени.
• Південний вітер на Якова Теплого віщував урожайне та тепле літо.
• Теплий вечір і тиха зоряна ніч – до сухого вітряного літу і гарного врожаю.

• Якщо ввечері на небі з’являться зірки і з півдня подує теплий вітер, то буде літо

тепле і грізне, та гарний врожай.
• З берези багато соку тече цього дня – влітку дощів також буде багато.

• Небо без хмар цього дня - чекайте сонячне літо, а якщо сонце виглядає крізь хмари

- літо буде дощове.

13 ТРАВНЯ
• Якщо сон з 12 на 13 травня не збудеться через дев’ять днів, то не варто чекати

надалі його виконання.
• Люди, які народилися 13 травня, легко влаштовують союзи між іншими, проте самі

часто бувають нещасні в кохані. Їм підходять турмалін, опал і халцедон.

Заборони цього дня
• Сьогодні в жодному разі не можна ображати чи залишати голодними тварин.
• Бажано 13 травня не свататися та не вирушати у далеку подорож.
• Представницям слабкої статі цього дня не рекомендується заплітати коси і робити

інші плетені зачіски.
• Наші пращури вважали, що в день Якова Теплого краще не одягатися в одяг

червоних відтінків, якщо порушити заборону - можна залишитися на самоті.

А чи знаєте ви, що…
Мумії ховали із відкритим ротом, щоб
померлі мали можливість їсти у
загробному світі.

