25 ТРАВНЯ

День Африки

СВЯТА

Міжнародний день зниклих дітей

День гордості комп'ютерників або
День гордості ботанів

25 ТРАВНЯ

Всесвітній день видри

День щасливого
квитка

Міжнародний день степу
(танцю)

День рушника

25 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Кам’янці-Подільському
відкрито спеціально збудовану
Психіатричну лікарню (1897)

Педіатр, професор Галина
Костюріна (1927–2016)

Письменник, автор гостросюжетних
романів, зокрема, трилогії про Борна
Роберт Ладлем (США, 1927-2001)

Кардіохірург, професор, академік НАМНУ
Василь Лазоришинець (1957)

25 ТРАВНЯ

У кінотеатрах почався показ фільму
«Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія»,
який став рекордсменом за величиною
касових зборів(1977)

Шрі-ланкієць А. Джоакім встановив
світовий рекорд, простоявши на одній
нозі 76 годин 40 хвилин (1997)

ІМЕНИНИ
Антон – що іде попереду (схід.)

Іван – Божа милість (гр.)

Герман – воїн (нім.)

Магдалена – бажана (євр.)

Григорій – пильний (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Денис – посвячений Діонісу (гр.)

Пилип – прекрасне благородство (схід.)

Євдокія – ласкава (гр.)

Семен – почутий Богом (євр.)

25 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Ясна ранкова зоря – до жаркого, пожежного літа.

• Якщо ранок теплий і сонячний, літо буде посушливе.
• На ставках з’явилися листя білої лілії – заморозків більше не буде.
• В повітрі розноситься аромат акації – до сонячного дня.
• Багато хрущів – до посушливого літа.
• Лисиця в село забігла – до біди.

• Вовки в село прийшли – до неврожаю.
• Гуси себе общипують – до негоди.
• Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають – до затяжної негоди.
• Горобина пізно розцвіла – до пізньої і довгої осені.
• Соловей всю ніч співає – на хорошу погоду.

• Квіти жимолості багато нектару виділяють і сильно пахнуть – до дощу.

25 ТРАВНЯ
• Похмурий ранок – до дощового і прохолодного літа.
• Увечері сині хмари – до зміни погоди.
• Наші пращури були упевнені, якщо цього дня, виходячи з будинку три рази

подивитися наліво і направо - удача вийде разом з вами.
• Якщо 25 травня птахи пролітають над вашим будинком - це на добро і удачу.
• Сон з 24 на 25 травня попереджає про події, які відбудуться в найближчі півроку.

Сновидіння, побачене днем 25 травня, може здійснитися через дев’ять днів.
• Людям, які народилися 25 травня, протегує квітка горобини. Їм підходять смарагд

і лазурит

Заборони цього дня

• Категорично заборонено у цей день приносити в будинок білі латаття, оскільки

від них можуть померти домашні тварини.
• Не рекомендується 25 травня ходити в гості, а також залишати на столі посуд із

залишками їжі.
• Самотнім жінкам не можна одягати одяг темних тонів.
• Також сьогодні краще не лоскотати людей, щоб не викликати на них хвороби.

