27 ТРАВНЯ

СВЯТА

День сміливих рішень
Європейський день сусідів

День захисту від сонця
День зварника

День винаходу шпротів

День народження скотча

27 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Гадалка, пророчиця Марі Ленорман
(1772-1843)

Танцівниця-новатор Айседора
Дункан (США, 1877-1927)

Художник Іван Крамськой
(1837-1887)

Фізик, Нобелівський лауреат 1951 року
Джон Кокрофт (Англія, 1897-1967)

27 ТРАВНЯ

У Львові відкрито перші в
історії міста клініки: хірургічну
і терапевтичну (1897)

У Сан-Франциско урочисто відкрився міст
над протокою Золоті Ворота — один із
найкрасивіших у світі (1937)

ІМЕНИНИ
Іван – Божа благодать (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Макар – щасливий (гр.)

Петро – скеля (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Сидір – дарунок (гр.)

Марко – молоток (лат.)

Тихон – удачливий (гр.)

Микита – переможець (гр.)

Яків – п’ята (євр.)

27 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо день погожий, то огірків буде багато.

• Холодний день – до холодного літа.
• Ранні ластівки – до щасливого року.
• У людини, яка побачивши першу ластівку, вмиється молоком, буде біла і чиста

шкіра.
• Ластівки високо літають – до ясної погоди без опадів, низько – до дощу.
• Наші пращури вважали, повернувшись цього дня додому, треба обов'язково тричі

переступити з ноги на ногу.
• Сьогодні вранці туман віщує хороший урожай фруктів та ягід.
• Якщо ранок похмурий і прохолодний, а до вечора проясниться, то посіяні в цей

день огірки не дадуть хорошого врожаю. Висаджувати розсаду потрібно пізніше.
• Сон з 26 на 27 травня збувається, але не завжди. Проте, варто його запам’ятати,

тому що він може бути дуже важливим. Сновидіння, побачене вдень 27 травня,
віще. Уві сні ви побачите свого ворога.
• .

27 ТРАВНЯ
• Люди, які народилися 27 травня, мають суворий характер. Їм підходить турмалін

Заборони цього дня
• Заборонено 27 травня садити квіти та дерева, а також розпочинати нову справу –

удачі не буде.
• Не рекомендується сьогодні цілий день ходити в одному й тому ж одязі, бажано

після обіду переодягтися.
• Не можна на Сидора Огірочника сваритися і думати про погане, а також краще не

брехати.
• У жодному разі не можна у цей день кривлятися, дивлячись у дзеркало – можна

залучити неприємності.

