31 ТРАВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день блондинок

Всесвітній день папуг

День народження велосипедного спорту

31 ТРАВНЯ

День обізнаності про некротичний фасціїд

День штату Юта (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

День народження Тіля
Уленшпігеля (Шарль де Костер
«Легенда проТіля Уленшпігеля»

У Великій Британії організований
перший у світі крикетний клуб (1787)
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Поет, Нобелівський лауреат 1960 року
Сен-Жон Перс (Франція, 1887- 1975)

Педіатр, професор Софія Бабко
(1932)

Нейрохірург, професор Леонід Пелех
(1927-1994)

Патофізіолог. Професор Любомир Заяць (1957)
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Акторка, примадонна мексиканських
серіалів Вікторія Руффо (Мексика, 1962)

У Києві вперше відсвяткували День
міста - із народними гуляннями,
виставками, концертами, парадом на
автомобільних платформах на Хрещатику
(1987)

ІМЕНИНИ
Аліса – шляхетна (фр.)

Єфросинія – радість (гр.)

Андрій – мужній (гр.)

Клавдія – кульгава (лат.)

Богдан – вселяє надію (схід.)

Матрона – знатна (лат.)

Давид – улюблений (євр.)

Олеся – захисниця(слов.)

Денис – доносить приховане (схід.)

Федот – даний Богом (гр.)

31 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо в перші дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим.
• Треба сіяти овес, коли лист дубу розгорнеться в заяче вухо.

• На дубу лист в п’ятак – бути і ярому так.
• Ворони дзьобами в одну сторону сідають – до сильного вітру.
• Багато роси в червні – до родючості, а часті тумани – до великої кількості грибів.
• Якщо ночі теплі, буде хороший урожай.
• Півні заспівали днем – скоро дощ піде.
• Квіти сильно пахнуть – до дощу.
• Якщо цього дня комарі збираються цілою хмарою і птахи летять зграями -

очікується гарна погода.
• Ворони голосно каркають і пара йде від землі – буде дощ.
• Рясна роса сьогодні віщує спекотний липень.

31 ТРАВНЯ
• 31 травня було прийнято свататися чи наглядати собі пару.
• Багато бджіл на суцвіттях горобини або черемхи, отже, у найближчі кілька днів

буде хороша погода.
• Сни, побачені під цей день, обіцяють благополуччя.
• Люди, які народилися 1 червня, володіють природним магнетизмом. Вони

притягують до себе оточуючих, але погано розбираються в їх справжніх намірах.
Їм слід носити геліотроп.

Заборони цього дня
• Цього дня не бажано розпочинати нові справи, а також звільнятися з роботи чи

переходити на нову.
• Не рекомендується 31 травня обертатися на окрик, оскільки здавна вважають, що

сьогодні може звати лише нечиста сила.
• Категорично заборонено в день Федота Вівсяника купувати речі в дешевих

магазинах, відмовляти у допомозі нужденним та рубати дерева.
• Не можна сьогодні викидати залишки їжі зі столу та стригти волосся.

