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1 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день відповідального туризму
Всесвітній день бігу
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Всесвітній день молока
Всесвітній день рифу

День народження «Супермена»
День без алкоголю (Польща)

День носіння сукні (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Кентуккі стає 15-м штатом США (1792)

Лікар, професор Георгій Брюно
(1862-1919)

На всій території США заборонено
рабство (1862)

Оперна співачка Зоя Гайдай
(1902-1965)
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Актор, режисер , володар Оскара
2005 року Морган Фрімен (1937)

Психолог, професор Жанна Вірна (1967)

ІМЕНИНИ
Анастасія – відроджена (гр.)

Григорій – невсипущий (гр.)

Антон – гідний похвали (рим.)

Дмитро – землероб (гр.)

Валентин – міцний (лат.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Василь – царствений (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Віктор – переможець (лат.)

Матвій – досягає мети (схід.)

Гнат – невідомий (рим.)

Митрофан – подібний до матері (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо в перші дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим.

• На дубу лист в п’ятак – бути і ярому так.
• Якщо ночі теплі, буде хороший урожай.
• Ворони дзьобами в одну сторону сідають – до сильного вітру.
• Багато роси в червні – до родючості, а часті тумани – до великої кількості грибів.
• Сьогодні вдень співають півні та квіти сильно пахнуть – бути дощу.

• Якщо 1 червня ворони каркають цілий день, чекайте на хороший урожай зернових.
• 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 категорично заборонено дітей до року залишати одних у кімнаті,

оскільки на них може напасти нечиста сила.
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• Не рекомендується 1 червня у разі дощу, ходити під парасолькою. Вважають, що

опади, які випали цього дня - це перший подарунок літа і якщо від нього
відмовитись, то літо приховає образу.
• Не можна на Івана Довгого носити брудний та неохайний одяг, не можна позичати

хліб і сіль, а також не можна сумувати.
• Сьогодні також не можна сваритися і бажати комусь зла, ходити босим по росі і в

жодному разі - не можна ображати коників.

А чи знаєте ви, що…
Маленьке місто Вилкове непримітно
розташувалося на півдні України, в 300 км від
Одеси. І назва непримітна, і на карті майже
непомітне, і населення всього кілька тисяч.
Але є тут одне «але». Вилкове – це місто… на
воді! Так-так, виявляється в нашій країні теж
є своя Венеція. Замість звичних вуличок і
тротуарів – канали, шириною кілька метрів,
якими місцеві плавають на українських
«гондолах». І, заради правди, варто відмітити,
що повітря в Вилкове чисте і свіже, на відміну
від характерного для Венеції запаху цвілі.

