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СВЯТА

День Господарських судів України

Всесвітній день боротьби з карієсом

День вшанування пам’яті дітей, які
загинули внаслідок збройної агресії
російської федерації проти України

Національний день коньяку (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Мікробіолог, генетик, професор
Георгій Надсон (1867-1939)

В Колумбійському університеті (США,
Нью-Йорк) вперше вручили
Пулітцерівську премію(1917)

Живописець (Дніпро) Михайло Панін
(1877-1963)

Педіатр, професор Микола
Кравсногорський (1922-?)
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Нейрофізіолог, біофізик,
академік АН України
Володимир Скок (1932- 2003)

Акушер-гінеколог, професор Віктор
Бесєдін (1942 – 2016)

ІМЕНИНИ
Василіск – царьок (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Володимир – володіє світом (слов.)

Павло – малий (лат.)

Данило – Божий суд (євр.)

Софія – мудрість (гр.)

Захар – провісник весни (схід.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Макар – блаженний (гр.)

Яків – п’ята (євр.)
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Народні прикмети та традиції

• Сильний туман і рясні роси – до хорошого урожаю.

• Якщо під час дощу повіяв північний вітер, то скоро дощ припиниться.
• Птахи весело співають – на гарну погоду.
• Чорні кола навколо зірок – до негоди.
• Багато оводів та павуків у цей день – до врожаю огірків.
• Якщо увечері 4 червня голосно квакають жаби – очікується сильний вітер.
• Сьогодні сонце прогріває сильніше, ніж зазвичай – до багатого врожаю зернових.
• Сон з 3 на 4 червня у точності збудеться в самий найближчий час.
• Людям, які народилися 4 червня, все життя доводиться розриватися між добром і

злом. Їм слід носити опал.

Заборони цього дня
• У день Василіска категорично заборонено працювати у городі чи полі.
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• Не рекомендується сьогодні вживати в їжу сирі яйця, а також залишати яйця в

курнику, оскільки, згідно з давньою легендою, з них може вилупитися змія.
• Бажано цього дня відмовитись від фастфуду та жирної їжі.
• Вважають, що 4 червня – не найкращий день для пошуку роботи та співбесід.
• Не можна цього дня незаміжнім дівчатам плакати, навіть від радості.
• Також сьогодні бажано не підмітати чи мити підлогу – можна вимести з дому

удачу.

А чи знаєте ви, що…
Дельфіни й морські черепахи, виявляється, відмінні друзі.
Коли черепахи припливають до Нікобарських островів для
відкладання яєць, вони не виходять на берег доти, поки
дельфіни не дадуть особливий сигнал: «узбережжя
безпечне».

Професор Алан Портман з Зоологічного інституту в
Базелі винайшов шкалу розумових здібностей для
тварин. Відповідно до експерименту, самим дурним
виявився бегемот, який набрав лише 18 балів з 200.

