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СВЯТА

Міжнародний день боротьби з незаконним і
нерегульованим рибним промислом

Міжнародний день очищення водойм

День теплового аеростата
(День монгольф'єра)

Всесвітній день проти видової
дискримінації
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День меліоратора України

День працівників місцевої промисловості України

Міжнародний день людей, які
пережили рак

Всесвітній день
боротьби з хворобою
Вернейля
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Kраків отримав право міста
(магдебурзьке) (Польща, 1257)

Офтальмолог, Нобелівський
лауреат 1911 року Альвар
Гульстранд (Швеція, 1862-1930)

Патолог, ендокринолог, імунолог,
мікробіолог, професор Володимир
Підвисоцький (1857-1913)

У Парижі відкрито Музей Гревен
(музей воскових фігур) (1882)
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Хірург, професор Ярослав Гоєр (1937)

Дослідник наркотиків доктор Герберт
Бергер запропонував перевіряти атлетів
на допінг (1957)

Патологоанатом, професор Галина
Губіна-Вакулик(1952)

Уролог, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Роберт Молчанов (1967)
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Надійшов у продаж "Apple II" - перший
персональний комп'ютер (1977)

ІМЕНИНИ
Андрій – хоробрий (гр.)

Дарія - переможниця (перс.)

Борис – малий (болг.)

Дмитро – землероб (гр.)

Василь – величний (гр.)

Євдокія – фіалка (гр.)

Геннадій – шляхетний (гр.)

Єфросинія – радість (гр.)

Давид – улюблений (євр.)

Костянтин – постійний (лат.)

Данило – Божий суд (євр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо у ніч на 5 червня тьмяні зірки на небі, значить насуваються опади.
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• З’явилося багато оводів – до урожаю огірків.
• Горобина рясно квітне – до урожаю конопель.
• Мошки і комарі стовпом в’ються – на гарну погоду.
• Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.
• Трава вранці сильніше звичайного пахне – бути дощу.

• Багато мурах біля мурашника – на гарну погоду.
• Духота при сході сонця – до негоди.
• Щедре цвітіння глоду до цього дня провіщає сувору зиму.
• По землі до сходу сонця стелиться туман - наближається негода.
• Сон з 4 на 5 червня віщий. Він в точності виповниться у тих, хто в цей день

народився.
• Люди, які народилися 5 червня, плодовиті і багаті. Їм слід носити рубін.
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Заборони цього дня

• Не рекомендується цього дня мити голову, оскільки можуть бути неприємності на

роботі.
• Не можна 5 червня клеїти шпалери, голосно кричати і сумувати.
• Не варто сьогодні займатися важливими справами, бажано перенести їх на інший

день.
• Категорично заборонено займатися рукоділлям і лагодити меблі.

А чи знаєте ви, що…
У районі містечка Хуст на початку травня буквально за
одну ніч відбувається справжнє диво – величезний
зелений простір укривається сліпучо білосніжним
цвітінням нарцисів. Місцеві пояснюють це прекрасне
явище не менш романтичною легендою.
А оповідає ця легенда про кохання княжої доньки Русі і простого гончара Іванка. За
легендою, якось раз у знак своїх ніжних почуттів хлопець подарував коханій вазу з
намальованим нарцисом. Дізнавшись про це, князь сильно розсердився і скинув
подарунок з високої гори вниз. Розлетілася ваза сотнею дрібних шматочків, а коли
зійшло сонце – всі побачили – поляна «розцвіла» білим килимом з нарцисів. Так і
живе красива легенда на вустах у місцевих, а мальовнича долина щовесни стає її
наочним підтвердженням.

