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День журналіста України

День народження «Тетріса»

СВЯТА

День пам'яті преподобного Микити,
стовпника Переяславського

День народження іграшки Yo-Yo
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Невролог, професор Михайло
Лапінський (1862-1947)

Терапевт, професор Володимир
Василенко (1897-1987)

Ньюйорківець Генрі Сілі запатентував
електричну праску (США, 1882)

Поет, журналіст Петро Перебийніс (1937)
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Перший стрибок з парашутом з
синтетичної тканини (1942)

У Києві відбулося урочисте
відкриття університету "КиєвоМогилянська академія" (1992)

У Тернополі відбувся І Всеукраїнський
конгрес лемків (1992)

Проходження Венери по диску Сонця,
одна з рідкісних астрономічних явищ
(2012)
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ІМЕНИНИ

Василь – найвищій (шумер.)

Оксана – гостя (гр.)

Григорій – пильний (гр.)

Семен – провід у світ майбутнього (схід.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Степан – вінок (гр.)

Ксенія – чужинка (гр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Микита – переможець (гр.)

Ян – дар Богів (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Калина, шипшина і суниця в цвіту – до врожаю сироїжок.

• Трава сильніше звичайного пахне – до дощу.
• Дощовий день – до врожаю грибів.
• Шипшина зацвіла – заморозків більше не буде.
• Жаби ввечері голосно квакають – на хорошу погоду.
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• Немає роси – до дощу, багато роси – до вітру.

• Чимало комарів у цей день – ознака посухи у липні.
• Сонце при сході за собою світлий слід залишає – до дощу.
• Мурахи біля мурашника гуляють – на гарну погоду.
• Квіти шипшини, кульбаби і фіалки закрилися серед дня – буде дощ.
• Якщо цього дня багато бджіл на акації - очікується дощ, на горобині - буде

сонячний день.
• Великі роси – до родючості землі, часті тумани – до грибного році.
• Сьогодні вітер на річці дме у бік течії – встановиться гарна погода.
• Вважають, що якщо в Шипшинин день вмиватися водою, настояною на квітах

шипшини, то обличчя стане світлим і свіжим.
• Сон з 5 на 6 червня двозначний. Може здійснитися через тиждень. Часто такі

сновидіння вказують на події, які відбудуться в найближчому майбутньому. Сон,
що приснився вдень 6 травня, виповниться через 10 днів, але все буде навпаки.
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• Люди, які народилися 6 червня, красиві і міцні. Їм слід носити яшму, а їх квітка

покровитель – шипшина.

Заборони цього дня
• Цього дня заборонено зрізати чи зривати квіти та ставити їх у вазу. Наші пращури

вважали, що вони швидко зав'януть і понесуть із собою сімейне благополуччя.
• Не рекомендується сьогодні розповідати будь-кому про свої труднощі.
• Не можна 6 червня думати про погане і погано думати про оточуючих, заздрити та

вживати погані слова.
• Небажано сьогодні починати велике прання або самому довго лежати у ванні -

можна змити з себе удачу.

