7 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Всесвітній тиждень серцевого ритму
(7-14 червня)

День відеомагнітофона

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Психіатр, професор Іван
Сікорський (1842-1919)

День штату Оклахома (США)

Фізик, Нобелівський лауреат 1917 року
Чарльз Гловер Баркла (Британія,1877-1944)

7 ЧЕРВНЯ
В окупованому Києві на Республіканському (нова
назва - Український) стадіоні відбулося офіційне
відкриття футбольного сезону. Грали команда
"Старт" хлібозаводу №1 та українська команда
"Рух". Перемогли колишні досвідчені динамівці з
рахунком 7:2 (1942)

Письменник, Нобелівський
лауреат 2006 року Орхан памук
(Туреччина, 1952)

ІМЕНИНИ
Вікторія – переможниця (лат.)

Олена – смолоскип (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Роберт – покритий славою (нім.)

Інокентій – цнотливий (лат.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

7 ЧЕРВНЯ

Народні прикмети та традиції
• Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.
• Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.
• Багато роси – до хорошого урожаю.
• Густе цвітіння горобини до цього дня – чекайте на великий врожай вівса та льону,

а якщо на Іванів день горобина ще не розцвіла – осінь буде пізня і довга.
• Якщо 7 червня вуж виповзає на пісок, то дуже скоро піде дощ.
• Вологий ґрунт у цей день означає чудовий урожай хлібних культур.
• Дитина, зачата під цей день, виростить ледачою і неповороткою.
• Сон з 6 на 7 червня віщий, але виповниться не скоро. Сновидіння, що приснилося

вдень 7 червня, здійсниться через півроку.
• Люди, які народилися 7 червня, відають секретом довгого життя. Їм слід носити
сапфір.

7 ЧЕРВНЯ

Заборони цього дня

• У жодному разі не можна в Іванів день залишати на ніч немитий посуд.

• Не рекомендується сьогодні рахувати гроші та розповідати про свої сновидіння.
• З давніх-давен вважають, що в цей день не можна виганяти на пасовищі худобу

доти, доки не зійде медова роса.
• При виході з дому 7 червня не можна відразу дивитися в небо, краще озирнутися

на всі боки, у разі порушення заборони можна привернути до себе невдачу.
• На Івана не можна робити операції на печінці, полоти моркву і цибулю.

• Категорично цього дня заборонено купатися у водоймах, сваритися, носити

темний одяг, співати та танцювати.

А чи знаєте ви, що…
Перебування на висоті прискорює ріст волосся. Наприклад, коли ви
летите в літаку, ваші кучері ростуть удвічі швидше.
Людину можна ідентифікувати не тільки
за відбитками пальців, але і язика.

