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СВЯТА

Міжнародний день домогосподарки та
домохазяїна
Всесвітній день океанів

День таємничих знаків і передбачень

Всесвітній день обізнаності про пухлини
головного мозку
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День кращих друзів у США

День народження пилососа

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Заснований грязьовий
курорт Саки (1827)

Архітектор (музей Гуггенхайма) і теоретик
архітектури, засновник органічної архітектури
Френк Ллойд Райт (США, 1867-1959)
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Політик і громадський діяч, публіцист,
соціолог, видавець, лісівник Микита
Шаповал (1882-1932)

У Лос-Анджелесі заснована
кіностудія "Universal" (США, 1912)

Дерматовенеролог, професор
Анатолій Картамишев (1897-1973)

Із відкриттям Запорізького шлюзу
поновлено наскрізне судноплавство по
Дніпру (1947)
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Біолог, Нобелівський лауреат 1995
року Ерік Вішаус (США, 1947)

Прем’єра фільму «12 стільців»
(1972)

Ортопед-травматолог, професор
Олександр Ігнатьєв (1952)

Після ремонту в Києві відкрився кінотеатр
"Київська Русь" із найбільшим на той час
екраном серед кінотеатрів країн колишнього
Радянського Союзу (11х24 м) (2002)
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ІМЕНИНИ

Георгій – хлібороб (гр.)

Карпо – плід (гр.)

Давид – улюблений (євр.)

Макар – блаженний (гр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Олександр – мужній (гр.)

Іван – Божа милість (гр.)

Олена – світла (гр.)

Ілона – сяюча (гр.)

Юрій – встановлює порядок (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Раки виходять на берег – перед дощем і негодою.
• Комарі роєм літають – на гарну погоду.

• Качки без кінця пірнають і плескаються в воді – до дощу.
• Риба в річці грає у поверхні води – до сирої погоди.
• Приплив ріки – до ясної погоди, відлив – до опадів.
• Багато квіток на горобині – до врожаю вівса, а ось погане цвітіння обіцяє

неврожай.

8 ЧЕРВНЯ

• Наші пращури вважали, що на Карпа добре дихати цілющим повітрям квітучої

шипшини.
• Якщо на Карпів день комахи ставали настирливішими - очікується дощ.

• Спостерігаючи велику кількість щавля в цей день, готувалися до теплого літа.
• 8 червня багато коників – до посушливих днів, а голосно квакають жаби –

незабаром будуть дощі.
• Сон з 7 на 8 червні, швидше за все, не збудеться. Сновидіння, побачене днем 8

червня, віще, але здійсниться воно через сім років.
• Люди, які народилися 8 червня, вміють поводитися з глиною. Вони можуть стати

хорошими гончарними майстрами. Їм слід носити рубін.

Заборони цього дня
• Не рекомендується в цей день робити великі покупки, міняти роботу чи квартиру,

а також вирушати у далеку подорож.
• Категорично заборонено 8 червня підмітати підлогу та прибирати після заходу

сонця.
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• У Карпів день не можна їсти жодної риби, крім коропа.

• Бажано цього дня не лінуватися, не сваритися з близькими, не відмовляти будь-

кому у гостинності.
• Не варто також сьогодні бігати та пересаджувати квіти.

А чи знаєте ви, що…
Компанії «Кока-кола» довелося потрудитися, щоби
продавати свою продукцію в Китаї. Китайці
вимовляли її назву, як «Кекукела» (кусай пуголовка з
воску) і не дивно, що мало хто хотів купувати такий
дивний напій. Кращі художники різних напрямків
билися над написанням назви «Кока-кола»
китайською мовою. 40 тис. варіантів було відкинуто.
Перемогла назва «Коку Коле», що перекладається, як
«щастя в роті».
Найтовстішою країною у світі кілька
років тому була визнана Кірибаті: у ній
усього 100 000 жителів і з них приблизно
82 000 мають ожиріння.

