10 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день геральдики
Всесвітній день морозива

Міжнародний день стилю модерн

Всесвітній день ремісництва

День народження кулькової ручки
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Джон Халл відкрив перший монетний
двір в Америці (1652)

Брати Люм'єр винайшли спосіб друку
кольорових фотографій, які планували
використовувати для виробництва
кольорового кіно (Франція,1907)

Конструктор, який створив 4-тактний
двигун внутрішнього згоряння Ніколаус
Отто (Німеччина, 1832 – 1891)

Дерматолог Наум Левковський
(1912-2006)
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У Києві розпочав роботу I
Всеукраїнський селянський
з’їзд (1917)

Центральна Рада проголошує Універсал «До
українського народу в Україні і поза України
сущому», який згодом називатиметься «I
Універсалом» (1917)

«Сааб» виробив свій перший
автомобіль (1947)

Танцюрист, а також суддя телевізійних
проєктів Влад Яма (1982)

Артист
балету, прем'єр Національної
опери України Олександр
Стоянов(1987)

10 ЧЕРВНЯ

ІМЕНИНИ

Василь – царський (гр.)

Ілона – сонячна (гр.)

Герман – очі дракона (схід.)

Макар – щасливий (гр.)

Гнат – невідомий (рим.)

Микита – переможець (гр.)

Денис – доносить приховане (схід.)

Микола – переможець народів (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Олексій – захисник (гр.)

Захар – провісник весни (схід.)

Олена – смолоскип (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо день тихий, то буде хороший урожай.
• Роса на траві – на добре колосіння хлібів.
• Над лісом повітря синіє – до тепла.

• Багато мурах на мурашнику – на гарну погоду.
• Веселка після дощу швидко зникає – до ясної погоди, довго стоїть – до негоди.
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• Якщо цього дня ящірки вилізли погрітися на сонечко - до вітряної погоди.
• Якщо сьогодні утворилася роса після заходу сонця, значить погода

погіршуватиметься.
• Безвітряний день на Микиту Гусятника віщує добрий урожай.
• Сон з 9 на 10 червня, швидше за все, не збудеться. Сновидіння, побачене днем 10

червня збувається, але не завжди.
• Людям, які народилися 10 червня слід носити корал. Їх квітка-покровитель –

волошка.

Заборони цього дня
• Не можна цього дня кричати на дітей, сваритися, вживати погані слова, хвалитися
•

•
•
•

і сильно переїдати.
Не рекомендується сьогодні кликати гостей, тому що вважають, що вони можуть
забрати з собою домашнє щастя та затишок.
10 червня не бажано вирішувати фінансові питання.
Категорично заборонено на Микиту Гусятника залишати двері та вікна
відчиненими опівдні, тому що до будинку може проникнути нечиста сила.
Вважають, що сьогодні чоловікам заборонено виходити працювати в полі – можна
позбутися чоловічої сили.

