11 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

День Жака-Іва Кусто

Всесвітній день ляльок

Всесвітній день в'язання на публіці

День мебляра
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Бенджамін Франклін винайшов кухонну
плиту (США, 1742)

Фізик. Відкрив у стратосфері шар озону
Шарль Фабрів (Франція, 1867-1945)

Інженер-хімік, поет, «батько поезії на
есперанто» Антоній Грабовський
(Польща, 1857-1921)

Скульптор, піонер абстракціонізму в
скульптурі Олександр Архипенко
(1887-1964)
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На екрани США вийшов фільм Стівена
Спілберга «Інопланетянин». Доходи від прокату
і продажу відеокасет перевищили 700 млн.
доларів (1982)

Патолог, Нобелівський лауреат
2005 року Воррен Робін
(Австралія, 1937)

ІМЕНИНИ
Андрій – мужній (гр.)
Богдан – вселяє надію (схід.)
Іван – Божа милість (гр.)
Костянтин – постійний (лат.)

Хірург, професор
Олександр Іващук
(1967)

Лука – сяючий (лат.)

Марія – вперта (євр.)
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Народні прикмети та традиції

• Сухий туман під час цвітіння шкодить хлібу.
• Якщо багато жита з’явилося, то і грибів буде багато.

• Якщо день спекотний, то боровиків в лісі не знайдеш.
• Бджоли активно летять до вуликів – скоро піде дощ.
• Багато павуків з’явилося – буде хороша погода.
• Туман вранці по воді стелиться – до ясного сонячного дня.
• Вітер весь день дме в одному напрямку і до ночі посилюється – до дощової погоди.
• 11 червня стоїть сонячна та суха погода – наближається гроза, можливо навіть із

градом.
• Сон з 10 на 11 червня віщий. Виконається він в самий найближчий час. Особливо

велика ймовірність для тих, хто народився в цей день. Сновидіння, побачене вдень
11 червня, не обіцяє нічого хорошого – будете плакати і переживати.
• Люди, які народилися 11 червня, мають сили протистояти злу. Їм підходить
бірюза.
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Заборони цього дня

• Сьогодні не рекомендується розпочинати нові справи, укладати важливі угоди та

приймати важливі рішення.
• У цей день не радять одягати червоний одяг, а віддати перевагу одягу синіх та

зелених відтінків.
• 11 червня не можна робити пропозицію руки та серця, свататися, одружуватися та

вінчатися.
• Сьогодні не можна також стрибати по землі, гойдатися на гойдалці та вирушати у

далекі поїздки.
• Представницям жіночої статі цього дня заборонено плести коси – можна

заплутати долю.
• Наші пращури були упевнені, якщо цього дня розсипали на підлогу сіль - ні в

якому разі не збирайте її, поки не потопчитеся по ній босоніж. Після цього треба
обов'язково її зібрати і віднести чимдалі від будинку.

