15 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день вітру
День захисту людей похилого віку

Всесвітній день пожертвувань

Свято Києво-Братської ікони Божої
Матері

15 ЧЕРВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Христофор Колумб відкрив
острів Мартініка (1502)

Бенджамін Франклін в експерименті з
повітряним змієм довів електричну
природу блискавки(1752)

В Індіанаполісі, Індіана, лікар Джон Боббс
вперше провів успішну операцію з
видалення жовчного каменя. Спочатку
передбачалося, що у пацієнтки Мері
Віггінс в одному з яєчників утворилася
кіста. Однак, під час операції Боббс
виявив запалений жовчний міхур, в
якому знаходилися декілька утворень,
схожих на звичайні кулі. Пацієнтка не
тільки вижила після хірургічного
втручання, а й пережила доктора (1867).

15 ЧЕРВНЯ
Психоаналітик німецького походження.
Його методи психоаналізу і сугестивному
терапії були вивчені і адаптовані
авторами NLP Ерік Еріксон(США, 19021994)

В українському кінотеатрі «Кінопалац» відбувся
прем'єрний показ першого українського
анімаційного серіалу "Лис Микита", створений за
мотивами творів Івана Франка. Знятий на
замовлення Всеукраїнського товариства
"Просвіта" на кіностудії "Фрески". Бюджет
картини склав 10 млн гривень (2007)

ІМЕНИНИ
Валерій – сильний (лат.)

Никифор – переможець (гр.)

Гаврило – Божий воїн(євр.)

Павло – малий (лат.)

Дмитро – землероб (гр.)

Уляна – щастя (лат.)

Костянтин – постійний (лат.)

Устим – справедливий (лат.)

15 ЧЕРВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Сонце ввечері за хмари зайшло – до негоди.
• Соловей співає всю ніч – на хорошу погоду.
• Після тривалої тихої погоди піднявся вітер – до дощу.
• Якщо вночі і вранці безвітряно, то день буде теплим і сонячним.

• Якщо у ніч на 15 червня та вранці цього дня немає вітру, значить, ще кілька днів

буде тепло та ясно.
• Якщо на Никифора дощ – чекайте на хороший урожай грибів.

• Часті тумани – до великої кількості грибів, сильні роси – до родючості.
• Сон з 14 на 15 червня віщий. Виповниться він скоро, але не повністю. Сновидіння,

побачене вдень 15 червня, пусте.
• Люди, які народилися 15 червня, відрізняються веселою і безтурботною вдачею.

Вони заводили на всіх святах. В якості талісмана їм підходить опал.
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Заборони цього дня

• Не рекомендується в цей день одягати речі з металевими гудзиками, оскільки

можна залучити до себе проблеми.
• Не можна сьогодні підмітати та пилососити, а також займатися пранням.
• Краще 15 червня не розпочинати нових справ і не купатися у відкритих водоймах.

Це варто побачити
Оптимістична печера. Це гіпсова печера,
геологічна пам’ятка природи
загальнодержавного значення в Україні, а
ще вона занесена до Книги рекордів
Гінесса як найдовша в світі гіпсова
печера, найдовша печера Євразії та друга
(після Флінт-Рідж-Мамонтової у США) за
довжиною серед печер світу. Це складний
за будовою лабіринт гротів, галерей та
ходів, що мають різну форму та розміри. У
верхній частині 20-метрового пласту гіпс
має темно-бурий колір, у нижній –
жовтувато-сірий.

