20 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день мотоцикліста

Всесвітній день біженців

Всесвітній день Wi-Fi

Всесвітній день ефективності

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках
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День працівника складу
(День комірника)

День пам'яті священномученика Феодота
Анкірського

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Затверджена Велика державна
Печатка США (1782)

Велика французька революція: народне
повстання в Парижі (1792)

20 ЧЕРВНЯ

Королевою Великої
Британії стає Вікторія I (1837)

У Празі почався ІІ Українській
студентський з'їзд, який заснував
Центральний союз українського
студентства (ЦЕУС) (1922)

Президент США Ендрю Джонсон оголосив
про покупку Аляски (1867)

Інфекціоніст, професор Євген Нікітін
(1937)
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Кіноакторка Ніколь Кідман
(США, 1967)

В Естонії введена
національна валюта крона (1992)

Відбулося урочисте відкриття
трансаляскинського нафтопроводу завдовжки
1300 км (1977)

ІМЕНИНИ

Антон – супротивник (гр.)

Максим – найбільший (лат.)

Валентин – міцний (лат.)

Марія – чудова (євр.)

Валерія – бадьора (лат.)

Опанас – безсмертя (гр.)

Гнат – невідомий (рим.)

Петро – скеля (гр.)

Зінаїда – богоподібна (гр.)

Степан – вінок (гр.)

Калерія – міцна (лат.)

Федот – Богом даний (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• На Федота тепло – до хорошого урожаю жита, а ось дощ – до поганого наливу

колоса.
• Сонячні промені темніють – до сильної грози.
• Бджоли на стінках вулика сидять – до спеки.
• У веселці переважає червоний колір – до вітру.
• Якщо вночі не було роси, то чекай дощу.
• Голуби в ясну погоду укриття шукають – до опадів.
• Дим від багаття по землі стелиться і клубочиться, а вугілля яскраво тліють – до

негоди.
• Павуки за ніч мережі розширили – до теплого і ясного дня.
• В лісу стало тихо – до грози.
• Якщо грім голосно гримить – до затяжного негоди. Якщо ж він з місця на місце

переходить, буде холод і град.
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• Увечері голосно і довго квакають жаби – до встановлення гарної погоди.
• Сон з 19 на 20 червня порожній. Не варто надавати йому значення.

• Люди, які народилися 20 червня, товариські й енергійні, мають новаторське

мислення і прагнуть до самовдосконалення. До їх слабких сторін можна віднести
імпульсивність і вимогливість. В якості талісмана іменинникам дня підходить
яшма, а протегує їм полин.

Заборони цього дня
• Не рекомендується 20 червня посвячувати когось у свої плани, інакше задумане не

здійсниться.
• Категорично заборонено цього дня одягати вироби зі срібла.
• Не можна сьогодні в жодному разі лаяти дітей та ображати дерева.

А чи знаєте ви, що…
Леонардо да Вінчі малював губи
Мони Лізи 12 років
4-літнє дитя ставить близько
400 питань в день

