21 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

День літнього сонцестояння

Всесвітній день гуманізму

Всесвітній день музики

Всесвітній день гідрографії

Міжнародний день йоги

Всесвітній день жирафа
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Міжнародний день скейтбордингу

Всесвітній день рукостискань

Міжнародний день квітки

День пам'яті святого великомученика
Феодора Стратилата

День селфі
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Політичний діяч, колишній раб, перший
негр, обраний до Палати представників
Конгресу США (1870-1879 рр.) Джозеф
Рейні (США, 1832-1887)

Художник, письменник Роквелл
Кент (США, 1882-1971)

Художник-футурист, поет,
теоретик мистецтва Давид Бурлюк
( 1882-1967)

Інженер, конструктор, винахідник, теоретик
ракетобудування Юрій Кондратюк (1897-1941)
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Заснована інформаційна агенція
«Юнайтед пресс» (США, 1907)

Політичний діяч, в 2004 деякий час
очолював «Організацію українських
націоналістів на Україні» (ОУН (У))
Андрій Чорновіл (1962)

Естрадний співак Павло Зібров (1957)

Дуг Енгельбарт отримав патент на
"індикатор координат X-Y для системи
виведення зображень", зараз добре
відомий як маніпулятор "миша“ (США,
1967)
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Стоматолог, професор
Олександр Любченко (1972)

Вільям (Віндзор), принц Уельський,
спадкоємець британського трону (1982)

ІМЕНИНИ
Василь – величний (гр.)

Марфа – добродійка (гр.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Меланія – похмура (гр.)

Костянтин – постійний (лат.)

Павло – маля (лат.)

Марта – володарка (арам.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.
• Сильна роса – до ясного дня.
• Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.

• Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.
• Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.
• За три години до грози птиці співати перестають.
• Град на Федора обіцяє холодне літо, але, незважаючи на це, вдасться зібрати

хороший урожай.
• Багато зірок на небі сьогодні, отже, буде відмінний урожай грибів у вересні.
• Наші пращури вважали, що трави, зібрані 21 червня, особливо цінні та цілющі.
• Сон з 20 на 21 червня виповниться в точності. А ось сновидіння, побачене вдень 21

червня, пусте.
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• Люди, які народилися 21 червня, володіють даром знаходити місця, де слід рити

колодязі. В якості талісмана їм слід носити танзаніт і опал.

Заборони цього дня
• У цей день не можна сумувати та злитися, сваритися та лаятися, а також думати

про погане.
• Заборонено на Федіра Колодязника підмітати підлогу, якщо порушити заборону -

можна вимести з дому гарний настрій та щастя.
• Не рекомендується цей день проводити на самоті.
• 21 червня не можна відмовляти у допомозі близьким та нужденним.

А чи знаєте ви, що…
Якщо омар втратить око, у нього виросте
нове.
Люди витрачають два
тижні життя в очікуванні
зеленого сигналу
світлофора

