22 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день тропічного лісу

День шоколадного еклера

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Мореплавець і дослідник Джордж Ванкувер
(Великобританія,1757- 1798)
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Філософ, філолог, лінгвіст, державний
діяч, дипломат, засновник Берлінського
університету Вільгельм Гумбольд
(Німеччина, 1767 – 11853)

Ботанік, фізіолог, мікробіолог,
еколог Микола Холодний
(1882-1953)

Композитор та музикознавець
Болеслав Яворський (1877-1942)

Біолог, еволюціоніст та гуманіст, політик. Один
із авторів синтетичної теорії еволюції. Перший
генеральний директор ЮНЕСКО,який відіграв
одну з головних ролей у створенні цієї
організації , а також Всесвітнього фонду дикої
природи Джуліан Гакслі (Англія, 1887-1975)
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Фізик, який виміряв енергію кванта. Анатом, професор Петро Кулик (1902-1993)
Нобелівський лауреат 1925 р. Густав Герц
(Німеччина, 1887-1975)

В Києві відбувся т. н. «Матч смерті» між
футболістами київського «Динамо» і
німецького люфтваффе (кияни виграли з
рахунком 5:3) (1942)

Гастроентеролог, професор
Емілія Архій (1947)
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ІМЕНИНИ

Іван – милість Божа (євр.)

Олександр – мужній захисник (гр.)

Кирило – володар (гр.)

Олексій – помічник (гр.)

Марія – чудова (євр.)

Рафаель – зцілення Боже (євр.)

Марта – наставниця (арам.)

Текля – досконала (євр.)

Марфа – пані (арам.)

Ян – милосердя Боже (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Багато ягід – зима буде холодною.
• Стрижі і ластівки низько літають – до дощу.
• Ворони часто кричать – чекай опадів.
• У похмурий день бджоли в вулики не ховаються – дощу не буде.
• Вважають, що побачити веселку цього дня – на превелику радість.
• Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.
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• Якщо 22 червня посвататися, то родина буде міцною та дружною.
• Сьогодні мурахи зібралися навколо мурашника – день буде ясний.
• Якщо весь день буде йти дощ, то чекайте на хороший урожай грибів.
• Сон з 21 на 22 червня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 22 червня,

збудеться через 5 років.
• Люди, які народилися 22 червня, володіють великою силою. В якості талісмана їм

слід носити агат і онікс.

Заборони цього дня
• Заборонено у цей день залишати посуд немитим, палити багаття біля будинку та

займатися важкою фізичною працею.
• У жодному разі сьогодні не можна лаятися і пліткувати, а також давати обіцянки

іншим.
• 22 червня краще утриматися від пересадки та посадки рослин.

