26 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день боротьби проти
зловживання наркотиками та їх
незаконного обігу

День косметолога
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День народження зубної щітки

День спіритизму

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменниця, Нобелівський
лауреат 1938 року Перл Бак
(США, 1892-1973)

Інженер-самоук, який заснував першу
авіакомпанію з виробництва невеликих і
недорогих літаків бізнес-класу для приватних осіб
Вільям Лір (США, 1902-1978)
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Фізик, Нобелівський лауреат
1996 року Роберт Річардсон
(США, 1937-2013))

У Києві відбувся З’їзд
дитячих лікарів (1962)

Британська рада з медичних досліджень
опублікувала повідомлення, в якому наводяться
докази високої залежності частоти
захворювання на рак легенів від куріння (1957)

Елвіс Преслі в Індіанаполісі дав свій
останній концерт (США, 1977)
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В Великобританії вийшла друком
перша книга про Гаррі Поттера –
«Гаррі Поттер та філософський
камінь» (1997)

ІМЕНИНИ
Андрій – мужній (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Антоніна – супротивниця (лат.)

Килина – орлина (лат.)

Ганна – лагідна (євр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Данило – Божий суд (євр.)

Олексій – помічник (гр.)

Дмитро - землероб (гр.)

Сава – неволя (араб.0

Народні прикмети та традиції
• Під час заходу сонця павук-хрестовик на своїй павутині сидить – до посушливої

погоди.
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• Вітер поривами дме – до тихої погоди.

• Якщо на сході сонце в тумані – днем буде жарко і задушливо.
• З самого ранку бджоли за здобиччю вирушили – день буде погожий.
• Вранці або в обід веселка на західній стороні неба з’явилася – до вітряної погоди.
• Сьогодні багато комарів та мошкари – на хорошу сонячну погоду.
• Побачити 26 червня на підвіконнях птахів – до успіху.

• Соловей співає усю ніч на 26 червня – завтра буде сильний вітер.
• Сон з 25 на 26 червня віщий, але не небезпечний. Сновидіння, побачене вдень 26

червня, не збудеться.
• Люди, які народилися 26 червня, люблять рано вставати. В якості талісмана їм слід

носити алмаз.
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Заборони цього дня

• Вважають, що на Акилину Гречишницю не можна пити молоко, бо воно у цей день

стає шкідливим для здоров'я.
• Не рекомендується 26 червня ходити в ліс, велика ймовірність того, що вас

покусають комари.
• Категорично заборонено цього дня лаятися, сваритися, голосно розмовляти,

негативно мислити та бажати зла оточуючим.

А чи знаєте ви, що…
Середньостатистичний банкомат помиляється за
рік на 250 доларів — причому не на свою користь.

Комарів дуже приваблює запах людей, які
недавно їли банани.

У бджіл п’ять очей

