28 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день пірсингу

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Писець Пітер Рубенс
(Нідерланди, 1577-1640)

Письменник і мислитель епохи
Просвітництва Жан-Жак Руссо
(Франція, 1712-1778)
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Письменник, драматург, Нобелівський
лауреат 1934 року Луїджі Піранделло
(Італія, 1867-1936)

Імунолог, історик медицини,
письменник Гелій Аронов (1932-2016)

Хімік, Нобелівський лауреат 1995 року
Шервуд Роуланд (США, 1927-2012)

Оториноларинголог, професор Олег
Дюмін (1937)
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Анестезіолог-реаніматолог, професор
(Дніпровський державнитй медичний
університет) Олена Клігуненко (1947)

У місті Лонг-Біч (Каліфорнія) відбувся
перший конкурс "Міс Всесвіт". У красі
змагалися 30 дівчат. Перемогла 18річна Армі Куусела з Фінляндії. (1952)

ІМЕНИНИ
Григорій – бадьорий (гр.)
Єфрем – доброзичливий (гр.)
Касян – шоломоносець (лат.)
Лазар – Божа допомога (євр.)
Актор театру та кіно Владислав
Никитюк (1992)

Михайло – богоподібний (євр.)
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Народні прикмети та традиції

• Сильні роси – до родючого року.
• Часті тумани – до опадів.
• Коники голосніше звичайного стрекочуть – до дощу.
• Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.
• 28 червня велика кількість мух віщує хороший урожай гречки.
• Вважається, що з цього дня всі співочі птахи, крім зозулі, перестають співати.
• Якщо на небі з’явилися перисті хмари, то в найближчі два дні чекай опадів.
• Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.
• У цей день коники брикають голосніше звичайного - чекайте дощу.
• Сьогодні вранці густий туман – найближчим часом йтиме дощ.
• Якщо сон з 27 на 28 червня не виповниться протягом двадцяти чотирьох днів, то

вже не варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 28 червня, пусте.
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• Людей, які народилися 28 червня, супроводжує щастя. В якості талісмана їм слід

носити берил.

Заборони цього дня
• Заборонено цього дня купатися у водоймах, пускати худобу в поле, щоб тварини не

об'їлися соковитою зеленню.
• Не можна сьогодні скупитися, сваритися, конфліктувати, кричати і лаятися.
• Не рекомендується 28 червня розповідати погані сни до заходу сонця.
• Сьогодні не можна відмовляти в милосерді та допомозі нужденним.

Цікаво знати, що…
Найдавніша згадка про українську мову
датується 858 роком, а вперше українська
мова була прирівняна до рівня літературної
мови в кінці XVIII століття після виходу у
1798 році першого видання “Енеїди”, автором
якої є Іван Котляревський. Саме його і
вважають засновником нової української
літературної мови.

