29 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день проти відмови від
домашніх тварин

Міжнародний день тропіків

День заснування Нобелівської премії

Всесвітній день склеродермії

Міжнародний день промислового
дизайну

29 ЧЕРВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Судовий медик, професор Юрій
Сапожников (1897-1970)

Кінорежисер Михайло
Іллєнко (1947)

Акторка Ольга Гришина
(1982)

ІМЕНИНИ
Єфрем – доброзичливий (гр.)

Никифор – переможець (гр.)

Костянтин – захисник душі (схід.)

Петро – камінь (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Тихін – щасливий (гр.)

Мойсей – витягнутий з води (єгипет.)

Феофан – явлений Богом (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Папороть з самого ранку листя згортає – наступний день буде сонячний і жаркий.
• Польовий в’юнок, кульбаба або гвоздика закрили свої квіти – до дощу.
• Якщо очерет, тілоріз і гостролист немов плачуть, то скоро випадуть опади.

• Кольорова веселка біліє – до негода скоро закінчиться.
• Чим менше краплі дощу, тим довше він йти буде.
• Чумацький шлях ясний – до сонячної погоди.
• Якщо під час дощу в калюжах вода пузириться, дощ посилиться.
• На лузі коників не чути – до негоди.

• Спад річки – до дощу, прибуток – на гарну погоду.
• Помітили цього дня на вікнах росу - чекайте дощу, а ось роса на траві уранці - до

ясного дня.
• На Тихона птахи низько літають, отже, буде злива.
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• Сон з 28 на 29 червня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 29 червня, почне

збуватися вже завтра.
• Люди, які народилися 29 червня, хороші вчителі. В якості талісмана їм слід носити

алмаз і рубін.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня займатися випічкою, можна залучити фінансові

труднощі.
• Не можна сьогодні ображатися, лінуватися та з'ясовувати стосунки з близькими.
• Цей день не підходить для заручин та проведення весільних урочистостей.
• 29 червня бажано не зловживати жирною їжею.

Цікаво знати що…
У офісному столі в 400 разів більше
бактерій, чим в туалеті.

