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СВЯТА

Міжнародний день анекдоту та жартів
Всесвітній день боротьби проти бідності

Міжнародний день регі

День Курячого Бога
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Вчений і публіцист,філософ йому
належить введення позначень різних
видів електрики знаками «+» і «-» Георг
Ліхтенберг (Німеччина, 1742-1799)

Внаслідок об'єднання кількох
британських колоній проголошено
створення домініону Канада (1867)

Акушер-гінеколог, професор Георгій
Брюно (1862-1919)

Авіатор, конструктор, винахідник, який у
липні 1909 р. на літаку "Блеріо XI"
першим перелетів Ла-Манш Луї Блеріо
(Франція, 1872-1936))
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У Лондоні почався перший Уїмблдонський
тенісний турнір. Першість розігрували
тільки серед чоловіків. Переможцем став
Спенсер Гор. За право спостерігати
фінальну гру глядачі платили один шилінг
(1877)

У Києві Відкрито першу військовоавіаційну школу (1922)

До Катеринослава приїхав зі своїм
хором Микола Лисенко (1902)

Письменниця Колін Мак-Калоу
(Австралія, 1937-2015)
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Хірург, професор Валерій
Короткий (1937)

Створена Міжнародна організація допомоги
біженцям при ООН (1947)

Художник-ілюстратор, відомий
співпрацею з видавництвом «А-Ба-Ба-ГаЛа-Ма-Га» Владислав Єрко (1962)

Акторка, фотомодель, продюсер, автор
книг, секс-символ Памела Андерсон
(США, 1967)
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Кіноакторка Лів Тайлер
(США, 1977)

Гонконг був переданий під управління Китайської
Народної Республіки (1997)

ІМЕНИНИ
Василь – величний (гр.)

Зосим – життєвий (гр.)

Віктор – переможець (лат.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Сергій – високоповажний (рим.)

Народні прикмети та традиції
• На полях багато мошкари – полювання на перепелів буде вдалим.
• Дорожній пил маленькими смерчами піднімається – до грози.
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• Якщо ворони під хмари звиваються, чекай негоди.
• Радуга ввечері з’явилася – на гарну погоду.
• Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину – на гарну погоду.
• Сьогодні вранці низько стелиться туман – до спекотного дня.
• Цього дня жаби поводяться надто неспокійно – можливий дощ.
• Увечері 1 липня захід сонця рожевого кольору віщує спекотний і сонячний

завтрашній день.
• Сінокісна роса в цей день і здоров’я поправить, і краси додасть. Тому з самого

ранку йшли в поле і вмивалися нею. А якщо змочити росою очі, то буде хороший
зір.
• Сон, що приснився в цю ніч, є віщим. Розповідати про нього нікому не можна.

Сновидіння, побачене вдень 1 липня, виповниться найближчим часом. Особливо
велика ймовірність виконання для іменинників дня.
• Люди, які народилися 1 липня, можуть стати хранителями традицій, знавцями всіх

річних прикмет і свят. В якості талісмана їм слід носити агат.
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Заборони цього дня

• Цього дня категорично заборонено скаржитися, хвалитися, лінуватися,

ображатися та сваритися.
• Не рекомендується сьогодні витрачати багато грошей.
• Не можна 1 липня приміряти чужі речі та робити необдумані покупки.

А чи знаєте ви, що…
Існують місця, які найбільше притягують
блискавки. Їх ще називають
“громовищами”. Одне з них розташоване у
селі Купище Житомирської області.
Місцеві жителі розповідають, що бачили як
з-під землі виринали блискавки, ніби
світло від яскравих прожекторів. Згодом,
ним зацікавилися археологи, які виявили
тут залишки незрозумілої стародавньої
споруди, бронзову статую із зображенням
якогось ідола та кам’яні плити з написами невідомою мовою. За припущенням, на цій
території до появи Київської Русі жила розумна та розвинута цивілізація.
Цікавий факт, що кожен, хто наважиться ступити на цю землю, починає відчувати
негативний вплив: раптово погіршується настрій та самопочуття.

