3 ЛИПНЯ

СВЯТА

День працівників морського та
річкового флоту

Всесвітній день без
поліетиленових пакетів

День Військово-Морських Сил Збройних
Сил України

День таємної дружби

3 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Королева Вікторія стала першим монархом,
який оселився у Букінгемському палаці
(Великобританія, 1837)

Кінорежисер, кінооператор Вадим
Іллєнко (1932-2015)

Художник, мистецтвознавець, критик
Володимир Ласовський (1907-1975)

Драматург, режисер, кіносценарист і критик
Том Стоппард (Великобританія, 1937)
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Завершено будівництво газогону
Шебелінка- Дніпропетровськ (1957)

Кіноактор, режисер, продюсер,
сценаристТом Круз (США, 1962)

ІМЕНИНИ
Андрій – мужній (гр.)

Єлисей – гнівний (гр.)

Афанасій – безсмертний (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Василь – величний (гр.)

Інна – невгамовна (лат.)

Гліб – улюбленець богів (сканд.)

Мефодій – допитливий (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Наум – розрадник (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• У цей день часто бувають грози і громи. За прикметами, дощ, що почався на

Мефодія, буде ще сорок днів йти.
• Якщо сьогодні павуки плетуть павутину, значить стоятиме тепла погода, а якщо

ховаються в укриття – бути дощу. Летить павутиння – до вдалого полювання.
• Перепели близько до села прилітають – зима буде сувора.
• Жаби голосно квакають, на сушу виповзають – буде дощ.
• Мурахи ховаються у мурашник – очікується гроза та вітер.
• Вітру немає, а ліс шумить – до опадів.
• Хмари високо пливуть – дощу не буде.
• Сон з 2 на 3 липня порожній.
• Люди, які народилися 3 липня, амбітні, спритні і активні. До їх слабких сторін

відносяться примхливість і сприйнятливість. В якості талісмана їм слід носити
аквамарин. Вважають, що люди, які народилися цього дня, доживають до глибокої
старості.
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Заборони цього дня

• Не рекомендується цього дня конфліктувати з близькими.
• Не можна сьогодні викидати залишки їжі зі столу та виносити з дому сміття.
• Категорично заборонено 3 липня рвати павутиння, у разі порушення заборони

можна залучити до будинку лихо.

А чи знаєте ви, що…
Першим букварем, виданим в Україні, був
«Буквар» («Азбука»), надрукований у
1574 р. у Львові першодрукарем Іваном
Федоровим. Книжка складалася з абетки,
складів, зразків відмінювання і короткої
читанки. До нас дійшов лише один
примірник, який знайдено в Римі 1927 р.
Зберігається в бібліотеці Гарвардського
університету (США). Факсимільне
видання було здійснено в Києві 1964 та
1974 рр.

