4 ЛИПНЯ

СВЯТА

День Національної поліції України

День Незалежності Сполучених Штатів
Америки

День відпочинку від свят

День груші в Японії

4 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Відкрилася вища військова академія
США Вест-Пойнт, заснована актом
Конгресу (1802)

В Бостоні дитячим хором вперше
виконаний патріотичний гімн
«Америка» (1832)

Народний герой Італії, генерал
Джузеппе Гарібальді (Італія, 1807-1882)

Під час пікніка Чарльз Доджсон почав
розповідати Алісі Лідделл історію про
дівчинку, побігли слідом за кроликом в
Країну чудес. Так з'явилася книжка «Аліса в
Країні чудес» (1862)
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Політик, 30-1 президент США (192321929) Келвін Кулідж (1872-1933)

Кіноакторка, секс-символ свого часу
Джина Лоллобріджида (Італія, 1927)

Педіатр, професор Любов
Зельдич (1897-1965)

Невропатолог, професор –
випускниця ДМІ (1955) Антоніна
Клименко (1932)
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Уролог, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Тетяна Квятковська (1952)

Біатлоністка, багаторазова
призерка та чемпіонка
чемпіонатів світу та Європи
серед юніорів, чемпіонка та
призерка чемпіонатів
Європи та Універсіад Ірина
Петренко (Варвинець)
(1992)

Дерматовенеролог, професор
Андрій Дашук (1957)

На Марс зробив посадку американський
апарат «Pathfinder» (1997)
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ІМЕНИНИ

Анастасія – воскресіння (гр.)

Микита – переможець (гр.)

Антон – супротивник (гр.)

Олексій – помічник (гр.)

Василина – царствена (гр.)

Павло – малий (лат.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Терентій – витончений (лат.)

Максим – найбільший (лат.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Нічна роса не просихає – до грози.
• Хмари стягуються – до негоди.
• Біля зірок червоні і білі кола – до погожих днів.
• Грім протяжно гримить – до затяжного негоди.
• Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.
• Якщо каміння почали мокріти, то скоро випадуть опади.
• Радуга зі сходу на захід простягалася – на гарну погоду.
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• Листя папороті донизу закручуються – до ясної погоди, розправляються – до сирої.

• Вранці латаття ледь над водою піднімається – після обіду піде дощ.
• Якщо на Ульянів день спекотно, значить зима буде морозною, а якщо дощить, то

снігова.
• Сон з 3 на 4 липня віщий. Він в точності виповниться. Сновидіння, побачене вдень

4 липня, про щось вас попереджає, тому будьте обережні.
• Люди, які народилися 4 липня, наполегливі та рішучі. Однак часом вони надто

імпульсивні. На їх долю випаде чимало випробувань. В якості талісмана їм слід
носити смарагд.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня обривати колір липи та рубати липові дерева.
• Бажано 4 липня не розпочинати нові справи та не підписувати важливі договори.
• Не можна сьогодні, вийшовши з дому, одразу дивитись на небо.
• Краще не займатися цього дня екстремальними видами спорту.

