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СВЯТА

День трудоголіка
День механічного олівця

Всесвітній день бікіні

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Опубліковані «Математичні
початки натуральної
філософії» Ісаака Ньютона (1687)

Фтизіатр, професор Ной
Морозовський(1892-1953)
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Уролог, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Роберт Молчанов (1967)

ІМЕНИНИ
Альбіна – біла перлина (лат.)

Єфросинія – радість (гр.)

Василь – найбагатший (інд.)

Зенон – подарунок Зевса (гр.)

Гаврило – сила Божа (євр.)

Зінаїда – богоподібна (гр.)

Галактіон – молоко (гр.)

Уляна – пухнаста (лат.)

Геннадій – шляхетний (гр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Григорій – пильний (гр.)

Юліана – хвиляста (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо ввечері місяць грає, то вдасться зібрати гарний урожай.
• Якщо на каміннях з’явилася волога, то чекай дощу.
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• Комарі роєм літають – до сонячної погоди.
• Дощ цього дня провіщає хороший урожай.
• Увечері з’явилася роса – наступний день буде ясним.

• Над берегами туман збирається – до сирої погоди.
• Низькі чорні хмари швидко рухаються по небу – до негоди.
• Багато комарів– найближчими днями буде сонячна та тепла погода.
• Вважають, якщо сьогодні на камінні видно вологу, значить скоро випадуть опади
• Сон з 4 на 5 липня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 5 липня, віщує

події, які відбудуться незабаром.
• Люди, які народилися 5 липня, енергійні і доброзичливі. До їх слабких сторін

можна віднести примхливість і надмірну емоційність. В якості талісмана їм слід
носити малахіт.
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Заборони цього дня

• Не рекомендується цього дня купувати нові речі.
• Не можна сьогодні розпускати плітки і давати себе обманювати.
• Заборонено сваритися з рідними, близькими та коханими людьми.

А чи знаєте ви, що…
У Франції жила сім’я, позбавлена звичайнісінького прізвища. Замість нього вона
«носила» набір цифр – 1792. Синів, їх було четверо в цій сім’ї назвали іменами місяців
року. Таким чином, в паспорті та інших документах це виглядало так: Січень 1792, ще
Лютий 1792, Березень 1792 і Квітень 1792. Останній представник цього дивного
роду, “пан Березень 1792“, помер у вересні 1904-го року. Дуже дивна сімейка.
Сім’я Джексонів з міста Чикаго судячи зі всього часто хворіє, своїх п’ятьох діток
назвали Менінгіт, Ларингіт, Апендицит, Перитоніт, Тонзиліт.
Знаменитий художник Пабло Пікассо відомий всім. Але
далеко не всі знають повний набір його імені та
прізвища. Пабло Дієго Хозе Франциско де Паула Хуан
Непомука Кріспін Кріспіан де ла Сантісіма Тринідад
Руїз і Пікассо. Всього в його імені та прізвищі 93 літери.
Адже Пікассо – іспанець, а в Іспанії такий пишний набір
імен зовсім не рідкість.

