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СВЯТА

День спілкування із Всесвітом

День родини в Україні

День бодіарту

Всесвітній день шашлику

Всесвітній день боротьби з алергією
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Фестиваль «Смак Чикаго» (США)

Фестиваль вина «Бича кров» (Угорщина)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Прийнята дата заснування Парижа (52
до н. е.). Поселення гальського племені
паризіїв існувало на цьому місці ще
двома-трьома століттями раніше, але
вперше про нього як Лютецію згадав
Гай Юлій Цезар у "Записках про
Галльську війну"

Перша морська експедиція
з Європи до Індії відпливла
з Лісабона на чолі з Васко да Гама
(1492)
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Вермонт став 1-м штатом, який скасував Електротехнік, винахідник, творець усіх
рабство (США, 1777)
видів електричного дугового зварювання
Микола Бенардос (1842-1905)

Художниця, графік, скульптор Кете
Колльвіц (Німеччина, 1867-1945)

Поет, прозаїк Річард Олдінгтон
(Англія, 1892-1962)
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Аргентинський інспектор поліції Едуардо
Альварес у Ла-Платі вперше в історії
криміналістики розкрив убивство за
дослідженням відбитків пальців (1892)

Поет, археолог і політичний
діяч Олег Ольжич (1907-1944)

ІМЕНИНИ
Василь – величний (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Давид – улюблений (євр.)

Никон – переможець (гр.)

Денис – доносить приховане (схід.)

Петро – скеля (гр.)

Єфросинія – радість (гр.)

Прокоп – успішний (гр.)

Костянтин – сталість (гр.)

Семен – почутий Богом (євр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо в цей день стоїть спека, то наступні сорок днів будуть жаркими.
• Якщо багато осоту, зима буде холодною.
• Жаби голосно квакають, отже незабаром почнеться дощ.
• Розсада полив п’є – сухий сінокіс, а не вибирає – мокрий.
• В поле кашки багато – до дощової погоди під час косовиці.

• Якщо 8 липня дуже спекотно, восени буде поганий урожай грибів.
• Якщо 8 липня багато коників - очікується посуха, а ось велика кількість комарів

віщує теплі та дощові дні наприкінці місяця.
• Цього дня вся сім'я дружно працює у полі – весь наступний рік у такій сім'ї буде

достаток.
• Сон з 7 на 8 липня віщий. Особливо велика ймовірність виконання для

іменинників дня. Але розповідати про те, що вам приснилося, не можна нікому.
Сновидіння, побачене днем 8 липня, виповниться тільки через 7 років.
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• Люди, які народилися 8 липня, активні, організовані і наполегливі. До їх слабких

сторін можна віднести жорсткість, гордовитість і зарозумілість. В якості талісмана
їм слід носити гірський кришталь.

Заборони цього дня
• Бажано цього дня не вінчатись, не займатися випічкою та не сваритися з

коханими, рідними та близькими.
• Не рекомендується 8 липня переїжджати на нове місце проживання.
• 8 липня забороняється займатися рукоділлям, працювати в саду та городі, а також

розповідати про свої сни.
• Цього дня не варто брати гроші у борг, а також позичати їх.
• Не слід нині приймати відповідальні рішення.
• Не гоже сьогодні лінуватися та цілий день лежати на дивані.
• Категорично не можна в цей день робити випічку, а також працювати з тістом –

замішувати, ставити опару. Хто не послухається, той зіткнеться з фінансовими
труднощами, здатними привести до злиднів.

