11 ЛИПНЯ

СВЯТА

Міжнародний день містян

День художника по світлу
(День светооператора)

11 ЛИПНЯ

Свято ікони Божої Матері «Троєручиця»

Всеамериканський день фотографування
домашніх тварин в США

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Політик, дипломат, 6-й президент
США Джон Квінсі Адамс (1767-1848)

Введена в експлуатацію перша в країні
лінія електропередач - ДніпростройДніпропетровськ (1932)

11 ЛИПНЯ
Створено регулярне супутникове
трансатлантичне телебачення (1962)

ІМЕНИНИ
Василь – найбагатший (інд.)

Йосип – збільшений (євр.)

Герман – очі дракона (схід.)

Леонтій – левиний (гр.)

Григорій – пильний (гр.)

Павло – маля (лат.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Сергій – славний (рим.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо зозуля кувати перестала, то зима буде рання.
• Погода безвітряна, а ліс шумить – до дощу.
• Клен «плаче» через 3-4 дні випадуть опади.
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• Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без

листя.
• Часто з’являються вихори – до посухи.Сьогодні стоїть безвітряна погода, а ліс

шумить - незабаром піде дощ.
• Вода в річках і колодязях прибуває – до негоди.
• Почули дятла у лісі 11 липня – це на щастя.
• Вважають, що в день Кропив'яних заговин – кропива має чарівні властивості. З неї

готували не лише лікувальні препарати, а й смачні страви.
• Побачити напередодні Петрового дня як «грає» ранкова зоря – на щастя.
• Сон з 10 на 11 липня може збутися на третій день. Якщо цього не сталося, то не

варто чекати його виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 липня, пусте.
• Люди, які народилися 11 липня, цілеспрямовані, кмітливі і відповідальні. До їх

недоліків можна віднести невміння зберігати секрети і самозакоханість. В якості
талісмана їм підходить рубін.
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Заборони цього дня

• Не рекомендується в цей день лягати вдень спати, може боліти голова.

• Категорично заборонено сьогодні виливати питну воду.
• Бажано не стригти 11 липня маленьких дітей.
• У день Кропив'яних заговин не можна грати весілля, у разі порушення заборони –

можливий ще один шлюб.
• Цього дня краще відмовитись від хірургічної операції, бо інакше її доведеться

повторити.

Цікаво знати, що...
Найкрасивіші значення у перекладі мають
монгольські імена. Наприклад, чоловіче ім'я
Алтансух значить Золота сокира, Сайханзюреґ Прекрасне серце, Батсайхан - Міцний красень,
Томорбаатар - Залізний богатир; жіноче
Алімцецеґ - Яблуневий цвіт, Алтанмаа - Золото,
Уранбілеґ - Мистецький дух, Алтанзул Тюльпан.

