20 ЛИПНЯ

СВЯТА

Всесвітній день стрибка

День денного сну або дрімоти

Свято Перуна

20 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Католицький священик і
моравський біолог та ботанік, засновник
сучасної генетики Грегор Мендель (1822-1884)

Хімік, Нобелівський лауреат
1950 року Тадеуш Рейхштейн
(Швейцарія, 1897-1996)

Зареєстрована торгова
марка «BMW»(1917)
Хірург, професор Ярослав
Крижанівський (1932)

Бібліотекар-бібліограф,поет
Петро Гоць (1937)
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Поетеса, музикант, педагог Ганна
Приходько (1952)

Поет, актор Ігор Геращенко (1957)

Фізик, винахідник, Нобелівський лауреат
1986 року Герд Карл Біннінг (1947)

Кардіохірург, професор Ростислав
Вітовський (1962)

20 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Акакій – незлобливий (гр.)

Остап – міцний (гр.)

Герман – щирий (лат.)

Павло – малий (лат.)

Євдокія – прихильність (гр.)

Полікарп – плодючий (гр.)

Єфросинія – радість (гр.)

Сергій – поважний (рим.)

Лука – світло (гр.)

Хома – близнюк (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Іменинники цього дня перші починали збирати урожай. Вважалося, що в цьому

випадку рік буде багатим.
• Дощ у цей день – до неврожаю.
• На Явдоху Сіногнійку вітряно – до швидкої негоди.
• Якщо цього дня йде дощ, значить опади будуть ще декілька тижнів.
• Вважають, що віники, виготовлені в цей день, матимуть цілющі властивості.
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• Якщо сьогодні обкурити будинок димом дубового листя, то в ньому ніколи не буде

пожежі.
• Щоб набратися сил на наступний рік треба 20 липня посидіти під дубом.

• Щоб хворий одужав, йому потрібно зловити красивого метелика і, тримаючи його

в руках, 40 раз прочитати «Отче наш».
• Поганою прикметою вважалося, якщо людину в цей день корова обнюхує. Це

вказувала на те, що їй загрожує серйозна хвороба.
• Люди, які з’явилися на світ 20 липня, будуть майстрами на всі руки. В якості

талісмана їм слід носити сфалерит і амазонит.

Заборони цього дня
• Не рекомендується робити у цей день пропозицію руки та серця дівчині, краще

перенести цю подію на інший день.
• Не можна сьогодні говорити неправду, заздрити, відмовляти у допомозі

нужденним.
• Не варто на Явдоху Сіногнійку дівчатам та молодим жінкам фізично

перенапружуватися, інакше життя буде тяжким.
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• Вважають, що 20 липня найкраще не носити прикраси.

• Купатися на Явдоху не можна, тому що водяний може схопити

А чи знаєте ви, що…
Водоспад Білі Камені – це справжня родзинка
Кривого Рогу.
Експерти відносять його до кращих водоспадів
України. «Білі Камені» знаходяться в передмісті
Кривого Рогу, біля греблі Карачунівського
водосховища (походить від назви села
Карачунівське, яке було розташоване на заході від
Кривого Рогу, на правому березі Інгульця, на
відстані 500 м на північний захід від дамби).
Водоспад “Білі камені” висотою 12 метрів. Вода піниться і шумить, стікаючи білими
стрімкими потоками по камінню. Скоріш за все, саме за пінисті білі потоки водоспад і
отримав свою назву.
Цей водоспад утворений не лише самою природою. У 1932 році було створено на річці
Інгулець Карачунівське водосховище, тоді й утворився цей водоспад на базі гранітних
порід та порогів ріки.
Бурхливі води водоспаду стікають з такою швидкістю, що навіть взимку він не
замерзає.

