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СВЯТА

День літнього відпочинку

Всесвітній день мозку

День гамака

День відродження (Польща)

День моря (Умі-но хі) (Японія)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізик, Нобелівський лауреат 1925 року
Густав Герц (Німеччина, 1887-1975)

Письменник Ярослав Галан
(1902- 1949)

Художник-монументаліст, графік Петро
Холодний (1902-1930)

День заснування першого та найбільшого
куреня старших пластунів «Лісові Чорти» (1922)
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В Італії створено футбольний клуб
"Рома“ (Ііталія,1927)

Оториноларинголог, професор Віталій
Горбачевський (1937)

Кардіолог , професор Яків Бендет
(1927-2006)

Художник Віктор Дейсун (1962)
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ІМЕНИНИ

Андрій – хоробрий (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Олександр – мужній захисник (гр.)

Іван – милість Божа (євр.)

Панкратій – всевладний (гр.)

Кирило – володар (гр.)

Петро – твердиня (лат.)

Костянтин – захисник душі (схід.)

Федір – шлях до досконалості (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Хороший урожай чорниці – до морозної зими.
• Зірки тьмяні на небі – до грози.
• Якщо до цієї дати чорниця ще не дозріла, то осінь буде холодною.
• Якщо вночі місяць на небі потемнів, то до кінця місяця будуть йти дощі.
• Серед білого дня латаття і лілії закрилися – прикмета, що на наступний день буде

дощ.
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Якщо в лісі багато великих мурашників, то зима буде холодною і затяжною.
Жаби квакають тихо – до дощу, голосно – до сонячної погоди. Якщо ж квакання жаб
не чути, то гряде похолодання.
Веселка на небі – до ясної погоди.
Якщо вранці 22 липня на траві багато роси – очікується злива.
Якщо у цей день при збиранні врожаю огірків, один огірок таємно закопати десь на
городі, то врожай цього овоча буде багатим.
Сьогодні вночі погано видно місяць – до кінця липня очікуються дощі.
Вважають, хто у Чорничний день їсть чорницю, той буде сильним, красивим та
здоровим.
Людині, народженої 22 липня, дано знання над грибними та ягідними місцями. В
якості талісмана йому слід носити агат.
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Заборони цього дня

• Категорично заборонено цього дня конфліктувати, особливо зі старшим

поколінням.
• Не можна сьогодні сумувати та думати про погане.
• Бажано не розпочинати 22 липня нові справи, а також відмовляти у допомозі

нужденним.

А чи знаєте ви, що…
За матеріалами архівів чи згадок старих людей
знаємо, що були певні традиції вибору місця для
житла. За деякими уявленнями, його повинна була
вибрати свійська тварина, яка, зазвичай, лягає
тільки в гарних місцях.
Окрім того, місце обирали за допомогою
покладених на ніч речей, перевіряючи чи з’явиться
на них роса. Ніколи не будували хату на перехресті,
бо там могли “діяти” відьми, туди кидали “погані”
гроші, тобто це було “нечисте” місце.
Не рекомендували зводити житло там, де було
кладовище, де був зруйнований храм, де в дерево
влучила блискавка.

