27 ЛИПНЯ

СВЯТА

День п'яти випадкових зустрічей

День ходулів

День «Візьміть свою кімнатну рослину на
прогулянку»

День шотландського віскі

День народження гамбургера

День штату Нью-Джерсі (США)

27 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Математик Йоганн Бернуллі
(Швейцарія, 1667-1748)

Гігієніст, професор Мечислав
Гжегоцький (1932-1996)

Актор і співак, відомий своїми ролями у комедійних
фільмах, особливо в дуеті з Луї де Фюнесом у
стрічках «Роззява» (1965) та «Велика
прогулянка» (1966) Андре Бурвіль (Франція, 19121970)

Гігієніст, професор (Дніпровський державний
медичний університет) Елеонора Білецька (1952)

27 ЛИПНЯ

ІМЕНИНИ

Іван – Божа благодать (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Іраклій – слава Гери (гр.)

Никодим – неповинна кров (євр.)

Йосип – прибуток (євр.)

Онисим – благочинний (гр.)

Костянтин – захисник душі (схід.)

Петро – камінь (лат.)

Маркел – молоточок (лат.)

Степан – вінок (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо при сході сонце яскраво-червоне і незабаром в хмари ховається, то чекай

дощу.
• Суха погода – до теплої осені.
• Чайки плавають у водоймах – на гарну погоду.

• Якщо день дощовий, то ще тиждень буде дощ лити.
• Глухий грім – до тихого і нетривалого дощу, гучний – до затяжної зливі.
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• Межі купчастих хмар стають нечіткими – до погіршення погоди.

• Вважають, що саме у цей день солома ставала цілющою, тому наші пращури

прикладали її до голови та попереку.
• Особливо вдалі в цей день подорожі і далекі поїздки.

• 27 липня природа володіє особливою цілющою силою, тому цей день краще

привести за містом, в лісі або в парку.
• Сон з 26 на 27 липня віщий, але нічого важливого він не несе. У сновидінні, яке

побачене днем 27 липня, вам наснився ваш ворог.
• Людям, які народилися 27 липня, слід носити аметист. Їх рослина – жито.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня носити одяг темних тонів.
• Не можна сьогодні стояти під високими деревами та виходити з дому у разі грози.
• Не радять у цей день займатися підрахунком своїх фінансових заощаджень.
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• Бажано цього дня виходити з дому без потреби, а також не можна викидати

залишки їжі зі столу.
• Сьогодні не можна вести переговори і розвивати ділові зв’язки, інакше угода може

зірватися.

Чи знаєте ви, що…
Джек Лондон став першим американським
письменником , який зміг заробити
літераторською діяльністю мільйон доларів.

Бродячі музиканти в Будапешті щороку здають
екзамени. Це робиться для того, щоб вберегти туристів
від некомпетентних в музиці жебраків.

У 1900-1920 роках перетягування канату
було олімпійським видом спорту.

