28 ЛИПНЯ

День екологічного боргу

СВЯТА

День пляшки миру

28 ЛИПНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

В штаті Монтана було знайдено перше
золото, що спричинило так звану золоту
лихоманку (США, 1862)

Поет, перекладач, драматург Ігор
Муратов (1912-1973)

ІМЕНИНИ
Агрипина – дикий кінь (гр.)

Мотрона – поважна жінка (лат.)

Василь – найвищій (шумер.)

Петро – скеля (гр.)

Володимир – володіє миром (слов.)

Юлія – подібна квітці (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Особливо яскраво в цей день сяє сонце, промені якого володіють цілющою силою.

• Липа пожовкла – осінь ранньої буде.
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• Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової

погоди, яка простоїть кілька днів.
• Дощ з ранку – до сонячного дня.
• Якщо грім гулко гримить, буде злива.
• Туман ввечері – до дощу.
• Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
• Коники голосно стрекочуть – до спеки.Сьогодні вранці пройшов дощ – день буде

сонячним.
• Народженим 28 липня дано знання про звички птахів. В якості талісмана їм слід

носити цитрин.

Заборони цього дня
• Бажано сьогодні не йти далеко від дому та намагатися не працювати важко

фізично.
• Не рекомендується цього дня вживати спиртні напої, щоб не зіпсувати стосунки з

іншими людьми.
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• Не можна сьогодні розпускати плітки, злитися і заздрити, а також намовляти на

інших.
• Під забороною цього дня рукоділля та сварки із близькими людьми.

Чи знаєте ви, що…
Українців визнано найспівучішою нацією, яка створила
найбільшу кількість народних пісень у світі - близько
200 тисяч. Жодна нація за всю історію не має такої
кількості пісень, які створив український народ
самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека
народних пісень країн усього світу. У фонді України
знаходиться 15,5 тисяч пісень. На другому місці - з
кількістю 6 тисяч народних пісень - перебуває Італія.
Найдавніша відома ученим мапа, а також
найстародавніше поселення Homo Sapiens
знайдені в Україні: у с. Межиріччя
Рівненської області. Їм близько 14,5-15
тис. років. Мапу вибито на кістці
мамонта.

