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На думку деяких дослідників, традиція жартувати 1 квітня походить
ще від античного фестивалю Деметрія, який відбувався на початку квітня, і
в основі якого лежала легенда про викрадення богом підземного світу Аїдом
доньки богині Деметри — Прозерпіни. Пошуки доньки ні до чого не призвели
— адже її крики були лише обманною
луною.
Ще одна гіпотеза пов'язує
святкування Дня сміху з весняним
рівноденням
за
Григоріанським
календарем.
Є також версія про походження
традиції з подій, що описані в віршах з
одинадцятого по п'ятнадцятий глави
двадцять восьмої Євангелія від Матфея
. За цією версією, у день, що відповідає
сучасному
1
квітня,
відбулося
Воскресіння Христове, а римська варта
могили, поширивши неправдиві відомості про те, що тіло ніби-то було
вкрадене учнями Христа, стала зачинателем звичаю поширення неправдивої
інформації (розіграшу) у цей день.

Указом Президента України від 07
лютого 1995 року № 110/95 в Україні
встановлено професійне свято працівників
геології, геодезіїі картографії. Це одне з свят,
час святкування якого зберігся незмінним з
1966 року.
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Благовіщення — християнське свято, що за церковним календарем
відзначається 25 березня — в той день, коли архангел Гавриїл провістив діві
Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого —
Ісуса.
В основі свята — повідомлення архангела Гавриїла Діві Марії «благої
вісті» (звідси і Благовіщення) про
народження у неї божественного
немовляти, Спасителя роду
людського.
Коли Марії було 12 років,
Бог сповістив, що вона народить
Сина Божого. А після того, як
Марію заручили з Йосифом,
з'явився до неї архангел Гавриїл і
сказав:
В Назареті, на тому місці,
де Архангел Гавриїл благовістив Діву Марію, побудований храм в пам'ять
Благовіщення Богородиці.
Святкування Благовіщення встановлене Церквою у IV ст. після того,
як самостійно почали відзначати Різдво Христове. Дату Благовіщення
встановили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. Крім того, Святі Отці Церкви
пояснюють дату Благовіщення ще й тим, що Бог сотворив чоловіка в день 25
березня. Крайні строки, з якими збігається Благовіщення, — четвер 3-го
тижня Великого посту та середа Пасхального тижня (за Юліанським
календарем). Відповідно до значення цього дня церковне святкування
Благовіщення не скасовується, навіть якщо свято припадає на Великдень;
піст заради нього послаблюється. У залежності від часу, свято може
тривати 3 дні або 1 день.
Відзначається щорічно 7 квітня починаючи з 1950 року. Цього дня в
1948 році вступив в силу Статут Всесвітньої організації охорони здоров'я
(ВОЗ).
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Всесвітній день авіації та космонавтики —
свято, яке відзначають у Росії та деяких інших
пострадянських країнах 12 квітня, установлена на
знак першого польоту людини в космос.
12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій
Гагарін на космічному кораблі «Восток» з космодрома
«Байконур» уперше у світі зробив орбітальний обліт
Землі, який тривав 108 хвилин.
12 квітня 1981 стартував перший пілотований
політ за американською програмою «Шаттл».

22 квітня 1970 року у США, в Нью-Йорку, студенти, школярі та їхні
вчителі вперше організували національний День Землі, запропонувавши
зазирнути вглиб екологічних проблем і разом пошукати їх вирішення. З 1990
року цей день проголошено міжнародним, в Україні відзначається з 1992
року.
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02.04 – Халтуріна А.
07.04 – ГулієваЕфсане
09.04 – Лагно Максим
09.04 – Кучеренко Софія
11.04 – Чепурко Олександра
15.04 – Глєбова Тетяна
15.04 - Лебідь Микита
17.04 – Гордєєв Владислав
21.04 – Зименко Сергій
27.04 – Савченко Олена
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