
 

15. Doplň k popisu svátků jejich název:  

(nápověda: Chanuka, Pesach, Purim, Simchat Tóra, Šavuot, Sukot) 

= Svátek překročení, Svátek nekvašených chlebů  

Připomíná se vysvobození Izraele z egyptského otroctví. 

Během svátku nesmí být v domě pokrmy ani nápoje ze 

zkvašené mouky, tzv. chamec. Součástí oslav je večerní 

hostina zvaná seder. 

= Svátek sklizně, Svátek prvotin 

Poutníci přinášeli do Chrámu prvotiny z úrody pšenice. 

Připomíná se den, kdy Mojžíš přijal na hoře Sinaj Desatero  

a Tóru. 

= Svátek losů 

Připomíná se záchrana Židů před zrádcem Hamanem díky 

odvážné královně Ester. Pořádají se veselé hostiny a maškarní 

průvody. 

= Svátek stanů 

Připomíná se 40ti leté putování Izraelitů pouští. Po 7 dní mají 

Židé přebývat v provizorně postavených příbytcích. 

= Radost z Tóry 

Zakončuje se celoroční předčítání Tóry a začíná nové čtení. 

= Svátek zasvěcení 

Připomíná se znovuzasvěcení Chrámu a na památku zázraku 

s posvátným olejem se zapalují světla na osmiramenném 

svícnu. Děti si hrají s dreidlem. 

Vyzkoušej si hru s dreidlem. 

 

 

 

Vítáme Tě na výstavě Židovské tradice a zvyky 
(číslo v kroužku označuje číslo panelu, na kterém najdeš správnou odpověď) 

 

1. Pramenem židovské víry je: 

  a) Nový zákon 

  b) Tóra 

  c) Korán 

2. Místo pro židovské bohoslužby a výuku se nazývá: 

  a) bazilika 

  b) mešita 

  c) synagoga 

3. Židovský kalendář se počítá od stvoření světa, ke kterému podle tradice došlo 

1. tišri (září/říjen) roku 3761 př. n. l. Jaký rok je tedy podle židovského 

kalendáře nyní? 

   ……………………… 

4. Poslední den v týdnu, kdy platí přísný zákaz práce a je nařízen odpočinek,  

modlitba a studium Tóry, se nazývá: 

   ……………………... 

 Prohlédni si kořenku používanou při ukončení šabatu během závěrečného 

obřadu havdala. 

5. Kdy se provádí u židovských chlapců obřízka a dostávají jméno? 

  a) 8. den po narození 

  b) 33. den po narození 

  c) při prvním šabatu po narození 
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6. Obřadem bar micva začíná dospělost židovského chlapce. Koná se po dosažení:

  a) 18 let věku 

  b) 20 let věku 

  c) 13 let věku 

7. Židovská svatba se koná pod tzv. chupou. Vyber správný obrázek. 

 

 

 

 

8.) Připouští židovství rozvod manželů?  ANO             NE 

9.) Vyznač na dveře správné umístění mezuzy - schránky se svitkem pergamenu 

s modlitbou Šema Jisrael.  

 

 

 

 

 

 

 

10.) Co je to kašrut? 

 a) předpisy spojené s rituální čistotou jídla 

 b) předpisy spojené s rituální očistou těla 

 c) obřadní oděv 

11.) Škrtni z jídelníčku jídla, která nesmí být součástí židovského stravování. 

 a) vepřový řízek, šťouchané brambory 

 b) hovězí plátek na houbách, rýže 

 c) králík na smetaně, knedlík 

 d) jelito, kysané zelí, brambor 

 e) smažený kapr s bramborovým salátem 

12.) Pohřební bratrstvo pečující o nemocné a umírající se nazývá:    

 ………………………………………………………………………………………… 

13.) Spoj pojem s jeho významem: 

 

 

  

 

 

 

  

  

Prohlédni si vystavené čepičky ke kitlu a tefilin. 

14.) Mezi tzv. vysoké svátky patří Roš ha-šana (Nový rok) a Jom kipur (Den 

smíření). Jak se nazývá beraní roh, na který se při Roš ha-šana troubí? 

 a) polnice 

 b) šofar 

 Prohlédni si vystavený beraní roh a poslechni si v PC aplikaci jeho zvuk 

(najdeš v části Slovníček pojmů). 

a) b) 

modlitební řemínky 

modlitební plášť 

pokrývka hlavy 

dlouhý bílý rubáš 

kitl 

tefilin 

talit 

kipa 
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