
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Série pracovních listů přinesla spoustu informací o tom, jak naši předkové prožívali 

přípravu na Velikonoce a jak je slavili.  

Pojďte s námi zjistit, co všechno jste si zapamatovali! Čeká na Vás závěrečný… 

KVÍZ 

a) 46 dní 

b) 28 dní 

c) 40 dní 

a) z obilí 

b) z hrachu 

c) z krup a slaniny 

a) družebná 

b) Květná 

c) smrtná 

a) pražmo 

b) pučálka 

c) koblihy 

a) na družebnou neděli 

 b) na Květnou neděli 

  c) na Popeleční středu 

a) na Květnou neděli 

b) na Bílou sobotu 

c) na Zelený čtvrtek 

a) o masopustu 

b) na Popeleční středu 

c) na Zelený čtvrtek 

a) 2. neděli postní 

b) 3. neděli postní 

c) 4. neděli postní 

6. Který nástroj se 

na konci masopustu 

pochovává? 

 

a) housle 

b) basa 

c) buben 

8. Jaká svíce  

se světí na Bílou 

sobotu? 

 

a) hromnička 

b) pašijová 

c) paškál 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Správné odpovědi: 1.c), 2.a), 3.c), 4.b), 5.a), 6.b), 7.b), 8.c), 9.c), 10.a), 11.c), 12.a), 13.b), 14.a), 15.b), 16.c), 17.b), 18.a), 19.a), 20.c) 

a) od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty 

 b) od Škaredé středy do Bílé soboty 

  c) od Velkého pátku do Velikonoční     

      neděle 

a) beránek, vejce, mazanec 

b) mazanec, jidáše, vánočka 

c) koblihy, kuba, preclíky 

a) na Zelený čtvrtek 

b) na Velký pátek 

c) na Květnou neděli 

a) modré 

b) červené 

c) zelené 

a) 4 týdny po masopustu 

b) o 1. jarním úplňku 

c) 1. neděli po 1. jarním úplňku 

13. Co se 

připomíná na 

Velký pátek? 

 

a) Ježíšova poslední večeře 

b) Ježíšova smrt 

c) Ježíšovo zmrtvýchvstání 

18. Kdo nosí 

dětem preclíky 

na 1. neděli 

postní? 

a) liška 

b) medvěd 

c) zajíček 

19. Kdy je půst 

nejpřísnější? 

a) na Popeleční středu a Velký pátek 

  b) na masopust a Škaredou středu 

    c) na Zelený čtvrtek a Velký pátek  

16. Co se nesmí 

na Škaredou 

středu  

 

a) péct 

b) hýbat se zemí 

c) mračit se 

20. Co má zajistit 

pomlázka?  

 

a) bohatství 

 b) poslušnost 

 c) mládí, zdraví a svěžest  


