I. Co je to?
1. beránek
2. kraslice (f).
3. mazanec
4. panák
5. pomlázka
6. sladkosti (pl.)
7. pohanství
8. vyšlehat
9. zajíček

A velikonoční pečivo ze stejného těsta jako vánočka
B partner ovce a velikonoční pečivo
C čokoláda, bonbony…
D 4 cl tvrdého alkoholu
E malované vajíčko
F bít pomlázkou
G polyteismus, náboženství, které má mnoho bohů
H malý zajíc – divoký králík
CH spletené vrbové proutky (cop)

II. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátek křesťanské církve.
Kristus byl umučen a vzkříšen. Věřící se na tento velký svátek
připravují čtyřicetidenním půstem. Půst trvá od Popeleční středy do
Velikonoční neděle, tj. do Velké noci. Dříve se nejedlo maso, ryby
a mléčné produkty, dnes se má jíst málo a nemá se pít alkohol, maso
se nejí žádný pátek a taky na Popeleční středu.
Datum Velikonoc se mění. Řídí se měsícem. Velikonoční neděle je
první neděle po prvním úplňku měsíce po jarní rovnodennosti (tj. po 21. březnu). Bývá to mezi
22. 3. a 25. 4. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá pašijový nebo svatý týden. Velký
pátek je dnem hlubokého smutku. Ten den byl ukřižován Kristus. Na Velký pátek není normální
mše, čtou se texty a zpívá se. Podle lidové víry se na Velký pátek otevírá země a ukazuje
poklady. Po Velkém pátku přijde Bílá sobota, poslední den půstu. Velikonoční neděle se
jmenuje Boží hod velikonoční, je to den, kdy slavíme Kristovo zmrtvýchvstání.
Velikonoce se také nazývají svátky jara. Mnoho tradic má původ v
pohanských zvycích, například pomlázka. Na velikonoční pondělí
chodí chlapci s pomlázkami, aby vyšlehali ženy a dívky, aby byly
celý rok zdravé. Chlapci říkají při šlehání koledy. Za to dostanou
kraslice, sladkosti, čokoládová vejce nebo panáka a stuhu na
pomlázku. Čokoládová vejce tradičně také
nosí velikonoční zajíček. Schová je na zahradě a děti je pak
hledají.
O Velikonocích se pečou jidáše (na Zelený čtvrtek),
velikonoční beránek a mazanec. Jí se velikonoční nádivka.

III. ANO? NE?
Ano
1. Velikonoce jsou pro křesťany významnější než Vánoce.
2. Půst trvá měsíc.
3. Velikonoce se slaví před 21. březnem.
4. Pomlázka je prastará tradice z doby před křesťanstvím.
5. Poklady je možné nalézt na Velikonoční pondělí.
6. Dívky dávají chlapcům kraslice jako poděkování.

Ne

