Mozkový jogging 12 (Str. 5)
Velikonoce
Řešení
1. Najdi 15 rozdílů:
2.

Přesmyčky: Kraslice, očista, svátky
jara, znovuzrození, pašije, Velikonoce, tradice, beránek, aleluja, paškál,
pomlázka, ukřižování.

3. Vyhledejte a spojte čarou shodné obrázky

Mozkový jogging 12 (Str. 6)
Velikonoce
Řešení
4. Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnější svátky v roce. Připomínají zázrak z
počátku našeho letopočtu, kdy v pátek ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých v
noci ze soboty na neděli. Tato noc se označuje jako „Velká noc“ a pojmenování jarních svátků „Velikonoce“. Mnoho velikonočních zvyků spojeno s předkřesťanskými –
pohanskými zvyky, které byly oslavou příchodu jara a nově se rodícího života.
Velikonocům předchází šest postních nedělí – Pučálka, Černá neděle, Kýchavná, Družebná, Smrtná a Květná. Zjistěte, proč jsou takto pojmenovány.
Po Květné neděli následuje svatý neboli pašijový týden. Pro křesťany je prvním důležitým dnem Zelený čtvrtek, pohanské zvyky se týkají i počátku týdne. Modré pondělí
- v kostelích se vyvěšovaly modré látky, Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely, Škaredá (černá ) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu
to zůstalo každou středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše. Zelený čtvrtek měla by se jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby byl člověk zdravý,
zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do soboty „klapači“, chlapci s řehtačkami a klapači. Velký pátek - je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován, hrají se pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota, den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se
vajíčka. Boží hod velikonoční zvaný také Velká neděle byl veliký svátek, nepracovalo
se, skončil půst a k obědu jako sváteční pokrm bývala kůzlečí, skopová, králičí nebo
vepřová pečínka. Potom následovalo Velikonoční pondělí – Pomlázka. Velikonoce končí
starým zvykem, pomlázkou. Žena nebo dívka má být o Velikonočním pondělí pošlehána
čerstvými pruty, aby byla svěží a zdravá.
6. Těsto bude mít hmotnost 1019 g, jeden jidáš paj 42,46 g.
4b. Modré pondělí - v kostelích se vyvěšovaly modré látky, Šedivé úterý – uklízí se,
Škaredá (černá, sazometná) středa – vymetaly se komíny, mračícím se zůstalo mračení, Jidáš zradil Ježíše. Zelený čtvrtek - zelená jídla, pekly se jidáše, zvony
„odlétají do Říma“, začínají chodit„klapači“. Velký pátek - den smutku, Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován, hrají se pašijové hry, otvírají se poklady, nesmělo se
orat a kopat na poli, nepralo se prádlo. Bílá sobota, bílilo se, vařily a pekly se obřadní
pokrmy, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila se vajíčka. Velká neděle, Boží hod velikonoční - nepracovalo se, skončil půst, sváteční kůzlečí, skopová,
králičí nebo vepřová pečínka. Velikonoční (červené) pondělí - pomlázka, polévání, koleda.

