
1 ) Velikonoce jsou pohyblivé svátky, jak je odvozován jejich termín?
  a) Střídá se první a druhé dubnové pondělí.
  b) První pondělí po jarní rovnodennosti
  c) První neděle po prvním jarním úplňku

2) V našich zemích se dlouho uchovaly i tradice předkřesťanské. S jednou tradicí bylo spojené „líto“. 
    Víte, o co se jedná?
  a) Věneček z květin
  b) Ozdobený jehličnan, nebo ratolest
  c) Speciální druh pečiva

3) Týden před Velikonocemi se nazývá Pašijový. Jak se nazývá středa v tomto týdnu?
  a) Ošklivá 
  b) Sazometná
  c) Popeleční

4)  Co je to „pomihod“?
  a) Jiný název pro pomlázku 
  b) Tradice házení syrových vajec po kolednících, kteří přijdou pozdě.
  c) Slavnostní hostina na konci jarního půstu

5)  I v Čechách má dlouho tradici hledání velikonočních vajíček. Jaká zvířátka je dětem schovávala?
  a) Slepička, skřivánek, liška
  b) Kůzlátko, beránek
  c) Ježek, srnečka, kočka

6) Z jakého slova vznikl název pro malované velikonoční vejce „kraslice“
  a) Kreslený
  b) Křesťanský
  c) Krásný

7) Jaký význam má řehtačka?
  a) Svým zvukem nahrazuje zvony.
  b) Svým zvukem oznamuje příchod koledníků.
  c) Odhání zajíčky strážící velikonoční vajíčka.

8) Určitě jste už slyšeli často používaný výraz „vzít někoho na paškál“. Víte, co je paškál?
  a) Voda, do které se v kostelích noří velikonoční svíce
  b) Svíce zapalovaná při velikonoční vigilii
  c) pomlázka upletená z jiného než vrbového proutí

9) Co připomínají Velikonoce?
  a) smrt Ježíše Krista
  b) narození Ježíše
  c) z mrtvých vstání Ježíše Krista

10) Jaký je jiný název pro Velikonoce?
  a) Pascha
  b) Staronoce
  c) Paškál
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11) Jaký je tradiční název pro čtvrtek před Velkým pátkem?
  a) Černý
  b) Bílý
  c) Zelený

12) Jaká je tradiční barva obarvených vajec (kraslic) rozdávaných koledníkům na Velikonoční pondělí?
  a) Modrá
  b) červená
  c) zelená

13) Kdy začíná postní doba, příprava na Velikonoce?
  a) na Popeleční středu
  b) devět dní před Velikonocemi
  c) v pondělí 7. týdne před Velikonocemi

14) Jak se jmenuje křesťanský svátek, jemuž se říká Boží hod svatodušní a slaví se  50 dnů po Velikonocích?

  a) Nanebevstoupení Páně
  b) Letnice
  c) Pašije

15) Co označuje počet stužek na pomlázce?
  a) věk koledníka
  b) stáří pomlázky
  c) počet dívek a žen, u kterých koledník koledoval

16) Co znamení provoda v koledě „hody hody do provody“ ?
  a) dříve se tak říkalo průvodu
  b) dříve se tak říkalo první neděli po Velikonocích
  c) dřívější slovo pro „doprovázení “

17) Kromě mazance nebo beránka se o Velikonocích pečou jidáše, pečivo z kynutého těsta potřené medem.  
  Víte, ve který den se jidáše mají upéct a hned také sníst?

  a) Na Škaredou středu
  b)  Na Zelený čtvrtek
  c)  Na Velký pátek

18) Co symbolizuje bílá barva v  názvu „Bílá sobota“?
  a) barvu prvních jarních květů sněženek a konvalinek 
  b) den kdy se barvila vajíčka – z bílé na barevnou
  c) symbolizuje čistotu, naději a také nový život

19) Jak se říká velikonoční tradici polévání studenou vodou?
  a) Šmerkust.
  b) Polejvačka.
  c) Jarní očista.

20) Z jakého důvodu se peče právě beránek a co vlastně symbolizuje?
  a) Tento zvyk nemá žádný základ v křesťanství. 
  b) Je symbolem Kristovy loajálnosti, poslušnosti a obětavosti. 
  c) Že půst je u konce a začíná doba hodování, dobrého jídla a pití.


