Vánoční kvíz

Máš rád/a Vánoce? Udělej si kvíz a vyzkoušej si, co o nich všechno víš.
1) Co je to Štědrý den?
a) první svátek vánoční, slaví se 25. 12.
b) hlavní vánoční svátek, den, kdy se narodil Ježíš Kristus
c) poslední den přípravy na vánoční svátky a zároveň vrchol Vánoc v
Česku
2) Co je to Boží hod vánoční a kdy se slaví?
a) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 25. 12.
b) druhý vánoční svátek, oslavuje se rodina a dobré jídlo; 25. 12.
c) hlavní vánoční svátek, slaví se narození Ježíše Krista; 26. 12.
3) Co je to svátek sv. Štěpána?
a) oslavuje se prvomučedník svatý Štěpán
b) druhý svátek vánoční, oslavuje se svatý Petr
c) třetí svátek vánoční, oslavuje se svatý Štěpán
4) Kdy se do českých domácností dostal vánoční stromeček?
a) ve 40. letech 19. století
b) v 80. letech 19. století
c) v 50. letech 20. století
5) Proč je ryba tradičním českým pokrmem štědrovečerní
večeře?
a) ryba je postní jídlo a zároveň symbol křesťanství
b) ryba je symbol bohatství a přinese peníze do rodiny
c) ryba je postní jídlo a zároveň symbol islámu

6) Proč si dáváme pod talíř při štědrovečerní večeři kapří šupinu?
a) přinese nám štěstí

b) přinese nám dostatek peněz
c) zaručí nám kapra i k další štědrovečerní večeři
7) Kdy se mají začít na Štědrý den podle křesťanské tradice rozbalovat dárky?
a) když se objeví první hvězda na nebi
b) když dojíme večeři
c) když se dodíváme po večeři na vánoční pohádku
8) Doplňte správně slovo v textu koledy
Narodil se Kristus pán
Narodil se Kristus Pán – veselme se,
z růže kvítek vykvet nám – radujme se. Z
života čistého, z rodu (…doplňte…),
Nám, nám, narodil se.
a) chudobného
b) mateřského
c) královského

Vánoční stromek Foto: Dana Josefová
9) Co to znamená, když při pouštění lodiček (plovoucích svíček) zůstává lodička při
okraji lavoru?
a) majitel lodičky se vydá příští rok do světa
b) majitel lodičky se bude příští rok držet doma
c) majitel lodičky bude líný a nebude mít příští rok práci

Kladensko a Slánsko je regionem s pestrými vánočními zvyky Foto: Jana Káninská
10) Jakou úlohu má v české domácnosti na Vánoce jmelí?
a) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese peněz.
b) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese lásky.
c) Čím víc bobulek na něm je, tím víc do domu přinese jídla.

Řešení: 1) c, 2) a, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) a, 8) c, 9) b, 10) b
Za každou správnou odpověď si započítej bod.
______________________________________________________________
Vyhodnocení.
8 - 10 bodů
Zajímáš se o Vánoce a je to vidět. Můžeš se počítat mezi vánoční fanoušky! Bravo!
5 – 7 bodů
Pěkný výkon, i když je ještě co dohánět. O Vánocích víš celkem dost věcí.
0 – 4 body
Nejspíš se o Vánoce moc nezajímáš. Moc toho o nich nevíš. Ale to se dá napravit.

Převzato ze stránek Českého rozhlasu

