Hledací hra pro děti (obtížnost: cca 1. stupeň ZŠ)
Na listu je 8 otázek k našemu filmu o dvou velikonočních lidových obyčejích. Můžete jej vytisknout, nejlépe
na barevný papír, rozstříhat a otázky poschovávat doma nebo venku. Pokud se dětem lísky podaří najít
a otázky dobře zodpovědět, gratulujeme! A vy je můžete odměnit pochvalou nebo sladkostí  Připadají-li
vám otázky příliš těžké, podívejte se na film spolu s dětmi a odpovídejte společně.

1) Co se slaví o Velikonocích? Je to oslava vzkříšení Krista nebo se slaví, že přišlo jaro?

2) Čemu se na jaře říká „kočičky“?

3) Lidé věřili, že posvěcené kočičky mohou chránit před nemocemi. Pokropením svěcenou
vodou kočičky světí kněz. Ale kde? Venku u řeky nebo v kostele?

4) Který den se z posvěcených větviček pletly věnečky a kde se věšely? Proč, to je jasné.
Lidé věřili, že díky nim budou obyvatelé domu i dobytek zdraví.

5) Z kočiček se zhotovovaly malé křížky a ty na Velký pátek před východem slunce hospodář
zapíchl do země u svého pole. Také se u křížku pomodlil. Proč?

6) Kolik kvítků kočiček prý chránilo před bolením krku, když je člověk snědl před východem
slunce na Velký pátek?

7) Co je to rituální koupel? Rituální omývání? Je to obyčejné koupání večer ve vaně,
nebo je v něčem speciální a má jiný význam? Slouží pouze k očistě těla? Má chránit před
nemocemi?

8) Lidé se před východem slunce na Velký pátek omývali, ale kde? Doma v umyvadle nebo
venku u potoka nebo studánky?
Odpovědi:
1) obojí; 2) květům vrby jívy; 3) v kostele; 4) pletly se na Zelený čtvrtek, věšely se do oken ve světnici a do chléva;
5) aby bylo jeho pole úrodné; 6) tři; 7) rituální koupel není obyčejnou každodenní očistou, má zbavit tělo i duši
všeho škodlivého; rituální koupel na Velký pátek má chránit před nemocemi; 8) venku v přírodě
Příjemnou zábavu a radost z nabytých vědomostí Vašim dětem přeje muzejní pedagožka Jana 

