ZAPRASZAMY DO KOLEJNEGO TESTU Z WIEDZY O ŚLĄSKU

Tradycje mają to do siebie, że przenikają się wzajemnie
i mogą być wspólne dla wielu kultur,
ale też mogą różnić się w zależności
od miasta, regionu a nawet poszczególnych domów i rodzin.
Sprawdź, co wiesz o najbardziej charakterystycznych
tradycjach wielkanocnych spotykanych na Śląsku.
Rozwiązanie na końcu testu.

1. Głównym elementem tradycyjnej palmy wielkanocnej na Śląsku były gałązki:
A. brzozy
B. wierzby
C. jodły
2. Wierzono, że poświęcone palmy nabierały niezwykłej mocy, stąd powszechny był zwyczaj
połykania jej fragmentów a konkretnie baziek. Zabieg ten miał na celu:
A. ochronę przed bólem gardła
B. zapewnienie dobrych plonów
C. zapewnienie szczęścia w małżeństwie
3. ,,Kroszonka’’ to jajko pomalowane jednym kolorem. Nazwa ,,kroszonka’’ pochodzi od barwy:
A. zielonej
B. żółtej
C. czerwonej
4. Zwyczaj biegania po polach z zapalonymi miotłami, mający zapewnić urodzaj
i odegnać to co stare i zepsute, nosi nazwę:
A. palenie żuru
B. palenie Judasza
C. dyngowanie
5. Z czego wyrabiano specjalne krzyżyki, które w Wielki Tydzień zanoszono na pola
i wtykano w ziemię:
A. gliny
B. palmy wielkanocnej
C. słomy
6. Chodzenie z ,,klepaczkami”- drewnianymi kołatkami - wokół kościoła jest popularnym zwyczajem
praktykowanym w :
A. Wielki Czwartek
B. Wielki Piątek
C. Wielką Sobotę
”:

7. Najważniejszy posiłek wielkanocny to:
A. śniadanie
B. obiad
C. wieczerza
”:
8.Kto przynosi dzieciom prezenty w poranek wielkanocny:
A. baranek
B. zajączek
C. kurka
9.Jaki rodzaj kiełbasy najczęściej pojawia się na wielkanocnym stole:
A. śląska wędzona
B. biała surowa
C. jałowcowa
10. Za polanie wodą w wielkanocny poniedziałek, dziewczyny zwyczajowo musiały
obdarować polewającego:
A. wódką
B. ciastem
C. jajkiem

Ciekawostka !!!
Po przyjęciu chrześcijaństwa przez 200 lat duchowieństwo zabraniało
spożywania jajek w dni świąteczne, postrzegając je jako element magii pogańskiej.

Rozwiązanie:
1.B, 2.A, 3.C, 4.A, 5.B, 6.A, 7.A, 8.B, 9.B, 10.C

GRATULUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRYM SIĘ UDAŁO!

życzymy
SPOKOJNYCH ŚWIĄT

