MASOPUST
Masopust se koná v zimním období - začíná po svátku Tří králů a končí
v úterý před Popeleční středou.
Původ tohoto svátku sahá až do předkřesťanské doby a souvisel s oslavou
končícího zimního období a těšením se na jaro a nadcházející úrodu, zdraví,
hojnost a blahobyt. O masopustu se lidé veselili, tancovali, zpívali, hojně jedli
a pili, tropili si různé poťouchlosti.

Slovo masopust je odvozeno ze slov "maso"
a "půst" a je tím míněno to, že po skončení
tohoto svátku přichází čtyřicetidenní období,
kdy je zakázáno jíst maso a jiné tučné
pokrmy nebo sladkosti, pořádat hlučné
zábavy. Dodržuje se tedy půst, který je
zakončen Velikonocemi.

O masopustu se dříve pořádaly plesy,
tancovačky a jiné taneční zábavy. K tomuto
období patřily také zabijačky - lidé věřili, že
když se o masopustu pořádně najedí a
napijí, budou po celý rok zdraví a silní.
Na masopustní úterý se lidé převlékali za
maškary a srocovali se do průvodu, který
obcházel celou vesnici od stavení ke stavení
- zde si připíjeli s hospodářem a od
hospodyně dostávali koblihy, klobásy,
uzené apod.

TYPICKÉ MASOPUSTNÍ MASKY
Víš, které masopustní maškary se nejčastěji objevovaly v průvodu?
Spoj název masky s jejím popisem.

c) LAUFR

a) MEDVĚD

f) KOBYLA

d) SLAMĚNÁK
b) BÁBA

e) SMRT

1. Jeho různobarevný oděv byl sešit
z kousků látek, na hlavě měl
papírovou čepici a v ruce držel
hůl. Vedl průvod a jeho příchod
oznamoval boucháním na vrata
domu.

g) KOMINÍK

2. Jeho oděv i čepice jsou pošity

slámou. Může mít začerněné tváře
a bič v ruce.

4. K masce je zapotřebí

dvou lidí. První drží
hlavu upevněnou na
tyči, druhý dělá v
předklonu
hřbet
zvířete a zadní nohy.
Přes
sebe
mají
přehozenou
bílou
plachtu.

3. Nosívá na zádech
nůši a v ní dědka a
nebo je to naopak
- dědkem je člověk
a před sebou v
předklonu
má
loutku babky.

5. Jak to tak u této postavy bývá, chodil celý
v černém. Kontroloval v domácnostech
pece a začerňoval tváře přihlížejícím.

kožichu nebo naruby obráceného
kabátu a medvědí hlavy. Obvykle ho
vedl na řetězu medvědář.

7. Byla oděna v bílé plachtě, se
strašidelným obličejem a kosou
v ruce.
Řešení: a)6., b)3, c)1, d)2, e)7, f)4, g)5

6. Maska se většinou skládala z

