
 

 

Kvíz – Jak dobře znáš svátek svatého Martina? 

 

❖ Na čem přijíždí sv. Martin v den, kdy slavíme jeho svátek? 

a) Na bílém oslu 

b) Na bílých saních 

c) Na bílém koni 

 

❖ Čí patronem je sv. Martin? 

a) Milenců 

b) Čeledínů a děveček 

c) chudáků, žebráků, vojáků a pastýřů 

 

❖ Kdy se slaví svátek sv. Martina? 

a) 11. listopadu 

b) 19. listopadu 

c) 27. listopadu 

 
❖ Svatomartinská vína jsou: 

a) Mladá a svěží 

b) Výrazné chuti 

c) Pouze růžová 

 

❖ Na sv. Martina se peče: 

a) Svatomartinský kapr 

b) Svatomartinské koláče 

c) Svatomartinská husa 

 

❖ Na sv. Martina se lidé scházejí: 

a) V parku 

b) V průvodu 

c) V hospodě 

 

❖ Svátek svatého Martina původně souvisel: 

a) s ukončením služby, kdy se čeledínům a děvečkám vyplácela mzda 

b) se začátkem adventu 

c) se začátkem vinobraní 

 

❖ Co praví legenda o sv. Martinovi? 

a) Že je nesmrtelný 

b) Že rozetnul mečem svůj plášť a polovinu daroval chudému nahému žebrákovi 

c) Že vyhrál všechny bitvy 

 



 

 

❖ Kde strávil sv. Martin většinu svého života? 

a) Ve Francii, kde se stal biskupem 

b) V Itálii, kde se oženil a měl 12 dětí 

c) V Maďarsku, kde se také narodil 

 

❖ Kromě pečené svatomartinské husy se na sv. Martina podávaly: 

a) Vanilkové rohlíčky 

b) Martinské rohlíčky 

c) Boží milosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Správné odpovědi  

 

❖ Na čem přijíždí sv. Martin v den, kdy slavíme jeho svátek? 

Na bílém koni 

 

❖ Čí patronem je sv. Martin? 

Vinařů a vojáků 

 

❖ Kdy se slaví svátek sv. Martina? 

11. listopadu 

 

❖ Svatomartinská vína jsou: 

Mladá a svěží 

 

❖ Na sv. Martina se peče: 

Svatomartinská husa 

 

❖ Na sv. Martina se lidé scházejí: 

V průvodu 

 

❖ Svátek svatého Martina původně souvisel: 

s ukončením služby, kdy se čeledínům a děvečkám vyplácela mzda 

 

❖ Co praví legenda o sv. Martinovi? 

Že rozetnul mečem svůj plášť a polovinu daroval chudému nahému žebrákovi 

 

❖ Kde strávil sv. Martin většinu svého života? 

Ve Francii, kde se stal biskupem 

 

❖ Kromě pečené svatomartinské husy se na sv. Martina podávaly: 

Martinské rohlíčky 

 

 

 


