
Dobrý den, 
téma na tento týden je tématické, a to Slet čarodějnic – jinak také týden věnovaný slavení události 
pálení čarodějnic.  
 
POVÍDÁNÍ S DĚTMI:  
Pálení čarodějnic/ Filipojakubská noc – proč se slaví?  
30.duben – 1.květen  
Zapalování vater (velkých ohňů), spalování loutek čarodějnic.  
Noc, kdy zlé síly měly větší moc než jindy. Podle vyprávění se během těchto nocí daly nalézt četné 
poklady. Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další 
předměty.  
Lidé také věřili, že v povětří poletuje mnoho čarodějnic, které se slétají na SABAT (Slet čarodějnic – 
sněm).  
Jak vypadá čarodějnice? Jak se čarodějnice může jmenovat?  
Minianketa – Kdybych uměl/a čarovat, co bych si vyčarovala/?  
Aktivita – Čarodějnický sněm (v kruhu sedíme se sklenicí uprostřed polepenou kusy krepáku 
v barvách žluté, oranžové, červené – ve sklenici je svíce jako malý oheň)  
 
BÁSNIČKA – JEŽIBABY 

Ježibaby, kamarádky,  
Krouží vzduchem tam a zpátky.  

Šaty mají od sazí,  
Snad se v letu nesrazí.  
 
JAZYKOVÁ CVIČENÍ  
Hledání synonym k pojmu čarodějnice – děti se snaží vymyslet co nejvíce slov, jak jinak říci 
čarodějnice  
Vymýšlení vhodných jmen pro čarodějnice – Baba Jaga, Evelína… 
Vymýšlení zaříkadel  

- PŘÍKLAD:  Čáry máry kouzlení,  
Ať se ta věc promění.  
Co to je? Kdo to ví, 
Ten ať rychle odpoví.  

 Čáry máry, máry čáry, hni se koště, láry-fáry.  
 Drápy, zuby krokodýlí, v kámen změň se v tuto chvíli.  
 Abraka dabraka, poklice od draka, tři čtyři bukvice, rezavé palice.  
 
PÍSNIČKA – 5 JEŽIBABA, ABRAKA DABRAKA  
https://www.youtube.com/watch?v=vOJEERgEEbE&ab_channel=LucieK%C5%99enkov%C3%A1 
https://www.youtube.com/watch?v=zid_DU7kkPQ&ab_channel=Ji%C5%99%C3%ADPazour 
 
TIP PRO POHÁDKU – ZAKLETÝ VRCH 

https://www.youtube.com/watch?v=vOJEERgEEbE&ab_channel=LucieK%C5%99enkov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=zid_DU7kkPQ&ab_channel=Ji%C5%99%C3%ADPazour


VÝROBKY – Čarodějnice z barevných papírů, novin  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



POHÁDKA O OBROVI, KTERÝ MĚL OBROVSKÉ TRÁPENÍ  
 
Je to dávno, kdy v hlubokém lese žil jeden obr Hugo. Nebyl vůbec zlý, měl rád děti, díval se, jak si 
hrají a snil o tom, že s nimi běhá, skáče nebo hraje na schovávanou. Ale jen se blížil k městu nebo k 
vesnici, země se otřásala a duněla. Lidé se ze strachu schovávali v domech, zavírali okna, zamykali 
dveře. Navíc ke všemu dospělí často děti obrem strašili. Chudák Hugo, obra se prostě všichni báli a 
nikdo neměl ani ponětí, že Hugo je tak hodný a moc opuštěný a nešťastný. 
Zoufalý obr dlouho přemýšlel o svém obřím trápení, až nakonec dostal nápad: všechno je proto, že je 
tak obrovský, musí se tedy zmenšit! To se snadno řekne, zmenši se, ale jistě to nepůjde tak snadno, 
jako když se při praní srazí ponožky. Naštěstí si vzpomněl, že v hlubokém lese za desaterými horami 
a pěti řekami žije jedna čarodějnice, která umí z malých rybek udělat velké kapry a z velkého hada 
žížalu. 
Vydal se tedy za čarodějnicí - přeskočil les, překročil řeky. Čarodějnice už pěknou chvíli slyšela obří 
kroky a celá vyděšená hledala úkryt v houštině. Obr co nejjemněji zaklepal na dveře její chaloupky a 
když se nikdo neozýval, nesměle nakoukl dovnitř. 
„Pěkně prosím, ctihodná paní čarodějnice, nic vám neudělám, nebojte se, jen jsem vás přišel požádat 
o pomoc." 
Čarodějnice se po chvilce odvážila vykouknout a řekla: 
"Ráda bych ti pomohla, ale zmenšit velikána není jen tak. Obyčejná zaklínadla tady nepomůžou. 
Musím nahlédnout do čarodějnické knihy." 
Dlouho listovala, až nakonec našla předpis na vhodnou směs. 
Muší ucho, kus žabince, 
trochu medu dej do hrnce, 
kousek křenu, hrst přesličky, 
přidej sůl a tři mušličky. 
Čarodějnice všechno nasypala do kotle a když byl kouzelný lektvar uvařený, dala ho obrovi vypít. 
Hugovi ani trochu nechutnal, ale vypil ho poctivě až do dna. A vtom se začal zmenšovat a zmenšovat. 
Šlo to tak rychle, že ho za chvíli nebylo ve vysoké trávě vidět. 
"Toho nápoje jsi asi vypil moc a já jsem nic nevážila, všechno jsem brala jen tak od oka," vzdychla 
čarodějnice. 
"Co si teď počnu? Nemohla bys mě zase trochu zvětšit?" slabým hláskem zaškemral obřík - trpaslík. 
Čarodějnice znovu dlouho listovala v učené knize a dala se do přípravy kouzelného odvaru. 
Vrbový proutek, slzy krokodýlí, 
muší křidélka, křídla motýlí, 
zelíčko mladé, prastarou vodu, 
zamíchej, podávej na prvním schodu. 
Tentokrát neudělala chybu, Hugo se postavil na první schod u vchodu do čarodějnické chaloupky, 
vypil lektvar a začal se zvětšovat. Ne moc, jen akorát, aby byl právě tak velký jako obyčejný člověk. 
"Hurá, hurá!" volal Hugo a poskakoval hned na jedné, hned na druhé noze a potom na obou. Kdyby 
tohle udělal, když byl ještě obrem, chaloupka čarodějnice by se sesypala jako domeček z karet. 
"Ani nevíte, jak jsem vám vděčný," řekl. „Mohl bych taky já něco pro vás udělat?" 
"To víš, že bys mohl," odpověděla. „Když teď vypadáš jako člověk, můžeš mně někdy dojít nakoupit. 
To víš, já se nerada ukazuji mezi lidmi, koukají po mě divně, a dokonce se smějí mému klobouku." 
Od té doby žil Hugo ve městě, mohl se kamarádit s lidmi, hrát si s dětmi a pravidelně nosil paní 
čarodějnici nákupy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 
 
 
 
 



 



 

POKUS – SKLENĚNÁ NÁDOBA, OCET, POTRAVINÁŘSKÉ BARVIVO, TŘPYTKY, JAR, LŽIČKA, PLECH, JEDLÁ 

SODA  



  



 


