
Krásné jarní dny, milí zvonečkové a rodiče. 

Je nám moc líto, že právě takový krásný čas jako je předmájové období nemůžeme 

prožívat společně s vámi. Proto opět posíláme alespoň několik nápadů, které vám 

mohou posloužit k vyplnění volného času. 

 

ČARODĚJNICE 

 

První jarní dny máme za sebou. Mimo sluníčka sebou jarní období přináší i mnoho 

zvyků a tradic. Velikonoční svátky nás již minuly, brzy se však můžeme těšit na jednu z 

dalších dlouholetých a velice oblíbených tradic, a to pálení čarodějnic. Tyto svátky 

dětí milují pro svou hravost a tajuplnost. Pomocí her lze dětem přiblížit podstatu 

tradice a probouzet u nich pochopení symbolu dobra a zla. 

 

 

Seznamte děti s filipojakubskou nocí  

Tato noc se považovala za magickou, o půlnoci se prý otevírá země a vydává své 

poklady. Je to také noc, kdy na obloze podle pověr poletovaly čarodějnice. Na 

ochranu proti nim se na kopcích zapalovaly ohně. Odtud tedy pochází „pálení 

čarodějnic“. Nebojte, dnes už žádné čarodějnice na obloze nepoletují. Filipojakubská 

noc je spíš ve znamení posezení u ohně a opékání špekáčků. 

Link pro širší vysvětlení této tradice: 

https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/tradice-paleni-carodejnic-noc-plna-

kouzel-a-ritualu-349870 

https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/tradice-paleni-carodejnic-noc-plna-kouzel-a-ritualu-349870
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Víte, co znamenalo slovo „čarodějnice“ úplně původně? Čarodějnice je tzv. moudrá 

žena, i dříve to byly vědmy, bylinkářky a léčitelky, které lidem pomáhaly. Vyrobte si 

také jednu, vždyť co by bylo pálení čarodějnic bez nosaté ježibaby. 

 

 

 



Linky pro složitější čarodějnici  

https://www.slevomat.cz/blog/prispevek/1011-tvorime-s-detmi-carodejnice-

do-okna-i-zahrady# 

http://maminky.eu/deti/paleni-carodejnic-tradice-vyrabime-s-detmi-

carodejnici-z-prirodnin/ 

Pokud se vám nechce do výroby čarodějnické postavičky nebo nemáte doma všechny 

propriety, nevadí. Bohatě si vystačíte i s papírem a pastelkami. Nechte děti kreslit 

ježibaby podle vlastní fantazie. Na závěr jí vymyslete jméno.  

 

Práce s pohádkou 

Jedním ze způsobů, jak děti zaujmout, jsou pohádky a příběhy. Děti je milují a rádi si 

představují, že jsou součástí takového příběhu Při této pohádce, můžeme skvěle 

trénovat sluchovou pozornost. A to tak, jestliže během pohádky zazní jméno „Berta“ 

děti musí tlesknout. 

 

 

                            

O neposlušném koštěti 

Tam daleko za horami, v hlubokém a černém lese, když se někdo zatoulá, strachy se 

jen třese. Uprostřed lesa stálá chaloupka, nebyla velká, nebyla malá. Bydlel v ní 

kocour se svojí paní. V té chaloupce totiž žije s kočkou jedna čarodějnice. Nemějte 

však s Berty strach. Berta zná jen dobré čáry. Po lese chodí, byliny střádá – není žádná 

ničemnice, je z ní lesní lékárnice. Berta už však není mladá, trošku se jí třese brada. 

Když tak chodí po lese, náklad se jí pronese. A tak Berta často sní, že by místo chůze 

pracné mohla lesem létati. Prostě Berta zatoužila po parádním koštěti. Když přišel čas 

narozenin, rada starých čarodějnic na návštěvu k Bertě spěchá. Po hostině mezi dárky 
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někdo tu i koště nechal. Berta s velkou kuráží na první let vyráží. Jenže ouha, je to let, 

nad lesem je koště hned. Letí jako zběsilé, Berta ztrácí na síle. Čarovná věc nestačí, 

Berta musí kouzlo znát. Pak se s věcí čarodějnou není čeho obávat. Lesní ptáci 

všechno vidí. K chaloupce se rozletěli, jako by šlo o závod. Vždyť u dárku takového 

nesměl chybět přesný návod! S návodem už ptáci letí! Berta rychle čte si vzkaz. 

Ovládat věc čarodějnou, to chce, Berto řádný důkaz! Před létáním opatřit si čarodějní 

průkaz! Berta dolů seskočila, koště zase odkládá. Můžeme si býti jistí, od té chvíle 

Berta návody bude čísti. Po získání průkazu koště plně ovládá. Létala pak jako drak, 

říkám pravdu, je to tak. 

 

Hra „Pozorná ouška“ 

Po přečtení můžete děti vyzkoušet, jak pozorně poslouchaly a zda dokázaly zachytit 

hlavní myšlenku pohádky.  Pokládejte jim otázky tykající se obsahu pohádky a 

vybízejte je, aby odpovídaly celou větou, nikoliv pouze jedním slovem. Podpoříte tak 

rozvoj řeči. 

 

                                                               Otázky typu: 

O kom byla pohádka? 

Jaké zvířátko bydlelo s Bertou? 

Byla Berta hodná nebo zlá,? 

Jak se pozná, když je někdo hodný, nebo zlý? 

Co si Berta moc přála? 

Dostala nakonec svou vysněnou věc a od koho? 

Co si nepřečetla před první letem? 

Jakpak dopadl první let? 

Kdopak jí pomohl? 

 Proč Berta potřebovala letecký průkaz? 

Potřebují také lidé na řízení průkaz? 

Co by se stalo, kdyby ho neměli? 



Čarodějnice mám, můžou být inspirací pro mnohé aktivity. Zde naleznete některé z 

nich.     

 

Čarodějné aktivity ven na zahradu 

Zkuste závodit na koštěti, rodiče můžou fungovat jako měřiči rychlosti nebo se závodu 

přímo zúčastnit. Při této činnosti se dětičky vyřádí a bude je to velice bavit. Tak 

držíme dětem palce, aby nad dospělými vyhrály. 

 

Čarodějnická překážková dráha - na zahradě si můžete sestavit překážkovou dráhu – 

slalom mezi polínky, chůze po laně, přeskočit prkno atp. 

Zahrajte si na slepou bábu.  

 

 

 

Link hra na slepou bábu  

https://www.lexikonher.cz/hry-pro-deti/slepa-baba 

 

Čarodějné aktivity na doma 

Děti všeobecně rády poslouchají hudbu a tancují. Pusťte jim rytmickou muziku 

a pořádně si zaskotačte. Je pravda, že se pravděpodobně všichni zadýcháte, ale určitě 

https://www.lexikonher.cz/hry-pro-deti/slepa-baba


zažijete zábavné chvíle. Můžete zkoušet různé rytmy a žánry a v tancování se střídat. 

Nebo nechte děti předvádět zábavné kreace a hodnoťte je jako porota. 

 

Linky  

https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o&list=PLExXDb7-

EvFHTAczK1BFB0EZ0U1khRAoU 

https://www.youtube.com/watch?v=hBhYhUryof0&list=PLExXDb7-

EvFHTAczK1BFB0EZ0U1khRAoU&index=6 

 

Podívejte se na pohádku „ O perníkové Chaloupce“ je krásně hudebně zpracovaná. 

 

Link  

https://www.youtube.com/watch?v=G86uw6GpGpg 

 

Zahrajte si čarodějnické kuželky: na ruličky od kuchyňských utěrek nakreslete obličeje 

čarodějnic. Postavte je jako kuželky a dítě se do nich může trefovat míčkem. 

 

Uskutečněte doma závody pavouků: zmuchlejte kousek ubrousku, který bude 

znázorňovat pavouka. Můžete ho i pomalovat. Poté se pokuste pomocí dechu, 

pavoučka dofoukat na opačnou stranu stolu. Vyhrává, kdo to zvládne první. 
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Zapojte hlavičky dětí, tento pracovní list rozvíjí chápaní číselné řady. Většina dětí 

zvládne bez problému počítat do pěti, s většími čísly dětem můžete podle potřeby 

pomoci. 

 

  



Doufáme, že vás tyto čarodějné aktivity pobaví a že při nich strávíte příjemné 

společné chvíle. Přejeme vám krásný, pohodový 1. máj a snad brzy na shledanou. 

Vaše paní učitelky Martinka a Ivanka 


