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PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

 

Poslední den v dubnu je spjat se zvykem pálení čarodějnic. Staví se Máje a táboráky, opékají se 

špekáčky, pálí se vyrobené čarodějnice ze slámy a látky.  

CÍL: k blížící se tradici pálení čarodějnic se snažíme formou her a nabízených činností dětem 

přiblížit podstatu tradice. Děti se seznamují s její historií a společně probouzíme jejich tvořivost a 

fantazii. Hlavním cílem je pochopení symbolu dobra a zla.  

OPAKOVÁNÍ: 

 Procvičování sluchového vnímání; 

 Vyhledáváme slova s hláskou S a P; 

 Jmenujeme obrázky, dbáme na správnou výslovnost; 

 Spočítej slova na S a na P, kterých je více? 

https://search.seznam.cz/?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+%C4%8Darod%C4%9Bjnice&url=https://thumbs.dreamstime.com/b/cartoon-pretty-funny-witch-flying-her-broom-halloween-vector-illustration-isolated-white-97290606.jpg&v=2&c=1&data2=c-gl6J2BXyUTNSMZ0v_UOREIR7SEX9rpwrP7xrmykuKtssHOWYX9G1O3oHjGNoaECXtKNWjI6MYWiLGdcyXVF4lcYZqg0pzh5gOBAs0iRRuC6TKTFhj2D2zyZcJr_UQSwtEJ4oJR9VEDT8sEdtjTlKhktgR
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PONDĚLÍ: 

Povídání o Čarodějnicích: 

Pálení čarodějnic patří ke zvykům, které se provozují dodnes. Lidé věřili, že při magické 

filipojakubské noci (z 30.4. na 1.5.) poletují kolem čarodějnice na svých košťatech. Té noci se 

proto také říká "noc čarodějnic". Nemusíme se však bát, čarodějnice dělaly také mnoho užitku, 

protože pomocí bylinek léčily nemoci. Čarodějnice bylinkářky se vyznaly v tajích přírody. 

Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. 

VÝUKOVÁ ČINNOST: 

 Děti určují vlastnosti u těchto pohádkových postav: čarodějnice (zlá/hodná), princ 

(statečný …), princezna (pyšná …), král (chytrý …), drak (zlý …), Honza (líný, silný); 

 Určujeme protiklady, např. hodný/zlý, hezký/ošklivý, malý/velký, chytrý/hloupý, 

pracovitý/líný, chudý/bohatý …  rozvíjíme slovní zásobu a dbáme na stavbu vět; 

 pochopení dobra a zla; 

Motto: Čarodějky, je náš den, oprašte koště a pojďte ven! 

 

 

 

https://search.seznam.cz/?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+%C4%8Darod%C4%9Bjnice&url=https://static8.depositphotos.com/1007168/824/i/600/depositphotos_8244126-stock-photo-halloween-witch-cat-on-a.jpg&v=2&c=1&data2=LV8bcN_xub5xAMa6_U1qnB6hN_2W0iHCU76uXKGSldNoJON-Z_BF0KgnWRRKcLI2QKjcQM44CHKtC2NF7it0WVPlnt9DN_1DQianz7nwBKv23_D3P_DtSPdUC2OefWM1FcBoQMLWoA1sPC2zW8Vh5mX5rPU
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Naučíme se básničku a doprovodíme ji pohybem. 
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Motivační pohádka O perníkové chaloupce:  
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PRÁCE S POHÁDKOU - Jazyk a řeč: 

 Povídání o čarodějnicích, vytváření charakteristiky; 

 Kdo je čarodějnice? 

 Kde všude jsme se v pohádce s čarodějnicí setkali? 

 Jak ji poznáš? (má koště, bradavici) 

 Co všechno umí? 

 Jaké má vlastnosti?  

 Jsou zlé i hodné čarodějnice (věštkyně, léčitelky, které zahánějí nemoci, znají kouzelnou 

moc bylinek); 

 Jaká je čarodějnice v pohádce O perníkové chaloupce? Je hodná nebo zlá a proč? 

 Vytváření čarodějnické řeči, doprovod na hudební nástroje (činely, ozvučná dřívka, 

kastaněty, bubínek, chrastidla, rolničky ...); 

 Rytmizace říkadel s čarodějnickou tématikou, hry se slovy; 

 Kdo pomáhá čarodějnici? (černý kocour, havran, netopýr, had, žába, pavouci, kouzelná 

hůlka, létající koště); 

 Co bys vykouzlil, kdybys uměl čarovat? 

 Vypravuj O perníkové chaloupce podle obrázkové pohádky, nahrazuj obrázky slovy. 
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PL: 

 Procvičujeme vlnovky, horní kličky, horní obloučky a zoubky; 

 Každý řádek obtáhneme 3x; 

 Pracujeme podle diktátu barev: 1. řádek vlnovky – červená, 2. ř. kličky – modrá, 3. řádek 

obloučky – zelená, 4. ř. zoubky – žlutá; 

 Dbáme na správný úchop pastelky; 

 Každý řádek obtahujeme jedním tahem. 
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Čarodějnické cvičení 

 
Čarodějnice velice ráda čaruje a pilně se učí. Ale občas se potřebuje projít, aby uměla také hezky 

chodit - chůze v prostoru, poskočit si, a když jde lesem, musí pořádně zvedat nohy (chůze s 

vysokým zvedáním kolen). A zase si odletět zpátky do své chaloupky. 

 

Čarodějnice pozdravila sluníčko, zamávala mu a čarovala: 

Čáry, máry, ať jsou tady: 

 kočky, klek, vyhrbit záda a narovnat, prohnout záda a narovnat; 

 

 pejsci, co protahují ocásek: klek, opřít se o kolena a dlaně, vytáčíme kolena vlevo a 

díváme se dozadu a vpravo a díváme se; 

 

 kozel, co jede na kole: leh na zádech a protahujeme nohy, jako když jedeme na kole; 

 

 medvěd, co protahuje tlapky: leh na zádech, zvedneme všechny čtyři ke stropu a otáčíme 

kotníky a zápěstím; 

 

 čáp, co klepe zobákem: Stoj na jedné noze, přepažit a klepeme zobákem; 

 

 žába, co skáče rychle pryč: sed dřepmo, ruce mezi koleny a skáčeme; 

 

 déšť: stoj na špičkách, vzpažit a pomalu jdeme do dřepu a kmitáme prsty; 

 

 duha, sed s nataženýma nohama, upažit a jdeme do vzpažení a zpět: 

          Nádech vzhůru, výdech dolů, malujeme velkou duhu. 

 

Ale už byla unavená a rychle se zavrtala do peřin a odpočívala. 

 

Krátká relaxace - odpočinek vleže na koberci.  
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ÚTERÝ: 

Motivace dětí k tématu knihou o čarodějnicích nebo povídkou v časopise. 

 Práce s knihou / časopisem o čarodějnici; 

 Děti přemýšlejí, zda je čarodějnice hodná nebo zlá; 

 Předvádějí hodnou čarodějnici – usmívají se na sebe/zlou čarodějnici – mračí se na sebe; 

 Vyhledávají dobro a zlo ve čteném textu; 

Jak taková čarodějnice vypadá? 

Svou postavou připomíná čarodějnice stařenku. Prozradí jí velký nos, bradavice, hrb a 

rozcuchané šedé vlasy, které jí za letu vlají zpod šátku. Čarodějnice je nejčastěji vidět za úplňku 

a za bouřlivých nocí. Má tmavý háv, na rameni černou kočku, létá na koštěti, kolem ní létají 

netopýři. Čarodějnice vaří různé lektvary a čaruje pomocí hůlky. 

U čarodějnice určujeme: 

 Jak vypadá, jaký má hlas, věk a povahu? 

 Kde čarodějnice bydlí? 

 Jaká umí kouzla? 

 Jaké má pomocníky? 

 Co je její dopravní prostředek? 

Pozorně poslouchej čtený text a odpovídej: 
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PL: 

 Rozvíjíme zrakové vnímání; 

 Najdi 5 rozdílů v obrázku a zakroužkuj je; 

 Co čarodějnice dělá? (čte v kouzelné knize); 

 Koho má za pomocníka? (krysu); 

 Jaký dojem na tebe čarodějnice dělá – je hodná nebo zlá? 

 Vybarvi horní obrázek. 



13 
 

 



14 
 

Básnička:  

 Naučíme se básničku; 

 Správně vyslovujeme a přednášíme; 

        Ježibaby 

Ježibaby kamarádky, 

krouží vzduchem tam a zpátky. 

Šaty mají od sazí,  

snad se v letu nesrazí. 

 

ČARODĚJNICKÉ TÉMA – Nelze posuzovat podle vzhledu:  

O škaredé čarodějnici 

Ve Lhotě pod Zlatou skálou žila hodně stará a ošklivá čarodějnice Bára. Lidé se jí báli a tak žila 

samotářským životem ve své malé chaloupce na kopci. Nikdo z místních nevěděl, jaká ve 

skutečnosti je, neboť ji všichni posuzovali jen podle jejího vzhledu a nikdo s ní ani slova 

nepromluvil. 

Jednoho dne se rozpršelo. Nebyla to však obyčejná bouřka, na kterou byli obyvatelé zvyklí. 

Pršelo bez ustání celý týden. Místní řeka provalila své koryto a zatopila město. Lidem voda vše 

vzala – domy, zásoby. Ve městě byla chudoba a hlad. Pouze čarodějnici povodeň ušetřila, 

protože voda se na kopec, na kterém žila, nedostala. Jídla měla ve své spíži dost, a jelikož měla 

dobré srdce, vypravila se dolů za lidmi, aby jim pomohla. Přišla na náměstí s plnou nůší chleba, 
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masa a zeleniny. Jak to lidé uviděli, překonali strach a začali si nabízené jídlo brát. Za chvíli byla 

nůše prázdná. I druhý den čarodějnice přišla. To už na ní čekali mladí, staří, muži i ženy.  

Lidé totiž zjistili, že podle vzhledu nelze nikoho posuzovat. Od té doby již uběhlo mnoho let. 

Čarodějnice z kopce si našla přátele ve vsi, kteří její pomoc nikdy nezapomněli a nakonec, když 

byla již moc stará, lidé pomáhali jí.  

 

 Byla čarodějnice Bára zlá? 

 Proč lidé mysleli, že je zlá? 

 Posuzujeme lidi podle vzhledu? 

 Jak Bára lidem pomohla? 

 Pomohli lidé čarodějnici Báře? Jak? 

 

 

 

 

https://search.seznam.cz/?q=kreslen%C3%A9+obr%C3%A1zky+%C4%8Darod%C4%9Bjnice&url=https://st4.depositphotos.com/1719108/21647/i/600/depositphotos_216475862-stock-photo-cartoon-fairy-tale-character-old.jpg&v=2&c=1&data2=Kg3qHFwSG1cmyCJDP4qzZRCnkw-Hv6Nj-xXRjbFOQLSExNmnU5WuPX8zJRU5gGabai10L-GTcg8sEhXqFlBLwHjod3nE5qSZAWXQeivW8eoWZrqlOf0mch5Erxkcfb2TUKgIdPS_gvbZsC80E76XEGDrR1l
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STŘEDA: 

VÝUKOVÁ ČINNOST: 

Filipojakubská noc  

 

Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi: 

Posledního dubna a prvního května jsou dny spojeny s mnoha aktivitami a oslavami. Nejčastěji 

si každý vzpomene na pálení čarodějnic a stavění májky, kterou chodí chlapci do lesa uříznout 

právě poslední dubnový večer. 

Filipojakubská noc je noc z 30. dubna na 1. května. Podle prastarých tradic je právě tahle noc 

spojována hlavně se zapalováním ohňů, tato tradice byla zachována dodnes. Málokdo si totiž 

v dnešní době pálení čarodějnic spojí s různými magickými rituály, které byly v minulosti 

prováděny, protože naši předci věřili, že bez nich by nebyli chráněni před zlou mocí. A protože 

se na původní tradice a zvyklosti často zapomíná, my si je připomeneme. 

 

https://i2.wp.com/blog.velkykosik.cz/wp-content/uploads/2018/04/filipojakubska_noc.jpg
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Ochrana úrody i dobytka 

 Původně se ohně zapalovaly na kopcích, aby je čarodějnice viděly a zlo nemohlo 

postihnout celou vesnici;  

 Svou roli hrály i křesťanské předměty, které u sebe lidé nosili, aby byli chráněni před 

zlými silami – nejčastěji to byly květy kapradí  nebo svěcené křídy; 

 Stejnými předměty byla chráněna i úroda nebo dobytek, ve chlévech nesměly chybět 

zelené větvičky, často se celý chlév obsypával dokola pískem, aby žádná čarodějnice 

nemohla natáhnout svou mocnou ruku a učinit lidem příkoří.  

 Každý má v tento velký den svůj jasný úkol - muži staví na kopcích hranice, ženy 

vyrábí umělé čarodějnice. Čarodějnice jsou vyráběny ze starých hadrů pevně 

připevněných ke starému koštěti a samozřejmě jim nesmí chybět pověstný věneček 

z pampelišek.  

 Hotová čarodějnice je pak umístěna přímo na vysokou hranici a zapálena společně s ní.  

I oheň má svou tradici 

 Podle starých tradic a pověstí, je tou nejúčinnější ochranou před čarodějnicemi právě 

oheň.  

 Oheň by měl být zakládán a nadále během večera a noci udržován pouze z přírodních 

materiálů. Podle starých tradic, kdo pálí nečisté a zakázané věci, jako jsou pneumatiky, 

oleje nebo odpadky, zlo na sebe a všechny okolo přivolává.  
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PL: 

 Spoj stejné obrázky barvou podle daného diktátu barev: 
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Hv: 
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Vv: 

ČARODĚJNICE: 

 1. varianta: POMŮCKY: čtvrtka, vodové barvy, štětec, lepidlo, krepový papír bílý a 

černý. Na čtvrtku namalujeme oranžovou (hnědou) barvou obličej, doplníme detaily (oči, 

nos, bradavici, pusu), vlasy přilepíme z proužků bílého krepového papíru. Domalujeme 

šaty a tvar klobouku, který polepíme útržky barevného (černého, hnědého) papíru. 

 2. varianta: POMŮCKY: rulička od toaletního papíru, vodové barvy, štětec, lepidlo, 

nůžky, barevné papíry. K výrobě použijeme ruličku z toaletního papíru, kterou obarvíme 

nebo olepíme černým papírem. Na ruličku nalepíme obličej (zelený, hnědý). Na vlasy 

nastříháme na proužky oranžový papír, který stočíme přes tužku a nalepíme. Celou 

čarodějnici zakončíme špičatým kloboukem z černého papíru.  
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PL: 

 Procvičujeme dolní kličky; 

 Každý řádek obtáhneme jedním tahem ve směru šipek. 
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ČTVRTEK: 

„Vaříme lektvar“ – děti utvoří kruh, ve kterém uprostřed stojí kotel postavený např. z kostek 

 Každé dítě postupně po kruhu vysloví, co by přidalo do kotle a proč. (Např. Přidávám do 

kotle květinu, abychom krásně voněly. Přidávám do kotle špenát, abych byla zdravá. 

Přidávám trochu medu, ať jsem sladká… atd.); 

 Děti vymýšlejí zaklínadla a kouzelné říkanky, které doplňují pohybem: 

např. Čáry máry, basta fidli, košťátko nás ponese, poletíme jako vítr, bojte se nás, bojte se! 

Čáry máry babička, ať je ze mě žabička. Vyleť, hůlko do vzduchu, ať se proměním v ropuchu. 

Čáry máry, kopule měsíčná ať se z tebe stane rosnička zelená.; 

 Vymýšlejí si čarodějnická jména; 

 Tancují kolem kotle; 

 Foukají do ohně (červený krepový papír); 

 Předvádí silný, mírný, smutný, zlý, veselý, pomalý, rychlý vítr. 

LEKCE VAŘENÍ: 

 Nahrazuj obrázek slovem; 

 Co vše dala čarodějnice do lektvaru? 

 V čem lektvar vařila a jakou barvu má? 
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PL: 

 U čarodějnice dokresli obličej – nezapomeň na velký nos, bradavici, oči, ústa; 

 Vybarvi vlasy a klobouk. 
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PÁTEK: 

HÁDANKY: 

 

Čarodějnický rej 

 Poslední den navazujeme na lidovou tradici „Pálení čarodějnic“ a ve školce pořádáme 

čarodějnický rej, kde se děti představí v nepřeberném množství vyrobených masek a 

kostýmů.  
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Pro děti jsou uspořádány soutěže: 

 Průlez pavučinou (tunel); 

 Let na koštěti (koordinujeme pohyb s tyčí); 

 Skákání přes překážky; 

 Postrkávání míče tyčí k cíli; 

 Soutěž o nejlepší zaříkávadlo. 

Cvičení pro čarodějku: 

 Ráno se protáhne (leh na zádech, vzpažit a vytahovat pravou ruku a nohu, levou ruku a 

nohu).; 

 Zamíchá si kávu (sed s nataženýma nohama, předpažit, krouživý pohyb zápěstím nad 

koleny); 

 Pere prádlo (stoj rozkročný, vzpažit, jdeme do předklonu a napodobujeme praní prádla – 

mácháme rukama vpravo, vlevo);  

 Pověsí prádlo (dřep a stoj na špičkách); 

 Vydrbe podlahu (klek a po podlaze provádíme krouživé pohyby – jako rejžákem 

 Uvaří kaši (provádíme kruhy před tělem, jako když mícháme kaši a říkáme: Kaše kypí, 

kaše vře, utíkej kocourku ke mně);  

 Sbírá bylinky na svoje lektvary (kopřivu, co pěkně pálí  - třeme dlaně o sebe); 

 Spěchá domů (rychlá chůze); 

 Vaří knedlíky (malý – kroužení zápěstím), větší - kroužení lokty a největší kroužení 

pažemi); 

 Posypala je (napodobujeme sypání prsty); 

 Mňam, to byla dobrota (olizovali se všichni - gymnastika mluvidel);  

 Po obědě si chvilku odpočinula (leh na zádech); 

 Odpoledne spočítala své pomocníky (počítáme se);  

 Jaké pomocníky má? (černý kocour, pavouk, sova, had a netopýr). 
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Stavba chýše pro čarodějnici: 

 Děti staví čarodějnické doupě (z kostek, kusů látek) a dotvoří nasbíranými přírodninami; 

 Co všechno čarodějnice ve své chýši potřebuje?  

 Bude se v chýši čarodějnici líbit? Bude se jí tu dobře bydlet? 

Sluchová hra: 

 Děti nanosí do chýše předměty, se kterými bude čarodějnice čarovat (papíry, igelitový pytlík, 

dřívka, klíče, příbor, dřívka ….) Čarodějnice se zavře do své chýše a děti musí podle sluchu 

poznat, s jakými předměty manipuluje (čaruje). 

Let na koštěti: 

 Pohybová improvizace, na daný signál změna pohybu nebo pozice těla; 

 Můžeme zařadit logopedické cvičení – čarodějnice startuje koště, děti procvičují hlásku T, T, 

T…. 

Vv: KOČKA, PAVOUK 

KOČKA 

Každá čarodějnice má kočku; 

 POMŮCKY: barevnou čtvrtku (papír), časopisy, zbytky barevných papírů, nůžky, lepidlo, 

štětec, vodové (temperové) barvy; 

 1. Varianta: z novinového papíru vystřihneme kočku, polepíme odstřižky barevných 

papírů a nalepíme na barevnou čtvrtku; 

 2, varianta: na barevnou čtvrtku nakreslíme hlavu černé kočky a dokreslíme výrazné oči.
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PAVOUK: 

 Z ruliček od toaletního papíru vytvoříme pavouky, ruličku natřeme černou barvou 

(vodovou nebo temperovou); 

 Nastříháme černý papír na proužky a přilepíme k tělu pavouka jako nohy, nalepíme oči; 

 Na žlutý papír namalujeme pavučinu fixou. 
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PL - Grafomotorický list: 

 Několikrát obtáhni dráhu letu čarodějnice jedním tahem; 

 Vyber si barvičku pro dráhu letu; 

 Drž správně pastelku; 

 Čarodějnici vybarvi; 
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