
 

   PUTOVÁNÍ S MALOU ČARODĚJNICÍ   
                   
Blíží se poslední dubnový den, který je spojován s tradicí pálení čarodějnic, ale také s jarním 
úklidem:

„NEŽ PŘIJDE PRVNÍ DEN KVĚTINOVÝ,

MUSÍ BÝT ÚKLID HOTOVÝ.

NEŽ ZAČNOU VONĚT KVĚTY STROMŮ,

MUSÍME VYNÉST SMETÍ Z DOMU.

MUSÍME ZAMÉST V POKOJÍČKU,

POŘÁDEK UDĚLAT I V SRDÍČKU.“

Děti,  podívejte  se,  jestli  máte  všechno,  ale  opravdu  všechno  pečlivě  uklizeno.  Pokud  je
potřeba ještě něco uklidit, ustlat postýlku, zamést podlahu, uklidit si věci do skříní a poliček
nebo  utřít  stůl,  pusťte  se  do  práce.  Pomohou vám pomocníčci-lopatka,  smetáček,  kyblík
s vodou a hadříkem. A samozřejmě ten největší díl práce musí udělat ty Vaše malé ručičky. 

Tak vzhůru do toho a vše je hotovo!

NĚCO MÁLO O TRADICI PÁLENÍ ČARODĚJNIC                                   

V dávných dobách byla čarodějnice symbolem zla, nečisté moci, původem všech neduhů a
nemocí. Čarodějnicím byla připisována schopnost létat. Jejich dopravním prostředkem bylo
obvykle  koště,  vidlice  nebo  hřeble.  Košťata  byla  zhotovena  z jasanového  dřeva  nebo
vrbových nebo březových proutků. Při sletu a reji čarodějnic se volila královna, která vládla
celé hostině a vedla speciální tanec „čarodějnické kolo“ -kdy se tančilo pozpátku.

V minulosti lidé věřili, že je potřeba se proti čarodějnicím chránit. Večer před tímto svátkem
se na Hlučínsku zdobila vrata domů zelenými ratolestmi, za okna a do příbytků za kříže si lidé
dávali  svěcené  jívové  pruty  (kočičky).  Smyslem  bylo,  uchránit  úrodu,  hospodářství  a  lidi
samotné.

Poslední dubnový den 30. dubna bývalo zvykem zapalovat na návrších ohně. Na hranici bylo
třeba sesbírat sedm druhů dřeva, mezi nimiž nesměl chybět jalovec. Do seskládané hranice se
zapíchla figurína čarodějnice, kterou zapálil muž, který jako poslední měl ve vesnici svatbu.
Omladina pak přes oheň přeskakovala, vyhazovala do vzduchu košťata a zapálená dřeva, a
to proto, aby bylo vidět letět čarodějnici na koštěti a odehnat ji.



Od dohořívajícího ohně se zapalovaly pochodně, které lidé odnášeli do polí a na louky, kde s
nimi  tancovali  a  zpívali,  aby  zahnali  zlé  duchy.  Symbolické  pálení  figurín  čarodějnic,
charakterizovalo očistu přírody, lidí a zvířat.

Vše,  co  si  lidé neuměli  vysvětlit  připisovali  moci  čarodějnické.  Postupně lidé zjišťovali,  že
čarodějnice  jsou  pro  ně  i  prospěšné.  Dobré  čarodějnice  bydlely  v malých  chaloupkách
v horských oblastech,  na stráních  a  na kopcích.  Na Slovácku se jim říkalo  bohyně,  bába
kořenářka,  bylinkářka,  moudrá žena,  vědma,  bosorka.  Vyznaly  se  v tajích  přírody,  věděly
mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Čarodějnice
lidé vyhledávaly pro jejich umění pracovat s bylinami, uměním zahánět nemoci a poskytovat
rady, tak vzniklo lidové léčitelství.

Chcete  se  naučit  novou  básničku?  Můžete  je  ztvárnit  i  pohybem,  tleskáním,  otáčením,
ukazováním, výskoky, máváním.

BÁSNĚ: 

1. Čarodějnice dlouhá jako jitrnice,                           z dřepu do stoje
je zde mezi náma!                                                     tleskání
Jé! Jé! Jé!                                                                    3x ruce vzhůru
Třikrát musíš obejíti                                                  obcházení dokola
a přitom si musíš říci: 
Ta je hezká,                                                                3x  ukazování
ta je hezčí!                                                                
Ta je nejhezčí!

2. Hurá, děti, bába letí                                  2x výskok
do povětří na koštěti.                                Ruce nad hlavu, máváme ze strany, na stranu 
Kdo z vás taky lítá rád,                              ruce mávají, nahoru dolů-křídla           
ten s ní může cestovat.                             Naznačíme točení volantem    

ČARODĚJNICKÉ HÁDANKY A KRÁTKÝ KVÍZ                                           

1. Jsem-li na střeše, smutně se díváš, 
      jsem-li v kamnech, rád mě míváš.
2. Rád jím dříví, celý les mě živí. 
3. Nikdy, nikdy nezahálím,
      říkají, že tuze pálím.                       (OHEŇ)

4. https://knihovnaplana.webk.cz/kvizy/vyplnit/1/  

https://knihovnaplana.webk.cz/kvizy/vyplnit/1/


PRO TVOŘIVÉ RUČIČKY                                                                       

Pomůcky: březové aj. větvičky, tvrdý (kartonový papír), pastelky, nůžky, provázek

Postup: 

Březové  větvičky  svážeme  provázkem,  tak  aby  vzniklo  koště.  Na  tvrdý  papír  nakreslíme
čarodějnici, vybarvíme (můžete i nazdobit látkou). Nakonec čarodějnici upevníme na koště.
Připevníme provázek na zavěšení. Příjemné tvoření.

                             

GRAFOMOTORIKA A PRACOVNÍ LIST:                                                            

1. LET NA KOŠTĚTI
-  mladší  děti  kreslí  na  velký  formát  papíru,  nakreslete  koště  nebo  vystřihněte  dětem
čarodějnici, nalepte na větší papír-děti kreslí volnou čáru dle své fantazie
-starší děti-kreslí po linii

2. POČETNÍ OPERACE-SČÍTÁNÍ

-pro starší děti

- mladší děti mohou také vyzkoušet, ale s přihlédnutím k znalostem množství 







A co by to bylo za čarodějnický rej,  který by neměl písničku a taneček. Ale pozor,
určitě si oblékněte nějaký čarodějnický kostým. 

                                         

PÍSEŇ:

https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o
https://www.youtube.com/watch?v=vyMwdA2PxeA

POHÁDKY:                                                                                               
 https://www.youtube.com/watch?v=7-omTWmeboc Malá Čarodějnice, audio
 https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E Malá čarodějnice, video

K čarodějnicím patří koště, kouzelná hůlka, ale také kouzla. Bez kouzel by čarodějnický týden
nebyl ono. Tak pokud máte náladu na kouzla a čáry, inspirace máte zde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0reRGaJL0o
https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E
https://www.youtube.com/watch?v=7-omTWmeboc
https://www.youtube.com/watch?v=vyMwdA2PxeA


POKUSY A EXPERIMENTY: 
                                                                                                            
STRAŠPYTLÍCI

Pomůcky: miska(talíř), mléko, pepř, vatová tyčinka, jar

Postup: Do  misky(talířku)  nalejeme  mléko  tak,  aby  zakrylo  dno.  Nasypeme  mletý  pepř.
Vatovou tyčinku namočíme do jaru, a dotkneme se mléka. Pozoruj, co se stane. 

TAJNÝ OBRAZ                                                                               

Pomůcky: miska, citronová šťáva, vatová tyčinka (štětec), bílý papír, žehlička

Postup: do misky vymačkat půl citronu, vatovou tyčinku namočit do šťávy a na bílý papír
nakreslit jakýkoliv obrázek (květinu, dům, auto, jméno…). Potom papír přežehlit žehličkou (s
dopomocí rodiče) 

MÍCHÁNÍ LEKTVARU                                                                                                                            
Pomůcky: tři menší nádoby (zavařovací láhve, sklenice), lžička, potravinářské barvivo, 
červená, modrá, žlutá, voda, větší průhledná sklenice
Postup:
 Připravte  si  tři  nádoby,  ve  kterých pomocí  potravinářského barviva  namícháte  barevnou
tekutinu. Např. barva žlutá, modrá a červená. Do velké průhledné sklenice si pak dítě samo
nalévá a pozoruje, jak se barvy mění a mísí. Zjistí, že modrá a žlutá vytvoří zelenou atd. Každé
dítě si svůj lektvar samo pojmenuje...fantazii se meze nekladou a nevěřili byste na co děti
přijdou...lektvar Zeleninka, nápoj na zapomenutí touhy, a tak podobně.

KVETOUCÍ KVĚTY

Pomůcky: kancelářský papír (i se sešitu), nůžky, pastelky, plech s okrajem, voda

Postup:
 Nakreslit  květ  květiny  dle  vzoru  (cca  velikost  dlaně).  Vybarvit  pastelkami.  Okvětní  lístky
ohnout do středu. Připravit plech s vodou a květinu/y na vodu opatrně pokládat. Pozoruj, co
se stane.                    

 
 



               ČARODĚJNICKÁ PROCHÁZKA    

Nasaď si čarodějnický klobouk a můžeš vyrazit. Vezmi si sebou i tužku, ať si můžeš označit splněný
úkol.

1. Podívej se na oblohu. Jaké je dnes počasí?

                                
2. Najdi a přivoň si k jarním květinkám. 

3. Utrhni  kopřivu-pozor  pálím.  Doma  si  uvařte  čarodějnický
lektvar(čaj).                                  

4. Obejmi velký strom a 3x jej oběhni doprava a 3x doleva.    
                                                                                    

5. Najdi kamínek, šišku a klacíček. Hoď je do dálky, urči, který je
nejdál, nejblíž?               

                 
6. Hledej  a  počítej  hnízda  v korunách  stromů.  Udělej  čárku  za

každé  hnízdo,  které  uvidíš.  Pak  si  zkus  hnízdo  postavit
z větviček, trávy…             

                                  
          
 JSI  NA  KONCI,  VĚŘÍME,  ŽE  SE  TI  PODAŘILO  VYZKOUŠET
VŠECHNY ÚKOLY. Dobrá práce, gratulujeme!                  


