
Vážení rodiče a milé děti, 

tento týden si s dětmi ve školce povídáme na téma  

Blíží se nám totiž konec dubna a to znamená, že v pátek 30. 4. můžeme slavit pálení čarodějnic! 

Noc z pátka na sobotu (z 30.4. na 1.5.) se nazývá filipojakubská noc a to je 

doba, kdy veškeré nadpřirozené síly získávají větší moc. Je to tedy tajemná 

a kouzelná noc. Říká se jí také „Noc čarodějnic“ a to proto, že se v tento 

den slétávaly čarodějnice na svůj slet, kde tančily a hodovaly na žábách a 

hadech. 

Na ochranu před čarodějnicemi lidé dříve zapalovali ohně a tento zvyk se 

dochoval až dodnes. Staví se velké hranice ze dřeva, na kterou se připevní postava čarodějnice vyrobená 

ze slámy a starých hadrů. Večer se hranice zapálí, tančí se kolem ohně a také se opékají špekáčky. Oheň 

představuje světlo - jaro, které přichází po zimě. 

Dnes už se většinou tato tradice dodržuje společným opékáním buřtů u domácího ohně. 

 

Čáry máry fuchty, 

z černej mouky buchty! 

Čáry máry pod kočáry, 

ať se jí to všechno spálí! 

HU!!! 

 

Jak vypadá čarodějnice? 

Zkuste se zeptat dětí, jak podle nich vypadají čarodějnice, co mají na sobě a jakého mají třeba mazlíčka. 

Každý můžete nakreslit svoji čarodějnici a také ji pojmenovat   

 

Co byste si vykouzlily? 

Kdybych uměl/a čarovat, vykouzlil/a bych si…. 

Vymyslete si společné kouzlo, fantazii se meze nekladou   

 

Hudební aktivita 

Udělejte si čarodějnický rej! Čarodějnická diskotéka:  

Pět ježibab – Petr Skoumal 

https://www.youtube.com/watch?v=9CRFWKK0BIk&ab_channel=DJSk%C3%A1kalpes  

Ježibaba – Dáda Patrasová 

 https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q&ab_channel=ROBERTNOVERT  

Znáte nějakou pohádku, ve které jsou čarodějnice? 

Malovanou pohádku můžete rozstříhat, vybarvit a správně obrázky poskládat podle děje. 

https://www.youtube.com/watch?v=9CRFWKK0BIk&ab_channel=DJSk%C3%A1kalpes
https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q&ab_channel=ROBERTNOVERT


 
 

 

 

 

 



Výtvarná aktivita 

Vyrobte si ze starých látek a slámy Čarodějnici. 

Stačí malou, kterou společně zapálíte na ohni nebo si ji vystavte.  

Pozor na nebezpečí při otevřeném ohni!  

V době pálení čarodějnic jsou zvýšené výjezdy hasičů. 

 

 

 

 

 

Lektvary – pokusy  

Jedovatý – nepitný! 

 

Potřeby: 

jar 

ocet 

soda 

+ další přísady: pavoučí nožičky – nitě, tráva, černý kořen – kořen 

pampelišky…atd. 

Ocet můžete obarvit libovolným barvivem. 

 

Postup: 

Do sklenice nasypeme sodu, přidáme jar, ostatní přísady a nakonec ocet. 

Pozor, lektvar začne pěnit! Doporučujeme pod sklenici místu nebo tác. 

 

Lektvar lásky/dobré nálady… - pitný  

Potřeby: 

ranní rosa (voda) 

perličková voda (perlivá voda) 

prach z rohu jednorožce (moučkový cukr) 

sliz se slimáka (med) 

šťáva z červa (obarvená voda potravinářskou barvou) 

tajná přísada (šumák- vitamín C) 

Množství dle libosti  

 

Postup: 

Postupně vše přidáváme do sklenice, nakonec přidáme tajnou přísadu – šumák. Nápoj můžete vypít  

Nezapomeňte při čarování říct kouzelné zaklínadlo! 



 

 

 

 



 

 



  


