
Integrovaný blog – Sněženka už vykukuje 

Tématický celek - Filipojakubská noc – Čarodějnice 

Klíčové kompetence  

 Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky a poznávat svoje slabé 

stránky 

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje 

své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje 

a vede smysluplný dialog. 

Vzdělávací nabídka a cíle 

 Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování atd) 

 Zvyky a znaky pálení čarodějnic 

 Práce s různým materiálem (vlna, látka, kůže a další) 

 Námětové hry 

 Logopedická prevence, orientace v prostoru 

Jazyk a řeč 

Něco z historie 

 Kořeny tohoto zvyku pocházejí ze středověku, kdy se věřilo, že zlé a 

nečisté síly bývají mocnější právě v tuto noc. Symbolem těchto sil byl 

ďábel, který s pomocí čarodějnic a čarodějů škodil lidem. 

 Za čarodějnice byly považovány i ženy s vědomostmi a schopnostmi léčit 

lidi a dobytek. Znaly léčivé rostliny, koření a jejich účinky. Byly to třeba 

porodní báby, vědmy, léčitelky a kořenářky. 

Tradice u nás 

 Naší tradici se říká Pálení čarodějnic, a kdy tento zvyk vznikl, se 

přesně neví. Důležitou roli zde hrál oheň a víra lidí v jeho sílu a 

ochranou moc. Už v minulosti bylo zvykem zapalovat na návrších ohně. 

Na hranici bylo třeba nasbírat sedm druhů dřeva, nesměl chybět 

jalovec. Do poskládané hrance se zapíchla figurína. Kolem hlavní hranice 

se ještě někde zapálilo dalších sedm ohňů údajně jako ochrana proti 

požárům. Omladina se bavila tím, že přes menší ohně přeskakovala, 

vyhazovala hořící dřeva, či košťata. 

Čarodějnické činnosti, které si můžeme s dětmi pro zábavu udělat.  



 Vaření čarodějnického lektvaru – ve starém hrnci nebo kotlíku. Do 

kotlíku dáme vodu a do ní si nasbíráme čarodějnické „bejlí“ cokoliv co 

roste volně na vaší zahradě nebo v přírodě – ptačinec, listy různých 

bylin, kopřivy, kořínky, květy sedmikrásek a jiné. Kdo chce vaření 

lektvaru dovést k dokonalosti, může ho dát opravdu vařit na oheň – 

ideálně venkovní ohniště – kdo nemá, může doma na sporáku. Když do 

bublající směsi přidáte trošku octa a sody – děti uvidí chemickou reakci 

a budou si myslet, že uvařily něco opravdu kouzelného. :-D 

 Výroba Čarodějnice, kterou si můžete symbolicky spálit na ohni. Zde se 

fantazii meze nekladou – ideální jsou přírodní materiály – šikovný 

tatínek „zbouchne“ kříž ze dvou latí – ten můžeme obalit senem, 

papírem, novinami (hlava a tělo) a ustrojit „hábitem“ a šátkem ze staré 

přírodní látky.  

 Další čarodějnický výrobek je košťátko – vyrobte si z pružných 

proutků – např. bříza, vrba…děti si ho mohou ponechat na pomoc při 

venkovním zametání – třeba okolo pískoviště, nebo ho můžete spálit 

s čarodějnicí.  

 Čarodějnici si můžou děti zkusit nakreslit – ať namalují, jak si ji 

představují. (Pro inspiraci posílám v příloze obrázky a omalovánky) 

 Pokud se sejdete s kamarády, děti si mohou zahrát hru Čarodějko my 

se ptáme. Děti se pohybují v prostoru a dospělák je čaroděj a chce děti 

začarovat. Děti říkají „Čarodějko my se ptáme, čehopak se chytit 

máme“? Dospělák (čarodějka) odpovídá např. zelený plot, tráva, 

dřevěná lavice, trampolína, strom, a začne děti honit. Děti se zachrání 

tím, že se rychle chytí určeného předmětu. Můžete hrát v bytě, na 

procházce v lese – vybíráte předměty podle toho, co vidíte kolem sebe. 

Hrou zpestříte dětem čas.  

 Hra na honěnou – kdy se vytvoří magický kruh – z čehokoli co vás 

napadne – děti se honí a záchrana je skok do magického kruhu – kde má 

dítě za úkol napočítat do pěti a poté musí znovu vyskočit ven.  

 Hudebně zdatným rodičům posílám veselou písničku o Ježibabách.  

Básnička 

Moje milá děvčata, připravte si košťata.                                                      

Nadešel ten slavný den, kdy je vám let povolen. 

Přeletíte hory, lesy, rybníky a palouky.                                                                                        

Ukrutnou to rychlostí, tak si držte klobouky.   



Nechci Vám brát odhodlání před tou dlouho cestou.                                                     

Skončíte však na hranici s propálenou vestou.   

Nic si z toho nedělejte, snad to dobře dopadne.                                                               

Každá hodná čarodějka, řídkým roštem propadne. 

(vysvětlete dětem, co je rošt :-D) 

Nebojte se tedy letět, když je Duben končící.                                                           

Máte k tomu příležitost, podpořte tak tradici. 

 

Ježibaba  

Nemůže vymetat z kouta smetí, na koštěti k lesu letí, narazila do krmelce, 

udělala kotrmelce, dva zuby si vyrazila, jazyk z huby vystrčila. Ano, je to tak, 

bába nemá řidičák. 

Nápad na výrobu jednoduché čarodějnice – děti si zároveň nacvičují skládání 

harmoniky z papíru, ať zkusí sami nakreslit a vystřihnout obličej a dokreslit 

nohy.  

 

 



Grafomotorika – děti by měly obtahovat volně bez přerušování čáry, netlačit na 

tužku, uvolněné zápěstí. Ruka položená na stole – některé děti mají zápěstí a 

loket při psaní a kreslení  ve vzduchu – to je špatně. Když se nedaří – nevadí – od 

toho trénujeme. Důležité je zkoušet – chvalte za píli a snahu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


