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ČÁRY MÁRY, DUPY FRKY,
ČARODĚJNICE K NÁM LETÍ!
NA POMETLU, NA KOŠTĚTI,

NÁM SE VŠECHNY CHLUPY ŠTĚTÍ!
KOUZELNOU BÁSNIČKU UMÍM,
ČARODĚJNICE SE NEBOJÍM!
LEKTVAR ZKUSÍM UVAŘIT, 
KOUZLO SE MŮŽE ZADAŘIT!

K TOMU PĚKNÝ  OBRÁZEK,
VŠECHNO SVÁŽE PROVÁZEK,
NA OHÝNKU PAK JEN OPÉCT
BUŘTÍKA A RYCHLE UTÉCT!

TRADICE

Poslední  dubnová  noc  je  již  tradičně  spojována  s upalováním  čarodějnic.  Po  celé
republice  se  rozhoří  tisíce  ohňů a vater,  u kterých se  lidé  sejdou především kvůli
světským radovánkám, jako je opékání vuřtů, a zábavě. Málokdo už si ale tuto noc spojí
s magickými rituály, na něž věřili naši předci, kteří jim přisuzovali obrovskou moc.
V dávných dobách lidé věřili, že o filipojakubské noci vládly zlé síly a čarodějnice se
slétaly na sabaty. Proto se na kopcích pálily ohně, které fungovaly jako ochrana vesnic
před čarodějnicemi.
Pro  jistotu  u  sebe  lidé  ještě  nosili  květ  kapradí,  svěcenou  křídu,  hostii  a  další
křesťanské  předměty  chránící  před  zlem.  Na  vesnicích  navíc  bylo  nutné  ochránit
i úrodu a dobytek.
Kdyby  tuto  noc  nebyly  v chlévě  zelené  větévky  či  nebyl  obsypán  dokola  pískem,
čarodějnice by vše očarovaly, což by způsobilo poškození úrody i dobytka.
Tradice ohňů se jako jedna z mála dochovala dodnes. Muži v tento den stavějí velké
hranice. Dívky ze starých hadrů dělají čarodějnice připevněné ke koštěti a společně
je zdobí dlouhým věncem z pampelišek. Večer se zapálí hranice i s čarodějnicí.
Chlapci zapalují košťata, vyhazují je do výše, prý proto, aby viděli čarodějnice létající
na košťatech či aby je takto srazili k zemi. Děvčata přeskakují ohniště a intenzivně
myslí na to, co si přejí nebo čeho se chtějí zbavit. Společně se pak všichni radují.



Čarodějnické zaříkadlo:

Ucho z mloka, oči štíra,
k tomu křídla netopýra.
Hadí břich a dračí dráp,
a žabích nožek akorát.
Sedm vešek na vlásku,
devět myších ocásků.
Zamíchej a dobře vař.
A ty se nám ohni, zdař!
Nakonec jedovatou slinu.

ABRAKA DABRA,
LÁRY FÁRY,
KOSTĚNÁ NOHA,
ČERNÁ MÁRY.

ČARUJEME BOUŘKU,
ČARUJEME SUCHO.
NA ČÁRY STAČÍ DVA ZUBY DRAČÍ.
ČARUJEME, ČARUJEME,
MÁME HŮLKU. 
NĚKDO MÁ DLOUHOU A NĚKDO PŮLKU.
ENYKY BENYKY, HADÍ JEDY,
MÁVNEME HŮLKOU NAPOSLEDY.
AŤ JE TU PITÍ,
JÍDLA RANEC,
AŤ JE TU HUDBA,
DIVOKÝ TANEC.

Příprava lektvaru:

Rostlinky ze zahrádky zalít kouzelnou směsí z octa, do kterého se nasype jedlá soda 
(chemický pokus, nepít :-). Směs je možno obarvit potravinářským barvivem.

Znáte nějakou pohádku kde vystupuje ježibaba?
Zkuste ji mamince převyprávět, nebo obráceně :)

Písnička:

https://www.youtube.com/watch?v=Wk2GxRzUEJw 

Pohádka:

https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E 

TVOŘENÍ
OBRÁZEK ČARODĚJNICE Z DLANĚ:

budeš potřebovat:
• temperové barvy, štětec, vodu, papír nebo čtvrtku, pomoc dospěláka, fixy nebo 

pastelky na dokreslení

https://www.youtube.com/watch?v=Wk2GxRzUEJw
https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E


Dlaň ruky natři zelenou barvou, obtiskni na papír, nech zaschnout a dokresli 
čarodějnici oči, nos, pusu, klobouk a koště. 

Zkus čarodějnici vymyslet jméno :) 

ČARODĚJNICKÁ PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA

KDO MÁ MOŽNOST VYUŽÍT ZAHRÁDKU (chůze pozadu krátká vzdálenost, 
bezpečný terén, běh mezi překážkami, chůze s vyhýbáním, postrkování míče klacíkem 
do cíle)





PRACOVNÍ LIST ROZSTŘÍHEJ PODLE ČAR NA KUSY, ZAMÍCHEJ, POUŽIJ
ČARODĚJNICKÉ ZAKLÍNADLO A PAK SLOŽ ZPĚT DO OBRÁZKU





STRAŠIDELNÉ PEČENÍ – JEDLÉ PRSTY

• prsty lze upéct také bez mandlí – na zploštělý konec namažte marmeládu a přilepte mandli

    
   červená marmeláda



Pohybová básnička  + omalovánka  

 

Žila, byla čarodějka,     rukama před sebou „čarujeme“ 

z vlasů vázala si cop.     kýveme hlavou dopředu a dozadu 

Měla koště dlouhý klobouk,   podřepneme, z rukou vytvoříme nad hlavou stříšku jako 
klobouk 

kočku – a té řekla: „HOP“!  ruce předpažíme a pokrčíme( jako tlapky ) a skočíme. 

HOP! A pak se rozesmála. 

 


