
Distanční výuka týden od 26. dubna do 30. 

dubna 

Téma: Jarní úklid – pálení čarodějnic 
 

 

Milý rodiče, a děti blíží se nám poslední dubnový den a k němu se vztahující 

tradice pálení čarodějnic o Filipojakubské noci. Proto bych Vám ráda tuto 

tradici trochu přiblížila. 

 

Doufám, že si pálení čarodějnic s dětmi i v této nelehké době maximálně 

užijete! 

 

Paní učitelka Jana 

 

Pálení čarodějnic – původ a historie 

 

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc 

z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé 

síly větší moc než jindy. O půlnoci před svatým Filipem a Jakubem, kdy měly 

zlé síly škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se hledající před 

silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a další 

předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se 

slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic“. 

 

Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí 

pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena 

z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena 

královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci takzvanému 

„čarodějnickému kolu“ – to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, 

ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a 

hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, 

s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno 

zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit. 

 



Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly 

zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. Říkalo se jim bylinkářky 

nebo vědmy – vyznaly se v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, 

hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní na lidské tělo. 

 

 

 

1. Pracovní listy  
Pracovní listy jsou zaměřené na grafomotorické cvičení dokreslit pavoukovi 

pavučinu (uvolňování a přípravu ruky na psaní), najít v čarodějném kotlíku 

s kouzelným lektvarem zvířátka, najít 10 rozdílů na čarodějnicích (procvičování 

postřehu) a spojování teček do obrázku, který si děti mohou vybarvit. Zde v 

pokynech jsou uvedeny jen vzory, pracovní listy k vytištění naleznete 

v přílohách. 

 

Na co dávat pozor: 

 správný úchop pastelky či tužky, koordinace ruky a oka, výběr libovolné 

barvy 
 učit děti pečlivosti při práci 
 soustředit se na činnost a její dokončení 
 držet se zadání 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Básnička – zaklínadlo baby Jagy 
Naučení se krátkého rýmovaného textu. 

 

Čáry máry klikyháky, 

kdo zná moje tajné znaky. 

V knize kouzel psáno je, 

jak se správně čaruje. 

Čáry máry ratata, 

v předsíni dvě košťata, 

na těch bába poletí, možná i k vám zaletí. 

Už to bublá, už to štvíří, 

Na stěně dva netopýři. 

Ábr, fábr, domine, 

Ať zlé kouzlo pomine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Omalovánky čarodějnic 
Děti si mohou vybarvit některou z omalovánkových čarodějnic, pokud budou chtít 

      Najdete je v přílohách, jedná se o poslední tři obrázky. 


