
 

 

 
 

Seznámení s lidovými tradicemi – pálení čarodějnic (Filipojakubská noc) v předvečer prvního 

máje. Náměty na vzdělávací aktivity pro domácí školičku našich malých sluníček…  

 

 

 

                                      

 

 



Milé děti, 

i když je školka stále uzavřená, přesto můžete prožít jakékoli zajímavé téma se svými rodiči. 

Proto jsme pro vás tentokrát připravily něco málo o tradici pálení čarodějnic a Filipojakubské 

noci. 30. duben je spojován s tradicí pálení čarodějnic, ale také s různými kouzly a čáry. 

  

„ELCE PELCE DO PEKELCE, KRMELCE A KOTRMELCE.  

TO, CO OHEŇ SCHVÁTÍ, NIKDY NENAVRÁTÍ.  

TO, CO OHEŇ POPADNE, TO SE POD ZEM PROPADNE.  

HOŘ OHÝNKU, KONEJ PRÁCI, DNES TU NEJSME PRO LEGRACI.  

PLÁPOLEJ A PAL, VŠECHNO ŠPATNÉ SPAL.“  

 

Toto je zaklínadlo ohně, ve kterém se upalují vyrobené čarodějnice. Poté si všichni mohou 

opéct špekáčky či buřtíky. Ale to až úplně nakonec… 

 

Víte, že… 

Pálení čarodějnic slavili již naši předkové, kteří se tak loučili se zimou a vítali jaro. 

Lidé věřili, že noc z 30. dubna na 1. května je tajemná, kouzelná, kdy prý zlé síly dokážou 

působit a vládnout ještě větší magickou silou než jindy. 

Za této jasné noci se totiž slétaly na horách, skalách nebo pustých místech čarodějnice celého 

světa. Vyprávěly si, jak se jim za dobu, co se neviděly, dařilo škodit lidem, pokoušet se je a 

trápit. Při tomto čarodějnickém reji byla zvolena nová královna sletu, která potom vládla 

hostině a tanci podle čarodějnického zvyku – pozpátku! 

Na bohaté hostině nesměl chybět ani koktejl plný žab, hadů a podobné havěti. Čarodějnice si 

tu předváděly a ukazovaly všechny možné jedy, které umíchaly, nová kouzla a proměňovaly 

se ve vlky, psy, kozla, černou kočku nebo mouchu a jiná zvířata. 

Protože lidé věřili, že jim v noci před svatým Filipem a Jakubem nad hlavami poletují 

čarodějnice na košťatech, začali této noci říkat noc čarodějnic. 

Na ochranu před čarodějnicemi lidé v tento den pálili ohně. Ohně se zapalovaly na kopcích, 

aby je čarodějnice viděly a jejich zlé čáry nemohly postihnout celou vesnici – ohně využívali 

jako ochranu domovů, úrody i dobytka. Kolem ohně se tančilo, mladí lidé ho přeskakovali. Ze 

starých šatů se vyrobila postava čarodějnice, která byla na hranici upálena, což se dělá i dnes. 

Na zahánění čarodějnic prý působil hlasitý rámus způsobený zvony, řetězy i hrnci. 

Této kouzelné noci se ale také daly najít poklady… 

 

 



 Každá správná čarodějnice umí míchat lektvary. A ty jí můžeš pomoci… 

 

 

 



 Schovávačka zvířátek v čarodějnickém kotli…Najdeš je všechna?  

 

 



 ČARODĚJNÉ POKUSY 

Prosím rodiče, o provádění pokusů s dětmi pod vaším dozorem a vašimi pokyny. Všechny 

pokusy raději provádějte venku, ať máte doma pořádek…  

 

 1. Tajné písmo 

Potřebujeme: citron, vatovou tyčinku, svíčku, sirky, bílý papír. Na papír se napíše text 

či obrázek pomocí vatové tyčinky namočené do citronové šťávy. Po zahřátí papíru nad 

svíčkou text či obrázek vynikne (dáváme papír nad svíčku cca 10cm). 

 

 2. Barevné reakce 

Potřebujeme: 5 kelímků naplněné (s vodou, octem, citronovou šťávou, mlékem, a 

sodou), výluh červeného zelí, průhledné kelímky nebo skleničky. Výluh červeného 

zelí provedeme, že natrháme listy červeného zelí a dáme je do hrnce, kde je zalijeme 

vřelou vodou a necháme projít do druhého dne. Do každého kelímku naplněného jinou 

tekutinou se přilije výluh z červeného zelí. Každý kelímek se jinak zbarví. 

 

 3. Lentilky ve vodě 

Potřebujeme: lentilky, bílý talíř, teplá voda. Na talíř vyskládáme do kruhu barevné 

lentilky. Lentilky se zalijí teplou vodou, barva lentilek se začne rozpouštět a zůstane 

jen čoko lentilka. 

 

 4. Ovocný čaj 

Potřebujeme: ovocný čaj – uvařený a ochlazený, sodu nebo ocet, průhledné kelímky 

nebo skleničky. Do kelímku s čajem nasypeme sodu. Čaj změní barvu na tmavě 

modrou až černou. Můžete zkusit i jiný čaj černý, zelený, bílý atd. Barvu čaje můžeme 

změnit:- soda – čaj ztmavne - ocet –čaj zesvětlá-děti můžou mít více čajů a můžou je 

řadit od nejsvětlejšího po nejtmavší. 

 

 5. Kouzelné koření  

Potřebujeme: plochou misku nebo malý dezertní talířek, majoránku či jiné koření, jar, 

vodu. Do misky nalijeme vodu, povrch posypeme majoránkou či jiným kořením. Pak 

do misky kápneme kapku jaru. Koření uteče z misky. 

 

 6. Sopka 

Potřebujeme: malé kelímky nebo skleničky (velká půlka), jar, potravinářské barvivo, 

jedlou sodu, ocet, dřívko (od nanuku) na míchání. Do kelímku si dáme 2 lžičky jedlé 

sody. Přidáme trochu jaru a potravinářskou barvu. Všechno dobře promícháme. 

Vznikne nám hladká kašička. Do druhého kelímku si odměříme cca 25 ml octu. Ocet 

přilijeme do kašičky a už jenom počkáme, co se bude dít. 

 

 

 



 ČARODĚJNICKÉ HÁDANKY  

 

 Pár šedý myší na ruce, k pleti mi ladí. Mé vlasy divoce rozvláté, jsou jak jedovatí hadi. 

Tři dlouhé chlupy na nose, ve tváři velké bradavice. Takhle já vskutku vypadám, 

vždyť jsem............. (čarodějnice). 

                                                                                 

 Rád jím dříví, celý les mě živý. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím. Co 

jsem................(oheň). 

                                   

 Po laně jezdí, spouští se ze zdi, motá si sítě. Kde bere nitě?.................(pavouk). 

                                                                                                      

 Přišel k nám host, co v lese vzrost, zatočil se po světnici, praštil sebou pod lavici. Co 

jsem................(koště). 

          

 Nejraději za pecí přikrčená líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na kořist číhá. Kdo 

jsem..............(kočka). 

                                         

 Ve zdi díra, mlsám sýra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, ouška šedivá. 

Kdo jsem.....................(myš) 

                                                             

 Ptal se pavouk pavouka, kdo že mu síť usoukal. Kdo tam dal ten drahokam, co tak září 

do všech stran? Co jsem......................(pavučina) 

                                                                                             
 

 

 



 Ve dne dřímá ve věži, v noci koulí očima. Když se slunce naježí, půlnoc pro ni začíná. 

Kdo jsem..............................(sova)                                        

                                                                                                            
                             

 Panna je to zelená, oči jí jen svítí, v rybníku je schovaná, nech ji v klidu býti. 

Kdo jsem......................(žába) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hledání pokladu. 

Během kouzelné čarodějnické noci se daly najít poklady… Zkus to také.  

 



 Vezmi si tužku (nezapomeň na správný úchop), a dokresli pavučinku.  

 

 



 Dalším úkolem je najít stejné čarodějnice a spojit je pavučinkou (čarou).  

 

 

 

    



 Procvič si psaní svislých čar…  

 

 

 

 



 …a také vlnek a zubů. Vše obtáhni alespoň 5x.  

 



 Puzzle – nejprve si vystřihni a poté si můžeš složit.  

 

 



 Také nesmí chybět pohádka… 

 

Pohádka „Malá čarodějnice“  

 https://youtu.be/B4xNrMWb_N0 

 

 … a čarodějnická diskotéka 

 

https://youtu.be/xh6l3dOMh5Q   Ježibaba Dáda Patrasová 

 

https://youtu.be/xr3t_AtzUZc  Čarodějky z předměstí 

 

https://youtu.be/Z0reRGaJL0o   Míša Růžičková - Strašidla 

 

  

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

https://youtu.be/B4xNrMWb_N0
https://youtu.be/xh6l3dOMh5Q
https://youtu.be/xr3t_AtzUZc
https://youtu.be/Z0reRGaJL0o


 A na závěr si můžeš vyrobit medailonek: 

Nejprve si vystřihneme, poté raznicí vyrazíme dírku a navlékneme provázek 

nebo stužku.  

 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A to je konec, naše milé děti. Snad se vám povídání, putování, tancování a tvoření líbilo a 

užili jste si příjemnou zábavu společně se svými rodiči a sourozenci. Moc vás pozdravujeme a 

už se na vás všechny těšíme. 

Krásné dny plné pohody přejí paní učitelky B + V + K 

                                                                                                             


