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Cíl: seznámit děti se zvyky a tradicemi 

     rozvoj fantazie a představivosti 

Očekávané výstupy: 

- rozšiřovat slovní zásobu dětí o nová slova (elixír, lektvar, 

chýše, lexikon kouzel…) 

- vnímat všemi smysly (zrak, čich, chuť – kopřivový čaj, 

hrátky s barvičkami) 

- tvořivě využívat přírodní i umělé materiály – stavba chýše, 

výroba čarodějnice 

- umět pojmenovat povahové vlastnosti (hodná x zlá) 

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života – tradice, zvyky 

- pohybovat se dynamicky po delší dobu (překážková dráha, 

čarodějnická diskotéka) 



 Tradice o čarodějnicích  

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 buřtů 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. 

Stavění a kácení máje  

Od pradávna strom představoval strážného ducha obce, proto i stromy vybrané na máje 

musely být silné, rovné a také vysoké. Hodně se k tomuto účelu využívaly smrky, jedle 

nebo borovice, protože déle vydržely zelené. Oblíbená byla ale i bříza. Kmen máje byl 

většinou hladký a oloupaný. Zelený vršek koruny se zdobil barevnými stuhami, šátky, 

květinami a fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným vrškem mnohde ještě visel věnec 

zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje stávaly ve vsích do 

svatodušních svátků, někdy až do léta. Dokud se nepokácely, musely se hlídat, protože 

ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes. Ověnčený strom 

představuje především symbol jara, zapomínat se ale nemůže ani na lásku. Proto v 

některých obcích chlapci stavěli také malé májky před domy svých dívek. V den kácení 

máje se pořádaly i taneční zábavy. Předcházela jim obchůzka s hudbou a výskotem po 

domech, před nimiž stály májky. Veselý průvod postupně narůstal, děvčata se k němu 

postupně připojovala, až nakonec došel na náves, kde se tančilo před ústřední májí. 

Vynášení Morany 

V některých krajích se místo čarodějnic upaluje Morana – pohanská bohyně smrti. Je 

zosobněna zimou, na jaře končí její vláda, proto se topí nebo bije. Není možné ji však 

čistě považovat za bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou stařenu. Je prý velmi krásná. 

Tradičním rituálem praktikovaným i dnes je vynášení Morany a její upálení nebo utopení. 

Nejčastěji se Morana hází z mostu nebo ze skály. 



 ráno po příchodu si děti dle fantazie vytvořily čarodějnickou 

chýši 

 děti si vyslechly zjednodušenou verzi o tradicích čarodějnic 

 vymýšlely si čarodějnická jména  

 měly k dispozici omalovánky 

 prohlížely si knížky s obrázky čarodějnic, povídaly si, jaké 

pohádky s čarodějnicemi znají 

 určovaly jejich charakterové vlastnosti 

 počítaly, kolikrát se trefí pařátkem do kotle, kdo více, méně 

 jmenovaly, jaké pomocníky mívají čarodějnice (myš, kocoura, 

netopýra, pavouka ) a co všechno patří ke správné čarodějnici 

(gymnastika mluvidel, artikulační cvičení) 

 

 

 

 



Čarohrátky: 

 kouzelné lektvary – uvařili jsme si kopřivový čaj, 

ochutnávka 

 barevné elixíry – hrátky s barvičkami, zapouštění, vznik 

nových barev, vymýšlení názvů pro vzniklé elixíry 

 vymýšlení jmen dětí – Terulína, Kubulín, Marulína,… 

 tanec kolem kotle, hod pařátem do kotle 

 

Abraka dabra, čáry, máry, kostěná noha, černá máry.  

Enyky benyky, hadí jedy, mávneme hůlkou naposledy. 

Drápy, zuby krokodýlí, v kočku změň se v tuto chvíli! 

           Čarodějnická překážková dráha: 

 Let na koštěti – slalom 



 Cestička pro dvojice 

 Plazení přísunem po lavičce 

 Prolézání pavučinou 

 Chůze přes „kopec“ 

 Posouvání míče košťátkem mezi kameny 

 Chůze po kamenech 

Na závěr musí děti vlézt do čarodějnické chýše, kde na ně čeká 

odměna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarodějnická dílna: 

Děti si vyrobily (spíše dokončily, neboť začaly již včera, protože 

do tohoto jednoho dne by již nebyl prostor to celé stihnout) 

malou čarodějnici z roliček, zbytků látek, papíru a přírodnin. 



Roličku polepily zbytky látek, vybraly si vytištěnou hlavu, kterou 

si vybarvily a vystříhaly a poté nalepily na roličku. P. učitelka jim 

pomocí tavné pistole přilepila košťátko z drobných větviček, 

nasbíraných na zahradě. Čarodějnici si odnesly domů. 

 

 

 

 

Děti si užily 

čarodějnickou diskotéku 

s písněmi např. Saxana, 

Strašidla, využití 



interaktivního panelu, módní přehlídku svých kostýmů. Poděkování 

patří rodičům za spolupráci při přípravě kostýmů dětem. 

Během dopoledne přiletěly také „čarodějnice“ (naše hodné paní 

kuchařky), které v krásných převlecích obdarovaly děti malou 

sladkostí. 

Po programu ve třídě se děti přesunuly na školní zahradu, kde si 

ještě do oběda užily čarodějnického řádění venku. Bohužel 

z důvodu přetrvávajících omezení a bezpečnostních opatření jsme 

letos nemohli vyrazit na náš oblíbený tradiční průvod městem 

spojený s návštěvou radnice a p. starosty. A tak se pan starosta 

přijel alespoň na chviličku podívat na naše malé čaroděje a 

čarodějky na zahradu. Velmi nás to potěšilo, děkujeme za váš 

čas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Omalovánky 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti dostaly též čarodějnický domácí úkol, který mají spolu   

s rodiči vyhotovit a donést zpět do MŠ 

 



 

 

 

 



 


