
 

Milé děti, 

tentokrát se zaměříme na čáry, kouzla, zlé síly. Vyplňte tento pracovní list a zašlete mi jej 

do neděle 3. května. Děkuji. 

30. dubna mají kouzelné síly největší moc. Lidé věřili, že poletují čarodějnice a letí na 

Tajemný vrch, kde provádějí svoje reje. Proti kouzlům se lidé bránili hlukem (bušením do 

hrnců) a pálením (čarodějnic), aby čarodějnice zahnali a zlomili tak jejich síly. 

Tato tradice pochází ze středověku a říká se jí Filipojakubská noc. Tuto noc prý 

čarodějnice přilétaly na košťatech na určená místa a slavily svůj sabat. Vařily lektvary a 

jedy a prováděly různá kouzla, škodící lidem. Tančily čarodějnické tance. Nejznámější 

sletiště čarodějnic v Čechách a na Moravě byla: hora Plešivec, Haltrava v Chodsku, 

Petrovy kameny v Jeseníkách, Beskydy a Třístoličník na Šumavě.   

Jak probíhalo pálení čarodějnic? 

Čarodějnice byly symbolem zla a lidé se jejich symbolickým upálením od zla očišťovali. 

Přitom prováděli různé rituály na očistu a ochranu sebe, zvířat a svých domovů. Hranice 

se zapalovaly na návrších, nasbíralo se 7 druhů dřeva, včetně jalovce a do poslední 

hranice se usadila figurína čarodějnice. Spolu s velkým ohněm se zapálilo dalších sedm, 

menších ohňů, které sloužily jako magická ochrana před požárem. Tyto ohně pak mládež 

přeskakovala. S dohořívajícími pochodněmi lidé odcházeli do luk a polí, kde ještě 

tancovali a zpívali a tím zaháněli zlé síly. 

 

1. Vypiš všechna vlastní jména z textu a seřaď je podle abecedy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Odpověz na otázky: 

 

a) V jaké pohádce se můžeš setkat s čarodějnicemi?................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Jaké má vlastnosti čarodějnice? ………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

c) Co všechno umí čarodějnice? ………………………………………………………………………………. 

 



………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

d) Kdo čarodějnici pomáhá v čarování? …………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Z textu vypiš 10 různých sloves: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Přečti si báseň a vypiš dvojice rýmů:  

 

Čarodějnická báseň                                                                          RÝMY 

 

Někdy se najdou někteří,                                         ………………………………………………………… 

co na pohádky nevěří. 

Ti se potom diví nejvíce,                                           ……………………………………………………….. 

když je potká pravá čarodějnice.                              

Vař hrnečku čarodějný,                                             ……………………………………………………….. 

žádný osud není stejný. 

Ropuchy a netopýři,                                                  ………………………………………………………… 

v hrnci se mi tady škvíří. 

Tomu, co se tady peče,                                             ………………………………………………………… 

někdo jen tak neuteče.                                              

Osudu zde míchám kaši,                                            ……………………………………………………….. 

sníš ji a pak tě to straší. 

Vaří se to, smaží se to,                                               .………………………………………………………. 

a z té husté páry, 

 uhněteme, upleteme,                                                ………………………………………………………. 

naše čáry, máry.                                                           

Ze tmy se pak na tě zubí tlama ještěří,                    ………………………………………………………. 

nejvíc na toho, kdo na nás nevěří. 

Svůj osud sám si uvařit,                                              ………………………………………………………. 

přál by si každý ňouma. 

Na to je třeba recept mít, 

nad tím ať ňouma, koumá.                                        ……………………………………………………….   

 



5. Popiš čarodějnici a zkus ji podle popisu nakreslit:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Urči rod, číslo, pád u podstatných jmen: (např. čarodějnice - 1.p., č. j., rod ženský) 

 

z husté páry …………………………………………………………………………….. 

 

s velkým ohněm ………………………………………………………………………. 

 

               proti kouzlům …………………………………………………………………………. 

 

               tančili tance ………………………………………………………………………….. 

 

               zaháněli zlé síly …………………………………………………………………….. 

 



7. Poslední úkol: Napiš krátké vyprávění. Použij v něm všechna uvedená slova. Na jejich 

pořadí a tvaru nezáleží:  Výlet, vidět, chvíle, čarodějnice, povídka, víla, výskat, 

Viktor, hranice, koště, noc. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              


