
 
  
 

Milí kamarádi,         
                                                          
      
nastává ta tajuplná a nebezpečná noc  
plná čar a kouzel. Tato doba je opravdu  
jen pro velmi odvážné děti, které se nebojí vydat   
do světa všech těchto záhadných, kouzelných  
a někdy i nebezpečných bytostí.  
 

Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen je magickou nocí, kdy mají 
zlé síly větší moc, než jindy a mohou škodit lidem. Je to i období, kdy 
můžeme nalézt nějaký poklad. Aby se hledající před silami bránil, 
musí mít u sebe nějaký předmět, který jej chrání – talisman, třeba 
květ z kapradí, šeřík, kopřivu a další předměty. V tuto noc poletuje 
povětřím spousta čarodějnic, které se slétají na čarodějnický slet - 
sabat. Proto se této noci říká „noc čarodějnic". Čarodějnice se před 
sabatem natírají kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohou létat 
na košťatech. Při této slávě je volena královna sabatu, která potom 
vládne hostině a tanci - „čarodějnickému kolu" - to se tančí pozpátku. 
Nesmí chybět ani kotel plný žab a hadů, stejně jako nádoby s jedy. 
Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňují ve vlky, 
psy a jiná zvířata a vypráví si, co všechno zlého se jim od posledního 
setkání podařilo lidem natropit. 
 
Čarodějnice však nejsou jen zlé. Některé znají tajemství bylin, umí 
zahánět nemoci a napravovat zlomeniny. Vědí mnoho o působení 
rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. 



 

 

Čáry máry ratata, nachystejte košťata,  

hnědá černá, jak je libo, nebo třeba ze zlata. 

A teď kouzelnými vrátky, poletíme do pohádky, 

narovnej si hlavu vzhůru, za chvíli jsme zase zpátky. 

 

Jak vlastně taková čarodějnice vypadá? 

Znáte nějakou pohádku, ve které vystupuje čarodějnice? 

 

   

   

Která z nich je hodná, chová se pěkně k ostatním a která jen škodí 
lidem.   



Důležitým prvním úkolem bude vyrobit si předmět, který nás ochrání 
od všech čar a kouzel čarodějnic. Připrav si nůžky, lepidlo, barvy, 
pastelky ………. a hurá do toho.  

 

            

 

 

 

 



Druhý úkol 

Jako správná čarodějnice nebo čaroděj, si můžete zkusit s maminkou 
nebo tatínkem vyrobit kouzelný lektvar. Ale pozor, lektvar je určen 
na proměnu v ducha, takže nepít.  

RECEPT NA LEKTVAR: 

 Ocet  
 Jedlá soda  
 Sklenička  
 Lžička  
 Podložka  
 Tekuté mýdlo nebo jar  
 Potravinářské barvivo (volitelné)  

Skleničku si nejdříve postav na podložku, aby se při pokusech 
nezašpinil stůl. Následně do ní nalij přibližně 75 ml octa. K octu přidej 
jednu velkou lžíci mýdla nebo jaru a směs dobře promíchej. Poté si 
lžičku osuš a říkej zaklínadlo: En ten týnus, savaraka týnus, 
savaraka tykytaka, ene bene bunbus. Pak přidej do skleničky 
najednou jednu velkou lžíci jedlé sody. Sleduj lektvar, vytékající ze 
skleničky.  

Tipy na další kouzla a čáry. 

https://www.youtube.com/watch?v=l7_8rGSZywo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Úkol třetí: 

Každá čarodějnice, či čaroděj má svoje jméno, na které je náležitě 
pyšná. Vyrob si svou čarodějnici a vymysli pro ni to správné jméno. 
 

 

 

 

Letí, letí černý mrak, ano, ano je to tak. 

Čarodějka v černém hávu, letí dneska na oslavu. 

U ohně si poskočí, dokola si poskočí. 



 

A ještě několik úkolů pro zábavu. 

 



 

 
 



 

 



 

 

 

 

 



 

Přejeme Vám hodně zábavy a už se těšíme na Vaše fotky 
v čarodějných kostýmech.  

 

Čarodějnice Petra, Soňa a Markéta. 

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 


