
ČARODĚJNICE

Říká se, že 30. dubna mají kouzelné síly největší moc.

Čarodějnice létají na Temný vrch, kde provádějí svoje reje. 

Proto se stalo zvykem pálit ohně, aby se zabránilo jejich kouzlům 

a zlomily se tak jejich čáry.

       Popovídáme si o čarodějnicích…

•  Jak vypadá čarodějnice? Může být hezká i ošklivá. 
(má koště, potrhané šaty, bradavice, dlouhé drápy, klobouk, zacuchané vlasy,…)

• Co všechno umí?
(čarovat, vařit kouzelné lektvary, měnit podoby,…)

• Jsou zlé nebo hodné?
(hodné - léčí, věští, pomáhají, zlé - jenom škodí,…)

• Jaká zvířátka ji pomáhají?
(černý kocour, had, krysa, pavouk, žába, havran, netopýr, můra,…)

• Jaké používá kouzelné věci?
(létající koště, kouzelná hůlka, křišťálová koule,...) 

• Co bys vykouzlil/a, kdybys uměl/a čarovat?

• V jaké pohádce se můžeš setkat s čarodějnicí?
(Perníková chaloupka, Malá čarodějnice,…)



Pohádka o perníkové chaloupce 
Byla jednou jedna chaloupka. V chaloupce bydlel dřevorubec se svými dětmi - 
Jeníčkem a Mařenkou. A že děti byly moc hodné, vzal je tatínek jednoho dne s 
sebou do lesa na borůvky. Zatímco tatínek se věnoval své práci, Jeníček s 
Mařenkou sbírali krásné fialové borůvky. Sbírali a sbírali, šli dál a dál do lesa. 
Fialové borůvky zářily celým lesem. 
Děti už dávno měly lahodných borůvek plné džbánky i plná bříška. Na jednom 
lesním paloučku si proto lehly a usnuly. Vzbudily se až za tmy. Marně hledaly a 
volaly tatínka. Ztratily se v hlubokém lese.
Děti v temném lese přepadl strach. Chtěly se dostat domů, jenže nevěděly jak. 
Tu Jeníčka napadlo vylézt na strom a podívat se kolem. A skutečně se podařilo. 
Jeníček v dáli uviděl světýlko. To je dovedlo až k nádherné chaloupce. 
Chaloupka byla celá z perníku, zdobil ji marcipán, čokoláda, cukrkandl a 
všemožné pochoutky. Dětem se hned začaly sbíhat sliny. 
Jeníček vylezl na střechu, aby pro sebe i pro Mařenku vyloupl kousek perníku. 
Jen to zkusil, už z chaloupky vylezla stará ježibaba a spustila: ,,Kdopak mi to 
tady loupe perníček?" ,,To nic, to jen větříček," zašeptal Jeníček. 
Baba zase zmizela v chaloupce, ale jen co Jeníček utrhl kus perníčku, už tam 
byla znova. Jeníček se lekl a padl babizně rovnou do náruče. Ta v mžiku chytla i 
Mařenku a děti odvlekla do své chaloupky. 
Chaloupka zevnitř nebyla zdaleka tak krásná jako zvenku. Ježibaba děti zavřela 
do klece. Sladkostí jim dopřávala velkou měrou, ale jenom proto, aby pěkně 
tloustly. Sama si totiž na dětech chtěla pochutnat.
A přišel den, kdy děti byly řádně vypasené. Baba se těšila, že si je konečně 
upeče. Vytáhla lopatu a poručila dětem, aby si na ní sedly. První byla na řadě 
Mařenka, ale ta vymyslela na zlou babu lest. Když po ní ježibaba chtěla, aby 
nasedla na lopatu, dělala hloupou: ,,Nikdy jsem na lopatě neseděla. Vždyť já 
vůbec nevím, jak na to." Ježibaba se rozhodla, že jim to předvede. 
,,Tak se dobře dívejte, jak se na lopatě sedí," zavřískala baba. Jen co sedla na 
lopatu, Mařenka s Jeníčkem ji pohotově hodily do pece a zavřely dvířka. Tak 
čarodějnice doplatila na to, že chtěla z dětí udělat pečínku. Nakonec se upekla 
sama. Děti mohly domů! 
Tatínek své děti každý den po lese hledal. Procházel ho křížem krážem, aby se s
dětmi shledal. A to se povedlo! Když děti vyběhly z perníkové chaloupky do 

lesa, brzy na tatínka narazily. Celí 
šťastní se zase všichni vrátili do své
chaloupky u lesa. A vůbec nevadilo,
že nebyla z perníku.



Obrázkové čtení 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

 

• Odkud letěl holub?

• Co tam viděl?

• Viděl Jeníčka a Mařenku?

• Co dělali?

• Báli se báby?

• Z čeho byl klíč, kterým zamkli bábu v chaloupce?



Časová posloupnost  

Obrázek rozstříhejte a slepte jednotlivé obrázky tak, jak jdou správně za sebou.



Můžete si zazpívat

Petr Skoumal – Pět ježibab
https://www.youtube.com/watch?v=jH1iGx8VR8s

Dáda Patrasová - Ježibaba
https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q

https://www.youtube.com/watch?v=jH1iGx8VR8s
https://www.youtube.com/watch?v=xh6l3dOMh5Q


Najdi 5 rozdílů 



Poproste rodiče, aby vám rozstříhali obrázek a poté ho složte a nalepte na papír

Mladším dětem – na 3 části
Starším dětem – na 6 částí



Vystřihni a slep si čarodějnici - MD



Vystřihni a slep se čarodějnici - SD



Dokresli čarodějnici obličej



Pracovní listy  - mladší děti - MD



Kudy poletí čarodějnice, aby dohonila chlapečka?



Jaká barvička patří k jakému pavoučkovi?



Přiřadíš správně k duchům jejich stíny?



Co následuje za obrázek v každé řadě – přiřaď



Doletí čarodějnice za svým kocourkem - obtáhni co nejpřesněji čáru





Pracovní listy – starší děti - SD



Dostane se netopýr k lektvaru?



Najdeš stejnou kočku, jako je dole v rámečku?



Porovnej počet – více x méně
O kolik je více?

O kolik je méně?



Obtáhni čáry co nejpřesněji



Přiřaď správně do políček danou čarodějnici s daným zvířátkem
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