
 

 činnost  poznámky 

PONDĚLÍ RČ: volné hry v koutcích aktivit, společenské hry u stolečků, volné kreslení u stolečků, hry 
s kinetickým pískem, děti dostanou k dispozici materiál pro výrobu čarodějnice dle vlastního 
uvážení – rozvoj kreativity 
KK: Přivítání nového týdne, přivítání kamarádů, seznámení dětí s tématem týdne – 
jednoduché shrnutí týdenního plánu (Motivační zaklínadlo), analýza aktuálního počasí – 
týdenní kalendář, povídání o tradici pálení čarodějnic a o tom, jaké vlastnosti by čarodějnice 
mohla mít, motivační pohádka „O čarodějnici“  
Logopedická chvilka: průpravné logopedické básničky náhodných hlásek 
VVČ: výroba masky čarodějnice– práce s nůžkami, lepidlem, zdobícím materiálem, nabízené 
techniky vybarvení masky  
 

 

ÚTERÝ RČ: Grafomotorický list pro větší děti (koště čarodějnice a omalovánka), Hry s Montessori 
prvky, prohlížení dětských knih, časopisů a leporel, hry v koutcích herny 
KK: přivítání nového dne, pozdravení kamarádů, povídání o tradici pálení čarodějnic, hříčka 
se slovy – pojmenování čarodějnice, slabikování přiřazovaných jmen, vnější i vnitřní 
charakteristika postavy čarodějnice – rozvoj představivosti a řečových i rétorických 
schopností  
PH: „Na čarodějnici“ – rozvoj pozornosti a rychlosti 
TVČ: tělocvik s abecedou – hry se slovy, procvičení těla 
HVČ: hlasová hygiena – rozezpívání, zpívání písně „Čarodějnice“ 

STŘEDA RČ: volné hry v koutcích herny, stavby z lega, modelování čarodějnického klobouku z 
plastelíny, volné kreslení u stolečků 
KK: přivítání nového dne, přivítání kamarádů, povídání o tradici pálení čarodějnic, o tom, jak 
čarodějnice vypadá, o pohádkách, v nichž se čarodějnice objevují, pohádkové hádanky, 
motivace „Ježibaba čaruje“ – pojmenování věcí, úklid věci na správné místo, charakteristika 
věci (barva, tvar, velikost, tvrdost, popřípadě materiál)  
VVČ: výroba pavouka z papírového talířku – práce s temperou, práce s nůžkami, provlékání 
provázku – rozvoj jemné motoriky 
HVČ: zpívání písní s doprovodem klavíru dle přání dětí, zpívání písně „Čarodějnice“  

 

ČTVRTEK RČ: hry s kostkami, hledání pohádkových bytostí v dětských knihách – honba na čarodějnici 
KK: uvítání nového dne, pozdravení kamarádů, zopakování naučených poznatků z celého 
týdne, povídání o tradici pálení čarodějnic, nauka básničky „O ježibabě – J. Žáček“ 
PH: „Chaloupka na kuří noze“– rozvoj rychlosti a pozornosti, rozvoj rovnováhy 
TVČ: protažení těla s „Tělocvikem s abecedou“, zopakování všech PH z celého týdne 
HVČ: zpívání písní dle přání dětí s doprovodem klavíru, hlasová hygiena – rozezpívání  

 

PÁTEK RČ: hry v koutcích aktivit na běžné životní role a povolání – hry na lékaře, prodavače, 
strážníky, hasiče, průvodčí, aj., pracovní list „dokresli čarodějnici obličej a vybarvi“ 
KK: rekapitulace naučených poznatků z průběhu týdne, vyjmenování charakteristických rysů 
čarodějnice – tvoření antonym „ošklivá/hezká, zlá/hodná…“, vyjmenování oblíbených aktivit 
z průběhu týdne, hodnocení týdne dětmi, zhodnocení týdne učitelkou – rozvoj řečových 
schopností a ucelenosti mluveného projevu 
PH: „O bábě“ – výměna rolí, nauka písničky, rytmizace   
HVČ: Zpívání písně „Čarodějnice“ a písně k PH „O bábě“ s doprovodem klavíru  

 



Komunitní kruhy a motivace dětí 
 

Otázky k tématu: 
 Jak by měla vypadat čarodějnice? 

 Co má taková čarodějnice na sobě? 

 Měla by být zlá nebo hodná? 

 Jaká zvířátka u sebe mívá? 

 Z čeho by čarodějnice mohla vařit polévku? 

 Co byste si vyčarovali, kdybyste uměli čarovat? 

 Jakou barvu vlasů by měla čarodějnice mít? 

 Znáš nějako pohádku, kde se čarodějnice objevuje? Jaká v té pohádce je? (zlá, hodná, ošklivá, 
hezká…) 

 Mohla by čarodějnice mluvit třeba anglicky? 
 
Hádanky: 
Dneska si dám k obědu 
dvě princezny na medu. 
Zapiju je vodou z řeky, 
pantáta král pukne vzteky. 
(DRAK) 
 
Ocas, rohy, kozí nohy, 
ke zlým skutkům mám já vlohy! 
Rohy a kopyta mi sluší, 
prodej mi svou hříšnou duši! 
(ČERT) 
 
Dlouhé vousy a čapka do špičky, 
maličká ouška, nožky i ručičky. 
V malé chaloupce sedm nás bydlí, 
sedm je postýlek, stolků i židlí. 
(TRPASLÍK) 
 
Nejsem žádná krasavice, 
na nose mám bradavice. 
Straším mámy, straším děti, 
skvěle létám na koštěti. 
(ČARODĚJNICE) 
 
Ani bazén, ani kyblík, 
můj domov je chladný rybník! 
Kamarádky rybičky 
lákají mi dušičky. 
(VODNÍK)  
 



Pohádka o čarodějnici1 
 
V hlubokém lese, kde větve pokroucených stromů sahaly až na zem, nedaleko bažiny plné všemožné havěti 

stála polorozbořená barabizna. Slunce tam svými paprsky skoro nedosáhlo, a proto se celé místo halilo v 

šedočerný háv. Všichni obyvatelé okolních vesniček se tomuto koutu lesa zdaleka vyhýbali. 

V chatrči, spolu s krysami a pavouky, žila totiž ošklivá stařena. Její šedé vlasy se neposlušně kroutily okolo 

špinavého obličeje jako klubko hadů, a tak je čas od času uhrábla rozpraskanýma rukama s černými drápy 

namísto nehtů. Když promluvila, tak se do všech koutů rozprchli i pavouci. V její duši se usadily chlad a 

lhostejnost. 

Po podzimních plískanicích přišla krutá zima. Sníh zasypal celé okolí. Jednoho dne kolem Vánoc se stařena 

vypravila do nedaleké vesnice. Slídila okolo domů a tajně se dívala do rozsvícených oken. Záviděla lidem jejich 

útulné domovy provoněné cukrovím a pohodu, která v nich panovala. V odpadcích hledala něco na zub, ale 

téměř neúspěšně. Znavená, promrzlá a se žaludkem kvílícím hlady se pomalu brodila závějemi, v nichž 

zanechávala hluboké černé stopy. 

Na kraji lesa spatřila dvě schoulené dětské postavy. Patřily sirotkům, které macecha po smrti jejich otce vyhnala 

z rodné chaloupky. Nevěnovala jim pozornost a šla směrem ke své chatrči, kde na stůl vyndala pár kůrek chleba, 

které ve vsi našla. 

Zrovna když se je chystala sníst, uslyšela tiché zaklepání na dveře. Otevřela a viděla ony dva sirotky. Děvčátko 

drželo za ruku svého mladšího bratříčka, jemuž se po tvářičkách zčervenalých mrazem koulely slzy. "Dobrý 

večer, babičko," oslovilo ji děvče, "nemohli bychom u vás přespat? Venku je veliký mráz a mám strach, aby 

bratříček do rána neumrzl," špitla. 

Nejdřív chtěla jen zlostně zabouchnout dveře, ale cosi, uvnitř jí samé, jí to náhle nedovolilo udělat. Otočila se 

tedy na patě a bez jediného slova odešla do špinavé místnosti a dveře nechala otevřené. Sedla si ke stolu, 

hltavě začala jíst starý chléb a nevěnovala pozornost dětem, které si sedly poblíž kamen a natahovaly k nim 

promrzlé ručky. 

Když si chtěla do úst vložit další sousto, děvče se na ni otočilo a usmálo se. "Děkuju vám, babičko, že jste nás 

tady nechala. Nemáme kam jít. Tatínek nám umřel a macecha řekla, že musíme odejít. Nikoho nemáme." 

Přestože poslouchala sotva na půl ucha, zamrazilo v ní. Chleba jí v ústech náhle zhořkl. Vstala a každému dala 

po jedné kůrce, co ještě zbyla. Když podávala kousek chleba Aničce (jak se holčička jmenovala), ta jí poděkovala 

a pohladila po ruce. Stařena překvapeně ucukla. Dlouho se na ni nikdo nepodíval, natož aby ji někdo pohladil. 

Většina lidí se jí štítila. 

Nastal večer, a když chtěla zalehnout do postele, uvědomila si, že děti nemají, kde spát. Rozestlala tedy 

rozvrzanou postel, děti do ní uložila a sama si na zem položila pytel nacpaný slámou. V noci nemohla usnout. 

Několikrát se vzbudila a dívala se na ty dva k sobě se tulící drobečky. 

Ráno vstala časně. Cítila se nevyspalá a rozlámaná, přesto měla zvláštní pocit, který dlouho nezažila. Zatopila v 

kamnech, přinesla vodu, ohřála ji a na dně velkého šuplíku vylovila kousek mýdla a staré rozbité zrcadlo. Umyla 

se, a dokonce se i učesala. Potom uvařila dětem čaj a odešla k vesnici. Věděla, že těm malým musí obstarat 

něco k snědku. 

Chodila od domu k domu a prosila, zda by jí nedali alespoň trochu jídla. Odevšad ji vyháněli a ve statku na ni 

dokonce chtěli pustit i psy. Ale ona vytrvala a štěstí se na ni nakonec usmálo. Jeden sedlák jí slíbil půl bochníku 

chleba a trochu brambor, když vyčistí chlívek prasat. Půl dne se lopotila. Kydala hnůj, až jí v zádech praskalo a 

po tváři stékaly pramínky potu. Když si pak ale v uzlíčku nesla slíbené jídlo, cítila se neobyčejně šťastná. 

Hospodář s ní byl spokojený a nabídl jí, že když bude chtít, může přijít i nazítří. Po cestě se ohlédla a její stopy ve 

sněhu neměly černou, ale šedou barvu. 

Doma otevřela dveře chatrče a nestačila se divit. Nikde od stropu nevisely závoje pavučin, přes umyté okenní 

tabulky dovnitř pronikalo světlo a podlahu také nepokrývala vrstva stoleté špíny jako dřív. V kamnech hořel 

oheň a v konvici bublala voda na čaj. Uvařila brambory a těšil ji pohled na děti, které je celé hladové ještě horké 

                                                           
1 HOLÁNKOVÁ, Martina. Pohádka o čarodějnici. In: Mamtalent.cz [online]. 2011 [cit. 2020-03-22]. Dostupné z: 

https://www.mamtalent.cz/pohadka-o-carodejnici.phtml?program=1&ma__0__id_b=8783  
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loupaly a jedly. Večer ulehla na svůj slamník a znavená těžkou prací ihned usnula. Ráno se umyla, přichystala 

snídani a vyrazila za prací. Tak to pokračovalo několik týdnů. 

Ze špinavé chatrče se stala útulná chaloupka a z ošklivé stařeny starostivá a upravená žena. Jednoho večera se 

posadila do křesla, z jedné strany se k ní přitiskla Anička a z druhé strany Pepíček. Hladila je po jejich 

blonďatých hlavičkách a vyprávěla jim pohádku na dobrou noc. Cítila se moc dobře. Když už skoro usínaly a ona 

je přikrývala v posteli, Pepíček se na ni otočil a rozespale zašeptal: "Dobrou noc, maminko." Srdce jí 

samým štěstím div nevyskočilo z hrudi. Uvědomila si, že ten hřejivý pocit, který cítí, je láska. 

Chvíli se ještě dívala, jak spí a pak vyšla před chalupu, aby se nadýchala čerstvého vzduchu. Stopy, které za ní 

zůstávaly ve sněhu, zářily jasně bílou barvou.  

 

Motivační činnosti: 
 

 práce s knihou – prohlížení a popis obrázků čarodějnic v knihách, charakteristika čarodějnic 
(vzhled, postava, obličej, oblečení, vlastnosti a schopnosti, létání na koštěti, čarování, vaření 
lektvarů) 

 seznamování s tradicí pálení čarodějnic 
 jazyková – vymýšlení vhodných jmen pro čarodějnice např. dle jejich povahových vlastností 

nebo kouzelnických schopností (např. Bimbula, Berta, Marta, Kanimůra, Lára-fára 

 Čarodějnický rej na zahradě MŠ, práce na kostýmech 
 



Pohybové aktivity a hry 
 
 
 
 
„Čáry máry“ - Učitelka nebo určené dítě zaklíná děti, které se volně pohybují v prostoru do různých 
poloh (např. stoj na jedné noze, na špičkách, současně na jedné ruce a jedné noze). – možno zaklínat 
ve zvířátka 
 
„Na čarodějnici“ - Zvolíme čarodějnici, koho se čarodějnice dotkne, ten zkamení. Může být 
vysvobozen, pohladí-li ho kamarád – volný hráč – po hlavě se slovy „Vysvobozuji tě!" (obměny – 
nakreslí mu kroužek na záda, podleze mezi jeho rozkročenýma nohama apod.) 
 
 
„O bábě“ 
 Pometlem si zametá, všude kolem práší, 
hlava šátkem zakrytá, malé děti straší. 
 
My ji známe, kroužek uděláme, zkusíme to, 
bábu zavoláme: „Bábo, kde jsi? Bábo, ukaž se!" 
 
Počkej, až tě sebere, už si zuby brousí. 
Kohopak si vybere? „Tebe, matlafousi!" 
 
Děti utvoří kruh, drží se za ruce a chodí dokola. Dítě (bába) zametá koštětem vně kruhu. 
Děti jdou v rytmu dvakrát do středu kruhu a zpět. Zastaví se a zavolají na bábu. Bába jim hrozí 
koštětem. 
Děti chodí v kruhu dokola, bába si vybírá jednoho z nich, položí koště na zem za něho, předá mu 
šátek a zařadí se mezi ostatní. Hra se opakuje. 

 



S menšími dětmi není nutné hláskovat, stačí se pokusit poznat první písmenko, v případě, 
že nevíš, ti jistě pomůžou kamarádi nebo paní učitelka. 2 

                                                           
 





Výtvarné a pracovní činnosti 
 
Maska čarodějnice 
Čtvrtka 
Šablona masky 
Obyčejná tužka 
Pastelky/vodovky/tempery/voskovky 
Prvky na dozdobení 
Klobouková gumička 
Nůžky 
 







Ručičkový pavouk 
 
Barevný papír 
Černá tempera nebo barva na tělo 
Bílý fix nebo bílá tuš 
Dolepovací oč 
 
 
 
 
 

Pavouk 
 
Čtvrtka  
Tempera nebo prstové barvy (barvy na tělo) 
Papírový talířek 
Bílá bavlnka 
Štětec 
Dolepovací oči 
Děrovačka 
 
 
 



Zásobníček říkadel, básniček a písniček 
 
3 

 
Ježibaby (autor neznámý) 
 
Ježibaby kamarádky, krouží vzduchem tam a zpátky. 
Šaty mají od sazí, snad se v letu nesrazí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ježibabě 4– Žáček J. 
 
Ježibaba krade děti, už si na ně brousí chrup. 
Lítá světem na koštěti, bude tady coby dup. 
Vede hrozné živobytí, zvláště když se rozběsní. 
Koho najde, toho chytí, koho chytí, klidně sní. 
 
Že je trapná? Ale inu, to je její profese. 
Hupni honem pod peřinu, nebo si tě odnese! 
Neodnese, víme oba – ta k nám nesmí do domu, 
dneska už je jiná doba, já tě nedám nikomu! 

                                                           
3 FYLEMANOVÁ Rose, překlad Pavel Šrut, Verše z celého světa, časopis Sluníčko 
4 ŽÁČEK, J.: Velká kniha básniček a pohádek. Praha: Fragment, 2007. str. 93 





 



 

LOGOPEDICKÉ BÁSNIČKY 
 
Šišli-myšli, kam jsme přišli? Na šišatý vršíček, kde si špitá liška s myškou, prý jak strašně šišlá šnek. - Š 
 
Staré myši na semiši myší kaši koušou, Mladé myšky Micubišky cvičí myší šou. Hej! -Š 
 
Cina, cina, cinarata, pocínujte tahle vrata, pocínujte celý dům! Cinarata, cina bum! - C 
 
Kocourek a micka, hledí, kde je klícka. Tam v té kleci něco je, co jim nedá pokoje. - C 
 
Krákorala stará straka na raka, že jí vybral včera zrána stráčata. – R 
 
Potkal tygr nosorožce Na procházce v pralese, Zavrčel, proč se tu plete Právě jemu na cestě. Starý 
moudrý nosorožec Vážně hlavou pokývá. Proč se tolik tygr zlobí, Vždyť je to má pěšina. - P/R 
 
Vodní víly vijí věnce z leknínů a vodních řas. Ve vrbičkách na rybníce bude vodní veselice, přijďte 
všichni včas! Vodník – ten se vyfintil na večírek vodních víl: V klopě vážku, v kapsách vodu – ladí 
trubku z vodovodu na ten vodní hodokvas. – V 
 
Fagot, harfa, flétna, to je hudba vzletná. Flašinet a fujara, to je hudba bujará. Famfrnoch a frkačky, to 
je hudba pro kočky. - F 
 
Tonda ztratil tričko v křoví, jestlipak to Marta poví? Ani o tom nedutla, ta to jistě ututlá. – D/T/N 
 
Říká houbař houbaři: Vůbec se mi nedaří! Chodím tu od bedly k bedle Vím, i to jsou houby jedlé, ale 
kdyby tu byl hřib,.bylo by mi hnedka líp. – Ř 
 
Řízy, řízy řízy, řežem kládu z břízy, rozřežeme břízky, do poslední třísky. Řízy, řízy, říz, řežem kládu z 
bříz. – Ř 
 
Milan lepil letadlo, nejlépe mu dopadlo. Letadlo teď letí, letí, u Milana je houf dětí. – L 
 
Koulím koulí na kuželky, kuželky se koule lekly, hned se všechny rozutekly – L 
 
Jenda sedí pod jabloní, jablíčka až k němu voní. Jedno spadlo, hned je zvedl. To je pěkné, jemine! 
Ještě jedno nedojedl a už má chuť na jiné. – J 
 
Jedu, jedu na jahody, jedu, jedu, na hody. Dám jahody Davidovi, dám jahody dědovi. - J 
 
Uličnice, uličníci utíkají po ulici. Pan učitel Uf, Uf – v patách, už, už po nich ruce natáh. Uličníci, 
uličnice, alou zpátky do lavice, Ulejváci ukřičení! Udržím Vás u učení, uvážu Vás k nástěnce, udělám z 
Vás učence. – U 
 
Kája kouká na kukačku na vysokém buku. Volá na ni: "Kuku, kuku!" Ona na něj: "Kluku!" - K 
 
Magda hezky maluje, gumou trochu gumuje. Magdo, Magdo negumuj, gumu podej, nehubuj! – G 
 
Děda dělá dětem lodě, děti s nimi chodí k vodě. Dívají se za lodí, jak na vodě závodí. – Ď 
 
Moje štěně ťapká, ťapy, ťapy, dupy, dupy. Jmenuje se Ťapka, ťapá pěkně u chalupy. - Ť 


