Zdravíme všechny kluky a holčičky z naší malé školičky !!!!!
Zdravíme také všechny maminky, tatínky, babičky a dědečky.

Ahoooj, děti !!!!!!
Posíláme vám další srdíčkové
pozdravy přes internet, protože to zatím jinak nejde.
Do školky se zase všichni vrátíme, nebojte se, ale než ten velký
den „D“ nastane, tak se mrkni s maminkou na naše nové úkoly a
zábavku, kterou jsme si pro vás opět připravily.
Připrav se, začínáme !!!

Téma k povídání:
„Konec dubna je tu, hej,
připrav se na čarodějný rej“ :)

Chvíle pro pohádku:
O obrovi, který měl obrovské trápení
Je to dávno, kdy v hlubokém lese žil jeden obr
Hugo. Nebyl vůbec zlý, měl rád děti, díval se,
jak si hrají a snil o tom, že s nimi běhá, skáče
nebo hraje na schovávanou. Ale jen se blížil k
městu nebo k vesnici, země se otřásala a
duněla. Lidé se ze strachu schovávali v
domech, zavírali okna, zamykali dveře. Navíc
ke všemu dospělí často děti obrem strašili.
Chudák Hugo, obra se prostě všichni báli a
nikdo neměl ani ponětí, že Hugo je tak hodný
a moc opuštěný a nešťastný.
Zoufalý obr dlouho přemýšlel o svém obřím
trápení, až nakonec dostal nápad: všechno je
proto, že je tak obrovský, musí se tedy
zmenšit! To se snadno řekne, zmenši se, ale
jistě to nepůjde tak snadno, jako když se při
praní srazí ponožky. Naštěstí si vzpomněl, že v hlubokém lese za desaterými horami a
pěti řekami žije jedna čarodějnice, která umí z malých rybek udělat velké kapry a z
velkého hada žížalu.
Vydal se tedy za čarodějnicí - přeskočil les, překročil řeky. Čarodějnice už pěknou
chvíli slyšela obří kroky a celá vyděšená hledala úkryt v houštině. Obr co nejjemněji
zaklepal na dveře její chaloupky a když se nikdo neozýval, nesměle nakoukl dovnitř.
„Pěkně prosím, ctihodná paní čarodějnice, nic vám neudělám, nebojte se, jen jsem
vás přišel požádat o pomoc."
Čarodějnice se po chvilce odvážila vykouknout a řekla:
"Ráda bych ti pomohla, ale zmenšit velikána není jen tak. Obyčejná zaklínadla tady
nepomůžou. Musím nahlédnout do čarodějnické knihy."
Dlouho listovala, až nakonec našla předpis na vhodnou směs.
Muší ucho, kus žabince,
trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky,
přidej sůl a tři mušličky.
Čarodějnice všechno nasypala do kotle a když byl kouzelný lektvar uvařený, dala ho
obrovi vypít. Hugovi ani trochu nechutnal, ale vypil ho poctivě až do dna. A vtom se
začal zmenšovat a zmenšovat. Šlo to tak rychle, že ho za chvíli nebylo ve vysoké trávě
vidět.
"Toho nápoje jsi asi vypil moc a já jsem nic nevážila, všechno jsem brala jen tak od
oka," vzdychla čarodějnice.

"Co si teď počnu? Nemohla bys mě zase trochu zvětšit?" slabým hláskem zaškemral
obřík - trpaslík.
Čarodějnice znovu dlouho listovala v učené knize a dala se do přípravy kouzelného
odvaru.
Vrbový proutek, slzy krokodýlí,
muší křidélka, křídla motýlí,
zelíčko mladé, prastarou vodu,
zamíchej, podávej na prvním schodu.
Tentokrát neudělala
chybu, Hugo se postavil
na první schod u
vchodu do čarodějnické
chaloupky, vypil lektvar
a začal se zvětšovat. Ne
moc, jen akorát, aby byl
právě tak velký jako
obyčejný člověk.
"Hurá, hurá!" volal
Hugo a poskakoval
hned na jedné, hned na
druhé noze a potom na obou. Kdyby tohle udělal, když byl ještě obrem, chaloupka
čarodějnice by se sesypala jako domeček z karet.
"Ani nevíte, jak jsem vám vděčný," řekl. „Mohl bych taky já něco pro vás udělat?"
"To víš, že bys mohl," odpověděla. „Když teď vypadáš jako člověk, můžeš mně někdy
dojít nakoupit. To víš, já se nerada ukazuji mezi lidmi, koukají po mě divně a dokonce
se smějí mému klobouku."
Od té doby žil Hugo ve městě, mohl se kamarádit s lidmi, hrát si s dětmi a pravidelně
nosil paní čarodějnici nákupy.

OTÁZKY PRO DĚTI:
•

Jak se jmenoval obr v pohádce?

•

Měl jedno trápení. Víš jaké?

•

Za kým šel obr pro pomoc?

•

Podařilo se obrovi pomoci?

•

Zkuz si vzpomenout alespoň na 3 věci, které musela čarodějnice dát
do kouzelného lektvaru.

• „Kdybych uměl (a) čarovat, vyčaroval (a) bych si..

ÚKOL PRO DĚTI:
•

Zkus si svá přání třeba namalovat a přines nám je do školky
ukázat.
Můžeme si pak dát všechny výkresy vašich přání na nástěnku :)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC – Jak to vlastně bylo?
„Hodné čarodějky? Kdo to kdy slyšel?
Kdo na ten nápad přišel?
A přece je jich hodně,
možná bydlí vedle v domě...“
Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým zvykům. Filipojakubská
noc z 30. dubna na 1. květen bývala jednou z magických nocí, kdy prý
měly zlé síly větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem,
kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt četné poklady. Aby se
hledající před silami bránil, musel mít při sobě květ z kapradí, svěcenou
křídu a další předměty. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta

čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci říká „noc
čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí
pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z
jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena
královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci - „čarodějnickému
kolu" - to se tančilo pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez
chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně
jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou
proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se
jim
od
posledního
setkání
podařilo
lidem
natropit.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly
zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. Bylinkářky - vědmy
se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů,
kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.

JAK VLASTNĚ TAKOVÁ ČARODĚJNICE VYPADÁ?
Svou postavou připomíná Ježibaba polétavá obyčejnou stařenku. Ze
zvláštních znamení lze připomenout velký nos, výrazně čnějící zuby a
rozcuchané
šedé
vlasy,
které jí za letu vlají zpod
šátku nebo zpod čepice.
Rozeznat ji od lidské
stařenky je nejsnazší právě
ve vzduchu.
Ježibaba
polétavá
ovšem nelétá za každého
po časí a v každé denní době,
nejčastěji je možno ji v
povětří vidět za úplňku, za
bouřlivých nocí.

ÚKOL PRO DĚTI:
•

Zkus si svou čarodějnici namalovat nebo vyrobit. A
hotový výtvor určitě vezmi s sebou do školky. Všechny
čarodějnice si vystavíme a budeme si o nich povídat :)

Zde máš pár nápadů, jak tvořit :)
–

Čarodějka - z papírového tácku.

–

Čarodějka – z krabice od vajec :)

–

Čarodějka – z novinového papíru :)

Máš rád (a) pohádky? A znáš jich hodně?
Tak schválně, kolik znáš pohádek, ve kterých se objevuje
nějaká čarodějnice nebo ježibaba?
Napovím ti obrázkem.
Maminka ti určitě ráda pomůže.

A tady už to zkus sám.
ÚKOL PRO DĚTI:
Převyprávěj pohádku O perníkové chaloupce podle obrázků :)

Básnička: Perníková chaloupka
František Hrubín

Puzzle: Perníková chaloupka
ÚKOL PRO DĚTI:
Rozstříhej obrázek podle čar a poskládej zpět jako puzzle :)

ÚKOL PRO DĚTI:

ÚKOL PRO DĚTI:
Čarodějné sudoku

ÚKOL PRO DĚTI:
Vyrob si doma s maminkou „čarodějnický závěs“ :)

Čarodějnické hádanky
ÚKOL PRO DĚTI: Hádej, hádej, hadači :)
1. Malá čarodějnice měla za
kamaráda:
a/ psa
b/ havrana
c/ kocoura
d/ sovu
2. Čaroděj v pohádce Arabela
se jmenoval:
a/ Racochejl
b/ Rampepurda
c/ Breburda
d/ Rumburak
3. Kouzelníci potřebují kouzelnou:
a/ ponožku
b/ hůlku
c/ maminku
d/ pistoli
4. Dívka na koštěti se jmenovala:
a/ Roxana
b/ Saxana
c/ Xena
d/ Dioxina

5.
Nejčastější
dopravní
prostředek čarodějnice je:
a/ auto
b/ koloběžka
c/ koště
d/ tank
6. Čarodějnice mají svátek:
a/ 1. ledna
b/ 1. dubna
c/ 30. dubna
d/ 31. prosince
7. Známé zaklínadlo je:
a/ karamba
b/ hexnšús
c/ abrakadabra
d/ hemenex
8. Kouzelné slůvko je:
a/ ahoj
b/ fujtajbl
c/ miluji tě
d/ prosím
9. Kouzelnická škola byla:
a/ v Bradavicích
b/ v Jistebnici
c/ v Plané
d/ v Táboře

ÚKOL PRO DĚTI:
Zazpívej si písničku :)

Čarodějnické cvičení s koštětem :)
ÚKOL PRO DĚTI:
Najdi ve sklepě nějaké staré koště (když nenajdeš, postačí
větev nebo velká vařecha). Však si s maminkou poradíš :)

Motivace:
Čarodějnice je unavená, po běhání a shánění košťata, odpočívá a protahuje se
se svým novým koštětem
1. Leh skrčmo, tyč držet rukama pod koleny, přitáhnout kolena k hrudníku a
zpět
2. Učí se nasedat na násadu – sed, držet tyč oběma rukama před tělem,
střídavě provlékat pravou a levou nohu přes tyč a zpět
3. Zkouší délku násady – sed, ručkovat po tyči svisle k zemi, totéž s tyčí
vodorovně se zemí
4. Zkouší sedět zpříma, aby z koštěte nespadla – turecký sed, tyč držet oběma
rukama za rameny, vyrovnat záda, povol záda, ohnout
5. Zkouší, jak vysoko doletí – turecký sed, tyč za rameny, vzpažit s tyčí a zpět
6. Zkouší, jak bude s koštětem zatáčet – turecký sed, tyč za rameny, úklon
vpravo, zpět, vlevo, zpět
7. Zkouší kulatost násady – sed, tyč mezi dlaněmi před tělem svisle k zemi,
rolovat tyč mezi dlaněmi vpřed, vzad

8. Sed, tyč držet v dlaních na stehnech, předklon, tyč
rolovat po nohách vpřed a zpět
9. Sed roznožný, předklon, kutálet tyč vpřed po zemi a zpět
10. Učí se přistávat a vzlétat – leh pokrčmo, tyč držet na
zemi u hýždí, postupným odvíjením páteře od kostrče zvedat pánev a zpět
11. Při létání vypadá jak letadlo – leh na břiše, tyč držet oběma rukama na
hýždích, skrčit paže, lokty vzhůru, sunout tyč po zádech směrem k ramenům,
stah lopatek k sobě a zpět, připažit, povolit
12. Trénuje nouzové přistání – sed skrčmo, tyč držet oběma rukama u kolen, s
výdechem spouštět trup od beder do pololehu (do natažených paží) a zpět sed
13. Nezvládla let, ocitla se na stromě – leh skrčmo vznesmo, tyč držet oběma
rukama na chodidlech, natažením nohou leh vznesmo, tyč s chodidly za hlavu a
zpět
14. Spadla do kopřiv, svědí jí celé tělo – drbat se tyčí na určených částech těla
– na zádech, za uchem, na chodidle…
15. Jde spát,
dnes bylo
trénování dost.
Zítra odlétá s
ostatními
čarodějnicemi na
slet, čeká jí
dlouhá cesta –
leh na boku,
libovolně kolem
tyče

Další úkoly pro děti a rodiče :)

„Stavba chýše pro čarodějnici“.
Postav si s rodiči nebo sourozenci čarodějnické doupě (z kostek, kusů
látek, kartonových krabic) a dotvoř nasbíranými přírodninami. Co všechno
čarodějnice ve své chýši potřebuje? Bude se v chýši čarodějnici líbit?
Bude se jí tu dobře bydlet?
„Sluchová hra“
Nanos si do chýše předměty, se kterými bude čarodějnice čarovat
(papíry, igelitový pytlík, dřívka, skořápky od ořechů, příbor….) Čarodějnice
se zavře do své chýše a ostatní (třeba maminka) musí podle sluchu poznat,
s jakými předměty manipuluje (čaruje). Pak si role vyměníte.
„Vaříme lektvar“
Utvoř si v pokojíčku čarodějnou kuchyni, ve které uprostřed stojí kotel
postavený např. z kostek. Zkus postupně nacházet ve svém bytě, co by se
dalo přidat do kotle a proč. Např. „přidávám do kotle květinu, abychom
byly krásné“ atd.

Vymýšlej zaklínadla a kouzelné říkanky, které dotvářej pohybem.
Vymýšlej si čarodějnická jména.
„Kouzelné zrcadlo“
Posaď se s maminkou naproti sobě. Jeden z vás předvádí pohyb, např.
česání, mytí, čištění uší apod. Druhý z vás je „zrcadlo“. Zrcadlo přesně
napodobuje pohyb předvádějícího. Pak si vyměňte role.
„Kouzelné rostliny“
Hledej v knížkách rostlinky, které můžeme vidět v okolí tvého bydliště.
Povídej si s maminkou o rostlinkách léčivých, ze kterých vaří lektvary
hodné čarodějnice, které zahánějí nemoci a o rostlinkách jedovatých, ze
kterých vaří lektvary čarodějnice zlé.
„Ingredience pro čarodějku“ - rozlišování koření (smyslové vnímání
zrakem, čichem, hmatem)
„Výroba a míchání čarodějných lektvarů“
Pomocí potravinářských barev můžeš vymýšlet názvy, podle barev nápojů např. Čarodějný sen, Ohnivá voda, Ropuší sliz, Pavoučí nožky, Myší jed; do
sklenic můžeme také dát i dětské pochoutky - gumové medvídky, žížaly,
lékořicové pendreky).
Připrav si tři nádoby, ve kterých pomocí
potravinářského barviva namícháš
barevnou tekutinu. např. barva žlutá,
modrá a červená. Ve velké průhledné
sklenici si postupně promíchávej barvy a
pozoruj, jak se mění a mísí. Zjistíš, že
modrá a žlutá vytvoří zelenou, atd.

P

PŘÍLOHY:
1. Dokonči pavoučkovi síť 😊

2. Obtáhni tužkou dráhu čarodějnice 😊

3. Rozstříhej pavoučka a zase jej slep dohromady 😊

4. Nakresli do čtverečku tolik teček, kolik je obrázků ¨
v řadě 😊

5. Vybarvi si omalovánku čarodějnice 😊

6. Vybarvi si obrázek “malé čarodějnice” z večerníčku
a jejího kamaráda “havrana” 😊

Zdraví vás všechny paní učitelky ze školky:
Káťa, Katka, Martina, naše chůvička Lenička,
také paní Jaruška
a samozřejmě paní ředitelka Sylva 

