
 

ČARODĚJNICKÝ REJ VE SKUPINÁCH 

Připravte si: 

penály, lepidla, nůžky, čtvrtku A3, papíry 

Úkol: 

Ve skupině postupně vytvoříte plakát, na který budete plnit zadané úkoly. Pozorně čtěte 

text, ve čtení se střídejte, raďte si, pomáhejte si a nezapomeňte, že výsledný plakát je 

práce vás všech. 

Přeji Vám veselé čarodějnické zážitky! 

 

Filipojakubská noc tentokrát nebyla obyčejná. Nad vesnicí se slétaly čarodějnice ze 

všech krajů. Obloha vypadala, jako by se na ní ženili všichni čerti. Čerti to však nebyli. 

Čarodějnice bláznivě poletovaly na svých košťatech a kuly pikle. Z výšky sledovaly, na 

koho si počíhat a komu nějak uškodit.  

 

✓ Povídejte si o tom, jak čarodějnice mohly škodit. Poté své nápady napište na 

lístečky a nalepte je na plakát. Každý z vás napíše alespoň jednu větu. 

 

Nejbláznivější ze všech čarodějnic byly tři staré, vychechtané babizny. Každá z nich se 

jmenovala podle toho, jak vypadala. Všechna jména začínala na stejné písmeno.  

 

✓ Vystřihněte jednotlivé čarodějnice, nalepte je na plakát a vymyslete pro ně 

jména. Střídejte se ve psaní. 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Každá z těchto tří čarodějnic vařila lektvary, jejichž účinky pocítili všichni, kdo ochutnali 

alespoň kapičku z kouzelných kotlíků. Do lektvarů přidávaly všechny přísady ze zvířat, 

které vyčetly v kouzelných knihách s vyjmenovanými slovy.  

✓ Nakreslete na plakát jeden společný kotlík, do kterého zaznamenejte všechna 

zvířata z vyjmenovaných slov. Rozdělte si práci. Někdo z vás bude kreslit, někdo 

psát. Všichni byste se měli podílet na přípravě lektvaru. 



 

✓ Napište, k čemu se lektvar využívá, jaké má kouzlo. 

Tentokrát se však lektvar nepovedl. Čarodějnice málo míchaly, příliš solily a vůbec… 

Kouzelná moc nápojů neměla žádnou sílu. Bylo potřeba využít zásob z předešlých let. 

Ke vší smůle se jednotlivé lahvičky pomíchaly. Čarodějnice byly zoufalé a nevěděly si 

vůbec rady. Neměly tušení, po kterém lektvaru sáhnout. Dříve je měly všechny 

srovnané dle letopočtu, ale teď jim zbyly oči pro pláč. 

✓ Pomozte čarodějnicím lektvary uspořádat. Vystříhejte všechny lektvary. 

Rozdělte si je a vyřešte. Výsledky zapište do cedulky na horní části lahvičky. 

Vzájemně si příklady zkontrolujte. Poté nalepte lektvary na plakát od 

nejmenšího výsledku po největší. 

 

    

  

 

 

    

 

     158 

.        3 

 

         Sečti 

doplněná čísla 

800 - __= 430 

__ - 350 = 220 

Emil má 23 Kč, 

Josef má 3x více. 

Kolik mají kluci 

dohromady? 

     798 

-    315 

 

     467 

     258 

 

Sečti    

výsledky. 

158 – 7 . 9 = 

285 – 6 . 7 = 

212 – 8 . 8 = 

 

Děda měl 240 Kč. 

Peníze rozdělil 

mezi 4 své vnuky. 

Kolik Kč dostal 

každý? 

     246 

.         4 

 

     1000 

-      798 

 

     487 

     156 

 



 

 

Díky pomoci jiných čarodějnic jsou již lektvary na svém místě. Konečně mohou řádit a 

létat za lidmi s kouzelnými nápoji, vyvádět různé nesmysly.  

Noc se však blíží ke konci. Čarodějnice netuší, že se lidé jen tak nedají.  

Lidé vědí, že v tuto noc mají čarodějnice velikou sílu, a proto se před nimi chránili – 

zametali smetí, uklízeli domovy, pálili ohně, pískali. Každý, kdo takto postupoval, 

nemusel se o sebe bát.  

Čarodějnice smutně krouží nad domy, nemají žádnou šanci někomu uškodit. 

Zamračeně odlétají pryč. Zkusí to zase za rok. 

 

✓ Podle textu nakreslete, jak se lidé před čarodějnicemi chránili. Každý z vás 

nakreslí alespoň jeden obrázek.         

 

 

 


