
Integrovaný blok:  „Vrby se nám zelenají“
Téma: „Rej čarodějnic“
Období: 26.4. - 30.4.

Říká se, že filipojakubská noc – z 30.dubna na 1. května je tajemná a plná kouzel.
Od pradávna se v tuto noc na nejrůznějších místech slétaly čarodějnice, tančily, vařily lektvary, 
létaly na koštěti a přitom se domlouvaly, co zlého lidem provedou. A protože se čarovná noc blíží, 
můžete si čarodějnický rej užít i vy.
Máte-li zahrádku, není nic jednoduššího, než si v tento večer vylétnout v čarodějnickém převleku a 
zatančit si kolem ohně. A kdo zahrádku nemá, může si čarodějnický sněm i s „ohněm“ užít doma.
Stačí k tomu velká zavařovací sklenice, polepená oranžovými a žlutými kousky hedvábného nebo 
krepového papíru a pak už jen stačí vložit zapálenou svíčku.

K čarodějnickému reji patří pravá čarodějnická zaklínadla- třeba tyhle:

ZAKLÍNADLO BABY JAGY

Abrakadabra, láry fáry, 
kostěná noha,černá máry,
čarujem bouřku,čarujem sucho,
na čáry stačí babské ucho.
Na čáry stačí čertí rohy,
dva zuby dračí, muří nohy.

Čarujem, čarujem, máme hůlku,
někdo má malou, někdo půlku.
Enyky benyky, hadí jedy,
máváme hůlkou naposledy:
Ať je tu pití, jídla ranec,
ať je tu hudba, divoký tanec!

EMELE, BEMELE

Emele, bemele,cukr, kňoura,
janta, tranta, pampaďoura,
hyky, fíky,tajtrdlíky,
malec, palec ven!

Můžete si upéct prsty staré čarodějnice – tady je osvědčený recept :-)

PRSTY STARÉ ČARODĚJNICE

500g hl. mouky
120g moučk.cukru
300g Hery
1 vejce
1 vanilkový cukr



Vše zpracujeme na hladké těsto. Vytvarujeme válečky – prsty, které po stranách trochu 
promáčkneme, aby vznikl kloub. Dlouhý nehet vyrobíme tak, že do vršku prstu vtiskneme 
mandličku. Nakonec prst na kloubu poškrábeme nožem a upečeme ve vyhřáté troubě.

K pečení si můžete říct básničku:

JEŽIBABY

Ježibaby kamarádky,
krouží vzduchem tam a zpátky.
Šaty mají od sazí,
snad se v letu nesrazí

a nebo zazpívat veselou písničku „ Kouzelné vaření“

Můžete si uvařit kouzelnou polévku, kterou když správně uvaříte a pak ochutnáte, budou se dít 
věci!  Po hopsací polévce budete hopsat, po mračivé polévce se z vás stanou oškliví mračouni. Co 
se asi stane po ochutnání polévky prskací, tleskací, mrkací, šišlací…..?
Postup při vaření kouzelné polévky- říkejte nahlas:

Zapni sporák, ( spojit palec a ukazováček, otočit knoflíkem )
nalej vodu, ( nápodoba nalévání vody )
pepř tam namel ( pěsti na sebe, kruhovými pohyby jimi třít o sebe )
a sůl přidej! ( nápodoba solení )
Potom míchej dokola, ( nápodoba míchání )
už je horká docela! ( pořádně pofoukat )

V pracovních listech si můžete vyzkoušet, zda stará čarodějnice nezabloudí v labyrintu a malé 
čarodějnici můžete poradit, kudy má na svém košťátku letět.

Zdravíme všechna šikovná Kuřátka a přejeme vám příjemný let! :-)

                                                                                    Paní učitelky z Kuřátek
                                                                                      

 


