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 Vybarvi perníkovou chaloupku; na střechu domaluj perníkové došky a vyzdob chodníček do lesa 

 



 



(z knihy Jaro je tu! s Luckou, Jendou a Martínkem od Andrei Popprové)



ČARODĚJNICE V PLAMENECH  

 PŘIPRAV SI RULIČKU OD TOALETNÍHO PAPÍRU, NŮŽKY A PASTELKY.  

 RULIČKU ODSTŘIHNI TAK ABY ZÍSKALA STABILITU A NEPŘETÁČELA SE (obr. 1) – TO BUDE NAŠE 

POLÍNKO KTERÝM ZATOPÍME POD OHNĚM.  

 DO VRCHNÍ ČÁSTI PROSTŘIHNI NEBO PROŘÍZNI DRÁŽKU A PROPÍCHNI DÍRKU, TAK JAKO NA FOTCE 

(obr. 2). S TÍM NEJLÉPE POMOHOU RODIČE. 

 PASTELKOU OBKRESLI RUKU KAŽDÉHO ČLENA RODINY A VYBARVI JE RŮZNÝMI BARVAMI. BUDOU 

ZNÁZORŇOVAT PLAMENY, VHODNÉ JSOU TEDY BARVY OHNĚ. (obr. 3) 

 OBRYSY RUKOU VYSTŘIHNI A POLOŽ PŘES SEBE PODLE VELIKOSTI, NEJMENŠÍ DOPŘEDU, NEJVĚTŠÍ 

DOZADU. SLÁVA OHEŇ UŽ HOŘÍ! 

 TEĎ OHEŇ VLOŽ DO VYŘÍZNUTÉ DRÁŽKY V RULIČCE (pokud se plameny ohýbají slep je k sobě, 

případně podlep poslední z nich tvrdším papírem) – PŘILOŽILI JSME POD OHEŇ A UŽ CHYBÍ JEN 

ČARODĚJNICE …  

 ZAPÍCHNI ŠPEJLI DO PŘIPRAVENÉ DÍRKY A MŮŽEŠ SLAVIT. (obr. 4) 
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II. ČÁST 



SUDOKU       VTIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁDANKA 

Má to nohy jako kočka, má to uši jako 

kočka, má to ocas jako kočka, ale není to 

kočka. Co je to? 

 Vymysli vlastní hádanku a nech hádat 

mamku a taťku. 

 

SPOJOVAČKA

 

 Vystřihni nebo domaluj obrázky do sudoku

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

  

 

 

Pepíček potká žábu a žába mu říká: 

„Pepíčku, polib mě.“ 

Pepíček nechce. 

- „Pepíčku, polib mě a něco dostaneš.“ 

Pepíček žábu políbí: „A co dostanu?“ 

- „Ekzém!“ 

(kocour) 



Každá čarodějnice má svého čarodějného mazlíčka, kočku, žábu, sovu, 

netopíra… 

 

Co si asi myslí čarodějnická kočka Vikinka? 

 

 

 (foto: Miriam P.) 

 



  

prostřed hlubokého hvozdu stál starý zámek. 

V něm sama jako prst žila stará žena, arcičarodějnice. Ve 

dne se proměňovala v kočku nebo noční sůvu, večer 

nabývala obvyklé lidské podoby. Uměla lákat ptáky a zvěř, 

chytala je, zabíjela, vařila a pekla. Když se některý člověk 

přiblížil k zámku na sto kroků, tu jako by náhle ochrnul, 

vrostl do země a nepohnul se z místa, dokud ho babizna 

zase neodčarovala. Vkročila-li do toho zakletého okruhu 

nevinná mladá dívka, čarodějnice ji proměnila v ptáka, 

zavřela do klece a s klecí odnesla do jedné ze zámeckých 

komnat. Už dobrých sedm tisíc takových vzácných ptáků 

v klecích měla v zámku. 

A žila tehdy v oněch končinách mladičká panna, 

Jasanka se jmenovala, krásnější nad všechna ostatní 

děvčata. Jasanka měla milého, švarného Jasoně, tomu se 

zaslíbila. Měli před svatbou. Aby si spolu mohli důvěrně a 

nerušeně pohovořit, šli se projít do lesa.  

„Dej pozor, Jasanko, aby ses nepřiblížila 

k zámku,“ připomínal Jasoň Jasance. 

Začalo se stmívat. Mezi stromy svítilo ještě slunce 

do temné lesní zeleně. Na starém dubě teskně vrkala 

hrdlička. Na Jasanku jako když pojednou něco padne, 

ovládla ji divná úzkost. Bylo jí do pláče. Usedla na místo, 

kam dosud svítilo slunce, a rozplakala se. I Jasoňovi bylo 

smutno a do očí se mu draly slzy. Tak seděli hezkou chvíli, 

zmatení a skleslí. Najednou se oba dva zároveň ohlédli za 

sebe a strnuli. Nepoznávali okolí, nevěděli, kde jsou a 

kudy vede cesta z lesa. Slunce stálo ještě cípem nad 

horou, ze tří čtvrtin už kleslo za obzor. Jasoň vstal, 

rozhrnul houští před sebou a zkameněl leknutím: pár 

kroků od něho se tyčila zámecká zeď. V tom se ozve tichý 

zpěv:  

Můj ptáček s kroužkem jako krev 

tak smutně, smutně zpívá, 

své mrtvé milé nese zpěv, 

jako by byla živá, 

cvrlí- cvrlí- cvrlí … 

Ohlédl se po Jasance, Jasanka nikde. Jasanka 

nebyla. Jen slavík seděl na blízké větvi. To on zpíval: „Cvrlí, 

cvrlí, cvrlíí.“ Přiletěla sova, zasvítila žhavýma očima, třikrát 

v letu slavíka obkroužila, třikrát zahoukala: „Hú, hú, hú.“ 

Znehybnělý Jasoň stál jako do země vrostlý, nemohl 

promluvit, nemohl zaplakat, rukou ani nohou pohnout. 

Slunce zapadlo. Vzduch zšedl a ztruchlivěl. Sova zaletěla 

do houští a hned nato se odtamtud vybelhala shrbená 

babizna kost a kůže. žlutá tvář, oči červená kola, nos 

obrovská skoba. mávla rukou, něco zamumlala, vztáhla 

ruku lapila slavíka a na dlani ho odnášela pryč. 

Z Jasoňových úst se nevydral ani hlas. Slavík zmizel. Po 

chvilce se baba vrátila a zahuhlala dutým hlasem: 

„Zdravím tě, Zachieli, do klece už svítí měsíček, je dobrá 

hodina, můžeš ho pustit, pusť ho, Zachieli!“ Jasoň se 

pohnul, cítil, že je zase volný. Padl před čarodějnicí na 

kolena, prosil, zapřísahal ji, aby mu vrátila Jasanku. „Tu už 

nedostaneš, tu už nespatříš!“ odbyla ho baba a belhala se 

k zámku. Jasoň za ní volal, naříkal, svíjel se v pláči, marně. 

„Co si počnu? Čím teď pro mne bude svět?“ bědoval.  

Nazdařbůh vykročil, nazdařbůh šel, kam ho nohy 

nesly, až dorazil do cizí vesnice. Tam se dal najmout za 

pasáka. Dlouhý čas tam zůstal a pásl ovce. Častokrát 

zpovzdálí obcházel zámek, ale nepřibližoval se k němu. Po 

drahném čase se mu jednou v noci ve snu zdálo, že jde po 

louce a znenadání vidí před sebou divukrásnou rudou 

květinu, jakou nikdy předtím nespatři; uprostřed jejího 

kalichu ležela veliká, lesklá, nevýslovně krásná perla. Utrhl 

ji opatrně a s květinou v ruce zamířil k zámku. Cestou 

pozoroval, že čehokoli se květinou dotkl, vše ožívalo, 

odčarovával se a nakonec pomocí té divné krásné květiny 

našel a dostal zpátky i svou Jasanku. Ráno se probudil, 

hlavu ještě plnou nočního snu a vydal se hledat rudý květ. 

Chodil do kopce, s kopce do údolí a zase do kopce, 

úvozem, přes potoky, po výšinách i lesní tišinou, ale rudý 

květ ze sna nikde nespatřil. Za úsvitu devátého dne uviděl 

pojednou na louce před sebou osaměle rostoucí krvavě 

rudý květ, v jehož kalichu ležela jako perla velká třpytná 

krůpěj rosy. Opatrně ji nesl před sebou celý den a celou 

noc k zámku. Přiblížil se k němu už na sto kroků, ale nic ho 

neuhranulo, volně kráčel až k bráně. Dotkl se jí květinou, 

brána se otevřela. Prošel do nádvoří. Dával pozor, 

neuslyší-li odněkud ptačí hlasy. Až na samém konci 

nádvoří, když už vcházel do zámku, zaslechl tiché 

šveholení. Šel po něm a ptačí hlásky ho přivedly k sálu, kde 

čarodějnice právě krmila svých sedm tisíc ptáků 

uvězněných v klecích. Jakmile zahlédla jasoně, rozzuřila 

se, začala na něho chrlit nadávky, plivat po něm jed a žluč, 

ale víc než na dva kroky přiblížit se k němu netroufala. 

Jasoň dělal, že ji nevidí a prohlížel si klece s ptáky. Ale bylo 

tam tisíce slavíků, jak měl mezi nimi rozpoznat svoji 

Jasanku? Obzírá klec za klecí a pojednou koutkem oka 

zpozoruje, že babizna potají popadla jednu klec a míří s ní 

ke dveřím. Skokem byl u ní, květinou se dotkl klece, pak i 

babizny a ta už nezmohla zhola nic, ruce jí klesly, 

s čarováním byl amen. A před Jasoněm stála Jasanka, 

pobledlá, ale spanilá; padla mu kolem krku. Jasoň 

popořadě vysvobodil i ostatní ptáky, šel s Jasankou domů, 

a dlouho spolu šťastni byli. 

 

 

 

(čerpáno z knihy pohádek bratří Grimmů)
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