
PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
(toto je verze pro tisk, online verzi najdeš zde) 
 

1. PREZENTACE 

Na tomto odkazu najdeš prezentaci. 
Projdi si ji a odpověz na otázky níže. 
 

a) Co je Svatá inkvizice? 

 

 

b) Kdo to byla čarodějnice? Jak vypadala? 

 

c) Jak se jmenovala a kdy byla sepsána příručka na odhalování a ničení 
čarodějnic? Co dalšího má stejný název? 

 

 

d) V jakém období probíhaly čarodějnické procesy a kdy byly ukončeny? 
 

 

e) Kdy slavíme Pálení čarodějnic? Jak vypadají v dnešní době oslavy? Napiš 
jestli a jak slavíš Čarodějnice ty. 

 

 

 

 

f) Slaví se Pálení čarodějnic i v jiných zemích? Jak oslavy vypadají? Jaké jiné 
názvy tyto oslavy mají? Dohledej na internetu a napiš, co jsi zjistil. Vyber si 
alespoň tři další státy. 

 

 

 

https://app.wizer.me/learn/91OMO6
https://docs.google.com/presentation/d/1dggT9LMRFOVZIMhm5UhHgbkRhv2hAxC1nLYy4heQj0k/edit?usp=sharing


2. PRÁCE S TEXTEM 
Doplň do textu správně i/y. 

a) Přečti si text a doplň správně i/Y 

V našich krajích je podoba této tradice úplně jiná. Říká se jí Pálení čarodějnic. Kdy 
tento zv__k vznikl, to se přesně nev__. Důležitou roli zde hrál oheň a v__ra lidí v 
jeho sílu a ochrannou moc. A čarodějnice byla symbolem zla, nečisté moci, 
původcem všech neduhů a nemocí. Symbolické pálení těchto figurín tak 
charakterizovalo očistu přírody, lidí a zvířat. 

Už v minulosti bývalo zv__kem zapalovat na návrších ohně. Na hranici bylo třeba 
sesbírat sedm druhů dřeva, mezi nimiž nesměl chybět jalovec. Do seskládané 
hranice se zap__chla figurína – čarodějnice a obřadně ji zapálil muž, který jako 
poslední ve vesnici měl svatbu. Kolem ústřední hranice bývalo někde zv__kem jako 
ochranu proti požárům zapál__t dalších sedm ohňů. Omladina se bavila tím, že je 
přeskakovala, jako to na sabatu dělával__ čarodějnice. Vyhazovala se hořící dřeva 
či košťata. To prý proto, aby bylo v povětří v__dět letět čarodějnici na koštěti nebo ji 
případně tímto srazit k zemi. Když ohně dohořívaly, zapaloval__ se od nich 
pochodně. Ty lidé odnášeli do polí a na louky, kde s nimi tancovali a zpíval__. Tímto 
rituálem se prý zaháněly zlé síl__. 

b) Z prvního odstavce (po slovo zvířat) vypiš všechna podstatná jména, urči rod 
a vzor 

 

 

 

 

c) Z prvního odstavce (po slovo zvířat) vypiš všechna zájmena a urči jejich druh 

 

 

 

 

 



3. POPIS ČARODĚJNICE 

a) Jak vypadá čarodějnice? Vymysli přídavná jména, která budou vhodně 
rozvíjet tato slova: 
 
oči -  
pohled -  
postava - 
vlasy -  
kabát -  
boty - 
hlas -  
 

b) Které z následujících vlastností jsou špatné a které dobré? Agáta je hodná 
čarodějnice, Brigita zlá. Rozděl, ke které jaká vlastnost patří. 

pracovitá, zlá, obětavá, hodná, lakomá, milá, závistivá, líná, poctivá, trpělivá, 
nesnášenlivá, škodolibá 

  

 

 

c) Přečti si následující popis čarodějnice a do textu doplň slova z nabídky: 

výborný, havraní, zchátralé, stará, zmačkanému, bradavice, sněhobílý, 

huňatého, pavučina, temném, kostnaté, pytlácké 

 



V ________  lese za divokou řekou bydlela  čarodějnice Agáta. Žila 
osamoceně v ______  chatrči již několik dlouhých let. Čarodějnice byla malé 
postavy, ruce i nohy měla dlouhé a _____ . Protože Agáta nikdy nevycházela 
ze svého obydlí za dne, připomínala její kůže _______  papír. Ještě lépe by 
se dala přirovnat k papíru _________  , její kůže byla totiž velmi vrásčitá.Také 
její obličej byl rozbrázděn sítí vrásek, jakoby jej pokrývala jedna 
velká_________  . Uprostřed obličeje jí trčel špičatý nos, kterým často větřila, 
aby rozpoznala, není-li nablízku nějaký vetřelec. Špičku nosu zdobila velká 
_______  . Na nos občas zašilhala její dvě malá očka, ________ jak uhel. 
Kdysi měla ______  zrak, ale nyní musela nosit brýle. Její rty tvořily tenkou 
linku, která se nikdy nezměnila do měsíčku úsměvu. Pod starým šátkem 
skrývala husté _______  vlasy, ve kterých neustále rejdila různá lesní 
havěť.Po lese chodila zahalena do _______  beraního kožichu a dlouhé 
špinavé sukně s velkým množstvím kapes a kapsiček, které ukrývaly její 
kouzelné poklady. Chodidla si chránila vlastnoručně vyrobenými škrpály z 
kůry stromů.Na tajemných nočních vycházkách ji doprovázel její věrný 
společník. Byl to starý kocour, kterému kdysi zachránila život, když se chytil 
do _______  nástrahy. 

 

4. Moje čarodějnice jménem.... 

Zapoj svoji fantazii a představ svou čarodějnici.  

a) Jak se jmenuje? Kde bydlí? Jak vypadá? Jak se obléká?  Jaké má vlastnosti? 
Jaké jsou její nejhorší vlastnosti? Má i nějaké dobré vlastnosti? Jak vypadá 
běžný den tvojí čarodějnice? Má nějaké přátele?  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Nakresli svou čarodějnici. Čarodějnici vyfoť a pošli na email/ Whatsapp/ 
Skype svému učiteli Čj a Vv.  

 


