Dům dětí a mládeže „Vážka“, Mimoň
Tel.: 774 20 20 59, e-mail: ddm@skolamirova.cz

Milé děti, milé čarodějnice a milí čarodějové!
Jistě víte, že se blíží naše filipojakubská noc, náš nejdůležitější svátek v roce. Pojďme si ho společně
užít a oslavit!!!
Než se na naši čarodějnickou stezku vydáš, určitě si dobře připrav svůj čarodějnický hábit, hůlku a
svého domácího mazlíčka (třeba netopýra, černou kočku nebo krysu – záleží na tom, s kým
nejčastěji kouzlíš). Potřebovat s sebou budeš ještě menší hrnec s vařečkou a také někoho
dospělého s telefonem, na který tě bude fotit a natáčet při plnění úkolů.
Jsi připraven / připravena? Tak jdeme na to!! Naše stezka začíná v Zámeckém parku vedle schodů,
které vedou na horní sídliště k panelákům (prvnímu paneláku se říká Mimosa) a ke škole. Všechny
úkoly budeš plnit v lesíku nad Zámeckým rybníkem. Tam jsou na stromech pověšená čísla, u kterých
si vždycky splníš svůj úkol. Tvůj dospělý doprovod tě u toho vyfotí nebo natočí (to je u úkolu vždycky
napsáno) a až stezku dokončíš, odešlete nám své fotky a videa na adresu: ddm@skolamirova.cz
Úkol č. 1
-

Pořádně a z plných plic se zasměj jako čarodějnice! Tvůj dospělák tě u toho natočí.

Úkol č. 2
-

Zkuste se společně s dospělákem naučit tuhle krátkou básničku a řekněte nám ji na kameru:

Naše milá děvčata, připravte si košťata!
Nadešel ten slavný den, kdy je vám let povolen!
Úkol č. 3
-

Najdi si někde kolem sebe klacek a představ si, že je to tvoje koště. Nasedni na něj, nastartuj
a pěkně se proleť po okolí. Nezapomeň se u toho pořádně čarodějnicky smát, to už máš
natrénováno z předešlého úkolu. Tvůj dospělák tě u toho může vyfotit nebo natočit.

Úkol č. 4
-

Nasbírej si v okolí 10 šišek a tref se co nejvíc krát do nejbližšího stromu. Kolikrát ses trefil?
Napiš nám to!

Úkol č. 5
-

tento úkol můžeš splnit klidně až doma

Úkol č. 6
-

Každá správná čarodějnice a každý správný čaroděj umí tančit kolem ohně. Zkus si v okolí
posbírat pár klacíků a postavit si z nich „jako“ ohýnek. Jaký tanec nám kolem něj předvedeš?
Popros dospěláka, aby tě u toho vyfotil nebo natočil!

Úkol č. 7
-

Jestli jsi správná čarodějnice nebo správný čaroděj, máš svoje tajné zaklínadlo. Nějaké
abraka dabra nebo čáry máry, to je nuda. Ještě svoje zaklínadlo nemáš? Vymysli si ho a
napiš nám ho! Nezapomeň u něj použít také svou hůlku.

__________________________________________________
__________________________________________________
Úkol č. 8
-

Připrav si svůj hrnec, budeme vařit lektvar! Kolem sebe najdeš spoustu důležitých přísad –
listy, šišky, klacíky, kamínky nebo mech. Na „lektvar štěstí“ budeš potřebovat: 5 šišek, 10
listů, 6 klacíků, 2 žaludy, malý kousek mechu a 1 kamínek. Za stálého míchání vařečkou 10
krát tam a 10 krát na druhou stranu říkej svoje zaklínadlo a čaruj! Stačí, když si přičichneš a
jestli se ti lektvar povedl, budeš mít celý týden ve všem štěstí!

Úkol č. 9
-

A teď několik otázek ze znalostí čarodějnického světa (tvůj čarodějnický domácí mazlíček ti
u toho může poradit). Odpovědi nám napiš!
1) Malá čarodějnice měla kamaráda Abraxase. Co to je za zvíře?
2) Co čarodějnice potřebují, aby mohly kouzlit?
3) Jaký je nejčastější čarodějnický dopravní prostředek?
4) Vyjmenuj alespoň dvě kouzelná slůvka, která by děti měly často používat.
5) Dokážeš popsat správnou čarodějnici? Co má na sobě, na nose…?

Úkol č. 10
-

Někde v okolí se nachází jedna z našich sester – čarodějnice Bludimíra z Ralsaxu. Střeží
stezku a hlídá, aby všechny čarodějky a všichni čarodějové plnili pěkně svoje úkoly. Najdeš
ji? Vyfoťte ji se svým dospělákem a fotku nám pošlete.

Tak. Čarodějnickou stezku jsi úspěšně zvládl / zvládla! Jak se ti líbila? Co bylo
pro tebe jednoduché a co naopak těžké? Nezapomeň nám všechny odpovědi
napsat a poslat. My se na tvoje povídání už moc těšíme! Za tvou snahu tě pak
také odměníme – čeká na tebe čarodějnický diplom a nějaká moc dobrá
pochoutka!

Zdraví tě čarodějky z Vážky

