
 

 

 

 

 

 

 

     V letošním roce si opět neužijeme  

     ohnivých radovánek, které známe,  

         když se slaví ČARODĚJNICE. 

 

            Víte proč se 30. dubna vlastně    

                     slaví čarodějnice ? 

 

            Víte proč lidé věřili v čarodějnice,  

            říká vám něco Filipojakubská noc ? 

 

            Proč slavíme čarodějnice a jak se   

                         slavily dříve ? 
 

                                  BELTAIN 

Dnešní svátek pálení čarodějnic pochází nejspíše z keltského 

Beltainu. Beltain je keltský název pro jasný, zářivý oheň, který byl pro 

Kelty posvátný. V předvečer Beltainu Keltové zhasínali všechny ohně 

– věřili, že s posledním plamenem odejde vše špatné. 

O Filipojakubské noci pak zapalovali nové.  

Keltové se velmi rádi bavili skákáním přes ohně. 

 

                            FILIPOJAKUBSKÁ NOC 

Název Filipojakubská noc vznikl proto, že dříve to byla noc, která 

předcházela svátku Filipa a Jakuba. Dnes tento den slavíme 1. máj. 

Lidé dříve věřili, že právě v předvečer prvního máje – tedy 3. dubna, 

mají největší moc zlé síly. Na kopce se slétaly čarodějnice a škodili 

lidem. Lidé chránili sebe a svá obydlí například poléváním svěcenou 

vodou, zapichováním trní před vrata apod. Nejsilnější však byla víra, 

že zlé síly zažene hlavně dým z ohně. Ten se zapaloval na kopci nad 

obcí. V ohni zapalovali košťata a házeli je nad hlavy. 
 

 

                         PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Dnes známe pálení hadrových figurín čarodějnic. Jeho začátek je 

v dobách, kdy se na ohních upalovali lidé jako oběti bohům – upálený 

to bral jako poctu. V pozdějších dobách se jednalo o trest pro někdy i 

nevinné ženy. Síla ohně byla chápána jako očistná síla od zla. 
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                        PÁLENÍ ČARODĚJNIC DNES 

 
 Dnes tyto oslavy jsou spíše setkáváním přátel a sousedů – veselou    

 zábavou. Jsou oslavou končící zimy – doby, kdy je málo světla. 

 

A NYNÍ HURÁ DO TVOŘENÍ A PŘEMÝŠLENÍ NAD 

ČARODĚJNÝMI ÚKOLY ! 

1. Čarodějnice – hledej rozdíly !! 

Dvě čarodějnice na obrázku nejsou úplně stejné -  je mezi nimi 

patnáct rozdílů. Najdete je úplně všechny ? Dívejte se pozorně, 

protože někde se liší opravdu v detailech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Čarodějnické bludiště 

 

 

 

 


