
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální 

čarodějnické 

číslo 
Květen 2017 



Ahoj!  

 V tomto čísle jsme se rozhodli zaměřit na magii a čarování. A to 
nejen proto, že jsme si na konci dubna připomněli lidový zvyk zvaný 
pálení čarodějnic, ale i proto, že květen a jaro je zkrátka kouzelné. Na 
čarodějnice se věří od nepaměti. Společně navštívíme i kouzelnou 
zemi Island, naučíme se kouzelnou aktivitu pro volný čas a mnoho 
dalšího. 

 

 

 

 

Doufám, že se Vám toto číslo bude líbit a vzhůru do čtení! ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pár slov o čarodějnicích 
Čarodějnictví je označení pro nadpřirozené působení.  

K nejčastějším schopnostem přisuzovaným čarodějnicím patří 
záškodná magie, jako jsou kletby nebo uhranutí*, milostná magie a 
věštění. 

* Uhranutí  je rozšířená víra v to, že mají moc škodit pohledem. 

V křesťanství 

V počátcích křesťanské éry bylo čarodějnictví chápáno jako 
praktikování kouzel, věštění často pomocí démona. Od počátku byly 
všechny tyto činnosti považovány za pohanské (z dob před vznikem 
křesťanství) a potírány. 

Prvním známým odsouzeným je biskup z Ávily, který byl roku 385 
odsouzen k trestu smrti uškrcením. 

Roku 1231 ustanovil císař Fridrich II. Sicilský za čarodějnictví trest 
smrti upálením. 

Soustavné pronásledování čarodějnic začalo ve Francii a severní Itálii 
kolem roku 1340, zesílilo na sklonku 15. století 

Pronásledování vyvrcholilo na přelomu 16. a 17. století, kdy byl 
popraven největší počet obětí zejména v německých zemích, 
Švýcarsku a Skotsku. Procesy ale probíhaly po celé Evropě, účastnili 
se jich protestanti stejně jako katolíci („jednotná“ křesťanská církev se 
po roce 1517 rozdělila na dvě velké skupiny – protestanty a katolíky).  

Jeden z nejkrutějších procesů nastal na počátku 17. století 
v německém Bambergu, popraveno bylo více než 300 lidí včetně dětí. 

Konec procesů nastal v průběhu 18. století. Poslední obětí v Evropě 
byla švýcarská služka Anna Göldi, popravená roku 1782. Odhady 
počtu obětí se pohybují mezi 40 000 a 100 000. 

 



Ale teď dost vraždění a upalování. Pojďme se podívat 
na čarodějnice v pohádkách ☺ 

 

Čarodějnice v pohádkách jsou vyobrazovány jako zlé postavy, které stejně 
vždy prohrají - jsme přece v pohádce.  

Bývají staré, shrbené, mívají bradavice na nose, nosívají černé šaty, 
klobouk a černou kočku na rameni. Klasická verze čarodějnice, kterou 
určitě každý z nás zná. Už svým vzhledem se nám snaží dát do hlavy 
myšlenku, že tyto postavy jsou automaticky zlé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Premysl Hranos 6.AZpracoval: Premysl Hranos 6.AZpracoval: Premysl Hranos 6.AZpracoval: Premysl Hranos 6.A    



IslandIslandIslandIsland    

IslandIslandIslandIsland    jejejeje    státstátstátstát    na stejnojmenném ostrovna stejnojmenném ostrovna stejnojmenném ostrovna stejnojmenném ostrově    na pomezna pomezna pomezna pomezíííí    Severního Severního Severního Severního 

ledovéholedovéholedovéholedového    aaaa    Atlantského oceánuAtlantského oceánuAtlantského oceánuAtlantského oceánu. Žije zde p. Žije zde p. Žije zde p. Žije zde přes 300es 300es 300es 300    000000000000    osob, jeho osob, jeho osob, jeho osob, jeho 

rozloha je 103rozloha je 103rozloha je 103rozloha je 103    125125125125    kmkmkmkm²²²², co, co, co, cožžžž    z nz nz nz něj j j j čininininíííí    nejnejnejnejřididididčeji zalidneji zalidneji zalidneji zalidněnnnnýýýý    evropskevropskevropskevropskýýýý    

ststststáááát. Nejvt. Nejvt. Nejvt. Největtttšíšíšíším mm mm mm městem jestem jestem jestem je    ReykjavíkReykjavíkReykjavíkReykjavík, který je i hlavním m, který je i hlavním m, který je i hlavním m, který je i hlavním městem. V stem. V stem. V stem. V 

jeho aglomeraci jeho aglomeraci jeho aglomeraci jeho aglomeraci žžžžijijijijíííí    dvdvdvdvě    ttttřetiny islandsketiny islandsketiny islandsketiny islandskéééé    populace. Ostrov populace. Ostrov populace. Ostrov populace. Ostrov 
jejejeje    vulkanicky aktivnívulkanicky aktivnívulkanicky aktivnívulkanicky aktivní. Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole, . Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole, . Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole, . Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole, 

pohopohopohopohoříííí,,,,    ledovceledovceledovceledovce. B. B. B. Břehy ostrova jsou omehy ostrova jsou omehy ostrova jsou omehy ostrova jsou omýýýývvvváááánynynyny    GGGGolfským proudemolfským proudemolfským proudemolfským proudem, který , který , který , který 

významnvýznamnvýznamnvýznamně    ovlivovlivovlivovlivňuje zdejuje zdejuje zdejuje zdejšíšíšíší    klima.klima.klima.klima.    

Prvními obyvateli Islandu byliPrvními obyvateli Islandu byliPrvními obyvateli Islandu byliPrvními obyvateli Islandu byli    pravdpravdpravdpravděpodobnpodobnpodobnpodobně    NorovéNorovéNorovéNorové    aaaa    KeltovéKeltovéKeltovéKeltové    ((((irštíirštíirštíirští    aaaa    skotštískotštískotštískotští), kte), kte), kte), kteříííí    

ppppřichichichicháááázelizelizelizeli    koncemkoncemkoncemkoncem    9.9.9.9.    a va va va v    10. století10. století10. století10. století....    VVVVikiikiikiikinštínštínštínští    nánánánáčelnelnelnelnííííci zaklci zaklci zaklci zakláááádali tzv. dali tzv. dali tzv. dali tzv. „„„„thingythingythingythingy““““, co, co, co, cožžžž    byly byly byly byly 

mmmmíííístnstnstnstníííí    snsnsnsněmy, ktermy, ktermy, ktermy, kteréééé    veveveveřejnejnejnejně    urovnurovnurovnurovnáááávaly spory a konflikty mezi osadnvaly spory a konflikty mezi osadnvaly spory a konflikty mezi osadnvaly spory a konflikty mezi osadnííííky. Kolem roku ky. Kolem roku ky. Kolem roku ky. Kolem roku 

930 byl zalo930 byl zalo930 byl zalo930 byl založžžženenenen    AlthingAlthingAlthingAlthing    a tento národní sna tento národní sna tento národní sna tento národní sněm mm mm mm můžžžžeme pokleme pokleme pokleme pokláááádat za dat za dat za dat za 

nejstarnejstarnejstarnejstaršíšíšíší    evropskýevropskýevropskýevropský    parlamentparlamentparlamentparlament. Když v. Když v. Když v. Když v    Norsku, k nNorsku, k nNorsku, k nNorsku, k němumumumužžžž    mmmměl Island kulturnl Island kulturnl Island kulturnl Island kulturně    i i i i 
geograficky blgeograficky blgeograficky blgeograficky blíííízko, prosadilzko, prosadilzko, prosadilzko, prosadil    Olaf TrygvasonOlaf TrygvasonOlaf TrygvasonOlaf Trygvason    (norský král v (norský král v (norský král v (norský král v 

letech 995 letech 995 letech 995 letech 995 ––––    1000) ší1000) ší1000) ší1000) šířeneneneníííí    kkkkřesesesesťanstvanstvanstvanstvíííí    tou nejtvrdší metodotou nejtvrdší metodotou nejtvrdší metodotou nejtvrdší metodou, u, u, u, 

pokoušeli se jehopokoušeli se jehopokoušeli se jehopokoušeli se jeho    misionámisionámisionámisionáři na Islandu postupovat stejni na Islandu postupovat stejni na Islandu postupovat stejni na Islandu postupovat stejně    a nia nia nia ničili ili ili ili 

ppppředevedevedevedevšíšíšíším pohanskm pohanskm pohanskm pohanskéééé    svatynsvatynsvatynsvatyně. Sn. Sn. Sn. Sněm Althing je prohlm Althing je prohlm Althing je prohlm Althing je prohláááásil za sil za sil za sil za 

psance a vyhlpsance a vyhlpsance a vyhlpsance a vyhláááásil, sil, sil, sil, žžžže kae kae kae kažžžžddddýýýý, kdo se bude rouhat boh, kdo se bude rouhat boh, kdo se bude rouhat boh, kdo se bude rouhat bohům, mm, mm, mm, máááá    bbbbýýýýt t t t 

vypovvypovvypovvypovězen. Olaf dal zatknout Islanzen. Olaf dal zatknout Islanzen. Olaf dal zatknout Islanzen. Olaf dal zatknout Islanďany pany pany pany přebebebebýýýývajvajvajvajíííící vcí vcí vcí v    Norsku a Norsku a Norsku a Norsku a 

hrozil, že pokud Island nephrozil, že pokud Island nephrozil, že pokud Island nephrozil, že pokud Island nepřííííjme kjme kjme kjme křesesesesťanstvanstvanstvanstvíííí, budou rukojm, budou rukojm, budou rukojm, budou rukojmíííí    popraveni. V dpopraveni. V dpopraveni. V dpopraveni. V důsledku toho sledku toho sledku toho sledku toho 

ppppřijal Althing v leijal Althing v leijal Althing v leijal Althing v letechtechtechtech    999999999999––––1000100010001000    kompromisní zákon, že se všichni Islankompromisní zákon, že se všichni Islankompromisní zákon, že se všichni Islankompromisní zákon, že se všichni Islanďananananéééé    dajdajdajdajíííí    pokpokpokpokřttttíííít, t, t, t, žžžže e e e 

vvvvššššak bude iak bude iak bude iak bude i    nadnadnadnadáááále dovoleno oble dovoleno oble dovoleno oble dovoleno obětovat bohtovat bohtovat bohtovat bohům, ovm, ovm, ovm, ovššššem vem vem vem v    soukromsoukromsoukromsoukromíííí....    VeVeVeVe    13. století13. století13. století13. století    se islandští se islandští se islandští se islandští 

nánánánáčelnelnelnelnííííci podrobilici podrobilici podrobilici podrobili    norskénorskénorskénorské    nadvládnadvládnadvládnadvládě, v roce, v roce, v roce, v roce    1397139713971397    se Island spolese Island spolese Island spolese Island společnnnně    ssss    NorskemNorskemNorskemNorskem    dostal pod dostal pod dostal pod dostal pod 

nnnnadvláduadvláduadvláduadvládu    DánskaDánskaDánskaDánska    a poté následovalo dlouhé období hospodáa poté následovalo dlouhé období hospodáa poté následovalo dlouhé období hospodáa poté následovalo dlouhé období hospodářskskskskéééého ho ho ho úúúúpadku. Apadku. Apadku. Apadku. Ažžžž    v rocev rocev rocev roce    1874187418741874    byla byla byla byla 
dosažena autonomie. V roce 1783 došlo v jižní dosažena autonomie. V roce 1783 došlo v jižní dosažena autonomie. V roce 1783 došlo v jižní dosažena autonomie. V roce 1783 došlo v jižní čáááásti ostrova k erupci nsti ostrova k erupci nsti ostrova k erupci nsti ostrova k erupci několika deskolika deskolika deskolika desíííítek mentek mentek mentek menšíšíšíších ch ch ch 

sopek v okolsopek v okolsopek v okolsopek v okolíííí    sopkysopkysopkysopky    LakiLakiLakiLaki, které m, které m, které m, které měly za nly za nly za nly za náááásledeksledeksledeksledek    hladomorhladomorhladomorhladomor    a vyma vyma vyma vymřeneneneníííí    aaaažžžž    25252525    % tehdej% tehdej% tehdej% tehdejšíšíšíší    populace populace populace populace 

Islandu. Následky výbuchu sopkyIslandu. Následky výbuchu sopkyIslandu. Následky výbuchu sopkyIslandu. Následky výbuchu sopky    AskjaAskjaAskjaAskja    v rocev rocev rocev roce    1875187518751875    znizniznizničily islandskouily islandskouily islandskouily islandskou    ekonomiku a zpekonomiku a zpekonomiku a zpekonomiku a způsobily sobily sobily sobily 

velkvelkvelkvelkýýýý    hladomor.hladomor.hladomor.hladomor.    BBBBěhem nhem nhem nhem náááásledujsledujsledujsledujííííccccíííích 25 let 20ch 25 let 20ch 25 let 20ch 25 let 20    % obyvatelstva Islandu emigrovalo, hlavn% obyvatelstva Islandu emigrovalo, hlavn% obyvatelstva Islandu emigrovalo, hlavn% obyvatelstva Islandu emigrovalo, hlavně    

dodododo    KanadyKanadyKanadyKanady    aaaa    Spojených státSpojených státSpojených státSpojených států.... 



Křížovka 

 

Tajenka: 

1. Zvíře, které je spojováno s čarodějnicemi. 
2. Vaří se to z kouzelných surovin. 
3. Druh žáby. 
4. Speciální schopnost čarodějnic. 
5. Čarodějnice to mají na nose. 
6. Dopravní prostředek, na kterém čarodějnice létají. 
7. Jinak řečeno čarodějnice. 
8. Poslední upálená čarodějnice (viz. článek křesťanství). 
9. Jaký klobouk nosí čarodějnice? 
10. Část dne, kdy čarodějnice využívají své schopnosti. 
11. Nejoblíbenější barva čarodějnic. 
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Čarodějnice na naší škole ☺☺☺☺ 
 Den čarodějnic jsme si v pátek připomněli i na naší škole. Téměř 
ve všech třídách byly pro děti nachystány zajímavé aktivity. 
K vidění bylo mnoho roztodivných masek, žáci 
mohli ochutnat netradiční čarodějné pokrmy, 
navštívit čarodějnou lékárnu a zjistit, co léčí např. 
ovoce a zelenina. Dozvěděli se také něco nového, 
protáhli svá těla v různých druzích aktivit. Na druhém stupni si pak 
připomněli slavného knižního i filmového čaroděje Harryho 
Pottera, který letos slaví dvacet let od doby, co se objevil na trhu. 

Zkrátka dobře jsme se 
bavili a takhle nám to 
slušelo☺ 

 

 

 

 

 
 



Enkaustika 
Enkaustika je technika, při které se maluje horkým voskem. Je to 
zábavné, jednoduché, zvládnou to i ti, kteří si myslí, že neumí kreslit.  

 Abychom si mohli vytvořit obrázek touto metodou, budeme 
potřebovat: enkaustickou žehličku, speciální barevné vosky (pro 
začátek postačí i voskovky), enkaustické papíry různých velikostí (na 
první pokusy stačí i staré nástěnné kalendáře), bavlněný hadřík 
noviny, popř. letáky. 

 Nejprve si připravíme pracovní stůl. Na levou stranu si 
rozložíme několik kousků novin. Na ně položíme enkaustický papír 
větších rozměrů. Na něj položíme aršík tak velký, jak velký chceme 
mít výsledný obrázek. Enkaustickou žehličku dáme do zásuvky, a než 
se nahřeje, položíme si ji na pravou stranu stolu. 
Žehličku si něčím podložíme, abychom si neznečistili 
stůl. Do horní části stolu si položíme vosky. Vezmeme 
žehličku, otočíme ji rozehřátou stranou nahoru a potřeme 
vosky vybraných barev. Poté žehličkou přejedeme po 
enkaustickém papíru. Nakonec obrázek přetřeme 
hadříkem. Nesmíme moc tlačit, abychom nepodřeli obrázek. 

 Na enkaustice je nejlepší, že vznikne fakt hezký 
obrázek. Jak jsme si s touto metodou vyhráli my, žáci 3. 
B, si můžete prohlédnout na přiložených obrázcích a 
také na pavilonu B v II. patře. 

   

Napsali žáci 3. B 

 

 



Omalovánka ☺ 

 

Julie Odstrčilíková 7. A 

 

 

 



Děkujeme za 
přečtení, doufáme, 
že se Vám tento 
speciál líbil a u 
příštího čísla: 

Ahoj!  

 

 

 

 

 

 

 



Odkazy: 

https://pixabay.com/cs/%C4%8Darod%C4%9Bjnice-witch-s-house-
%C3%BApln%C4%9Bk-2074017/ 

  

https://pixabay.com/cs/halloween-%C4%8Darod%C4%9Bjnice-
hexenbesen-478582/ 

 

https://pixabay.com/cs/%C4%8Darod%C4%9Bjnice-
sklen%C4%9Bn%C3%A1-kuli%C4%8Dka-kouzlit-888273/ 

https://pixabay.com/cs/karneval-%C4%8Darod%C4%9Bjnice-maska-
barvit%C3%BD-326494/ 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Island 

 


