
Slet čarodějnic

Pro koho: děti 5 - 8 let; Na jak dlouho: cca 1hod; Co potřebujete:
provázek, sirky, papír, voda, hůlka (klacík), černý hadr (např ponožka),

svíčka 

Tuto bojovku můžete libovolně šířit. 
 

Praktické informace:  Hru můžete hrát v jakémkoliv venkovním
prostoru. Před hrou je potřeba umístit někde poklad pro děti. Dále
schovat v okolí "kouzelnou hůlku" omotanou kouskem černé látky

(třeba ponožkou). V černé látce uschovejte lísteček s indícií k pokladu
nebo mapkou. 



Někde tady, hodně blízko číhá stará čarodějnice. Nadělala v okolí
spoustu neplechy v časech kdy, se čarodějnicím dařilo a skoro
snad i vládly světu. Doba se dávno změnila a teď už se bojí, je

zalezlá a raději svůj bradavičnatý nos ven nevystrkuje.  
 

Nicméně jednou v roce na slet čarodějnic vyleze v neviditelném
hávu, pokusí se nadělat neplechu kde může a zúčastnit se sletu.

Říká se, že letos by si ráda vyzvedla i poklad, který si někde tady v
okolí kdysi dávno zakopala.

 
Zatím se nikomu nepodařilo tuhle starou čarodějnici přelstít a

upálit. Podaří se to vám?
 

Vyzrát nad takovou zkušenou čarodějnicí, to chce velký plán.
Nejprve je potřeba postavit si na ni hranici, ochránit se před ní,

oslabit její sílu a nakonec ji dostat na hranici. 
 

Připraveni? Pojďme na to!

 
 

www.hravylety.cz



Příprava hranice na čarodějnici

To dá rozum, že bez hranice čarodějnici jen tak neupálíte. Tak začněme rovnou
stavbou. Rozhlédněte se okolo, vidíte někde suché dříví? Pokud ano, tak ho
nasbírejte, pokud ne, vydej se projít někam, kde je. Stačí malé klacíky na malou
hranici. 

Jak se staví hranice na čarodějnice? 
Co ti pomůže, aby se
ohěň dobře rozhořel a kam to umístíš? 
Proč je dobré obestavit hranici kameny?

Výborně. Víte přesně jak na to, tak se do toho pusťte. Klestí, šišky, jehličí
nebo papír umístěte dovnitř hranice. Pokud nedokážeš nikde nasbírat
kamení pro vymezení prostoru pro hranici, zkus si poradit nějak jinak.
Hranici si vyfoť a začni být ostražitý, čarodějnice je blízko a to že na ni
stavíš hranici se jí pranic nelíbí. 

Čichová zkouška 

Čarodějnice se nesmí prozradit, snadno bys ji lapil. Jenže smrad si odčarovat
nedokáže, proto projdi okolí, jestli tu někde blízko není a trénuj čich. Očichej
pár věcí a zkus najít v přírodě 3 různé zápachy/vůně. Mimochodem smrad
čarodějnic je něco mezi slepičím pařátem, hadím slizem a netopýřím uchem. 
Zkus očichat například předměty z obrázku nebo si ve svém okolí najdi jiné. 

 
Nos jsi potrénoval, takže jsi připravený. Jakmile by byla blízko a chtěla
by se tě zbavit, ucítíš jí dřív a zaútočéš a to nemůže riskovat. Můžeš být
tedy v klidu, už teď zdá se máš navrch. 



Amuletů a jiných osobních ochránců se čarodějnice bojí jak
čert kříže. Když si jeden vyrobíte, budete na ni opět o něco
více připravený. 
Potřebujete kousek provázku, tři různé přírodniny. Každé
přírodnině v amuletu určete, jakou má sílu a před čím vás
chrání. Předměty svázej provázkem a zavěste na krk. 
Pokud máte svíčku, zapalte ji a zakápněte voskem na
zpečetění síly amuletu. 

Výborně, žádné čarodějnické kouzlo na tebe teď
nemá žádnou moc. To ti dává velkou výhodu

Jde se do boje
A je to tady, čarodějnice číhá blízko a neví si rady, jak se dostat ke
svému pokladu, když jí stojíš v cestě, když se jí chystáš přemoct. 
Její výhodou je, že je neviditelná. Mohla by se proplížit okolo. Další
částí tvého plánu je najít neviditelnou čarodějnici a dostat ji na
hranici. Tak hurá do toho. 

www.hravylety.cz

Ochraňte se před čáry a zlou silou



Oslabení zlé čarodějnice

Jedna z nejcennějších věcí čarodějnice je její kouzelná hůlka. Co možná
ještě nevíte je, že ikdyž se čarodějnice udělá neviditělnou, hůlka
neviditelná být nedokáže. Pečlivě ji tedy někde schovala. Rozhlédněte se
po okolí. Ta pravá hůlka je omotaná černou látkou, tu nesmíte sundat.
Padla by na vás kletba pravěká. A hrozí, že se sami stanete za pár let
čarodějnicemi. 

Výborně, hůlku jste ukořistili. Čarodějnice s vzteká, syčí, prská.
Pojdmě honem zjistit, kde ta neviditelná ježibaba je. 

Odhalení 

Na čarodějnici se lepí spoustu havěti a havětí se také neustále živí, každou
chvíli spolkne nějakého pavouka, brouka, mravence. Prozkoumej okolí a najdi
každé z následujících havětí. Tam kde najdeš nějvíce z nich, tam je i
čarodějnice. Místo jakkoliv ohraničte a okolí pokropte vodou. Té se čarodějnice
bojí a zůstane tak uvězněná uvnitř. 

 
Teď už si můžete trochu oddechnout. Ćarodějnice je uvězněná a
nemá skoro žádnou sílu.
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Šup s čarodějnicí na hranici

Málokdo vlastně ví, že čarodějnice je naprosto nesmrtelná bytost.
Když tělo, ve kterém přebývá, zestárne, onemocní nebo se jí znelíbí,
hledá si nové. To se děje právě teď. Je v pěkné šlamastice a nové tělo
je její jedinná šance na vysvobození. Rozhlíží se a žádné nové pěkné
čarodějnické tělíčko nevidí. 

Pojďte jí vyrobit návnadu z čehokoliv, co máte po ruce nebo v okolí.
Společnými silami sestrojte čarodějnici. (sláma, tráva, klacíky, krepák,
papír, provázek....). Poté ji vložte do prostoru, kde je čarodějnice
uvězněná a zvolejte " Čarodějko tělo si vem, krásné nové dávám ti
sem"

Výborně povedlo se! Takováhle návnada úžasná, po tom
čarodějnice skočila jak divá a už se v něm zabydluje a libuje si,
jak se jí podařilo najít si nové obydlí a bude dělat neplechu
další stovky let. 

No tak na co čekáte! Honem s ní na hranici, přivázat a upálit, než vám
uletí. (pokud jste na místě, kde nelze dělat oheň, přivažte ji jen k
hranici, zklamala svět temných sil a uprostřed hluboké noci její tělo
samo na hranici vzplane)

No a kam si ta stará čarodějnice schovala návod na zakopaný poklad?
No přece někam, kde ho bude mít vždy po ruce. Už dávno jste jí ten
návod vzali, jen o tom zatím nevíte. (hůlka)
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Líbila se vám tato čarodějnická bojovka?

Vydejte se s námi na podobné bojovky také

ven!

Stačí si k tomu ZDARMA stáhnout aplikaci Hravýlety
 
 

 

 

 

 

Sledujte nás na FB a dozvíte se o nových trasách ve
vašem okolí i chystaných akcích.

 

 

 

 

 

 
Chcete s námi také tvořit? Zážitkové, vzdělávací, sportovní

nebo třeba kreativní hry pro děti?
Volejte Míše: 725 731 212

Google play - HravýletyAppstore - Hravýlety

Facebook - Hravýlety


