
PŘÍLOHA Č. 1.  

UKÁZKA MOTIVACE TÝDENNÍHO LYŽAŘSKÉHO TÁBORA PRO 

RODIČE S DĚTMI POŘÁDANÉHO DDM PRAHY 

TÉMA MOTIVACE: Malá čarodějnice 

HARMONOGRAM TÁBORA:  

DEN 

DOPOLEDNÍ 

PROGRAM       

9:00 - 11:30 

ODPOLEDNÍ 

PROGRAM       

14:00 - 16:00 

PODVEČERNÍ 

PROGRAM    

16:00-17:30 

VEČERNÍ 

PROGRAM 

18:45- 20:00 

VEČERNÍ 

PROGRAM  od 

21:00 

SO   

  

Příjezd, 

ubytování 

Zahájení 

celotáborové hry, 

seznamovací hry 

pro děti 

Povídání s rodiči, 

seznámení, 

nastínění průběhu 

tábora 

NE     

Rozdělení do 

družstev, 

lyžařský výcvik 

Lyžařský 

výcvik 

17:15 - 17:45 

pohádky, jinak 

děti v péči rodičů 

Starší výtvarná 

výchova + učí se 

číst z kouzelné 

knihy, mladší 

pohybové hry + 

učí se létat na 

koštěti 

Cvičení pro rodiče 

- zumba 

PO    
Lyžařský 

výcvik 

Lyžařský 

výcvik 

17:15 - 17:45 

pohádky, jinak 

děti v péči rodičů 

Mladší výtvarná 

výchova + učí se 

číst z kouzelné 

knihy, starší 

pohybové hry + 

učí se létat na 

koštěti 

Cvičení pro rodiče 

- zumba 

ÚT   
Lyžařský 

výcvik 

Volné 

odpoledne, děti 

v péči rodičů 

17:00 - 17:45 

společné vaření 

lektvaru 

Starší výtvarná 

výchova, mladší 

pohybové hry 

Cvičení pro rodiče 

- zumba 

ST  
Lyžařský 

výcvik 

Lyžařský 

výcvik 

17:15 - 17:45 

pohádky, jinak 

děti v péči rodičů 

Mladší výtvarná 

výchova, starší 

pohybové hry. 

Společné plnění 

zpěvu. 

večerní povídání o 

akcích DDM  - 

propagační večer 

ČT   
Lyžařský 

výcvik 

Lyžařský 

výcvik - 

zakončení 

výcviku již v 

15:45 hod. 

16:15:00 - 

závěrečné 

čarodějnické 

zkoušky 

Čarodějnický rej, 

zakončení 

motivace u ohně 

Cvičení pro rodiče 

- zumba 

PÁ   Závody dětí 

15:00 - 16:30 

žertovné 

závody rodičů 

17:15 - 17:45 

pohádky, jinak 

děti v péči rodičů 
Vyhlášení 

výsledků závodů  

Zakončení pobytů 

s rodiči, 

zhodnocení 

SO  

Odjezd mezi 

9:00 - 10:00 

hod. 
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ZAHÁJENÍ MOTIVACE – SOBOTNÍ PODVEČER 

Po večeři se děti sejdou na promítání večerníčků a pustíme jim začátek filmu 

Malé čarodějnice, kde není Malá čarodějnice přijata mezi ostatní k tančení u ohně, 

protože ještě neumí vše co ostatní staré čarodějnice.  

Poté přijde jedna z čarodějnic (vedoucí) a začne vzpomínat, na to jaké to bylo před 

těmi pěti sty lety, když začínala se svojí čarodějnickou kariérou. Do rozhovoru se vloží i 

havran Abraxas (vedoucí - muž) a bude mít rádoby moudré řeči, že už je to dávno a že 

to byla ještě mladá holka apod. Poté si čarodějnice a havran začnou povídat s dětmi 

o tom, že i ony by se mohli stát dobrými čarodějnicemi a čaroději, ale nejdříve by 

musely chodit do speciální čarodějnické školy, kde by se musely naučit vše, co správná 

čarodějnice a čaroděj musí umět.  

Společně s dětmi dají dohromady, co by měla správná čarodějnice či čaroděj 

umět:  

- létat na koštěti 

- zpívat kouzelné písničky 

- tancovat  

- umět číst v kouzelné knize 

a další úkoly, které se dozví z motivace – večerníčku: 

- umět přivolat vítr a déšť 

- přivolat hrom a kroupy 

- odčarovat červený kámen z pastviny 

- vařit kouzelné lektvary  

- konat dobré kouzelné skutky jako Malá čarodějnice 

 

Poté dětem pustíme čarodějnickou písničku (z pohádky Elixír a Halíbela) 

a zatancujeme si taneček. Postupně začnou přicházet a představovat se jednotliví učitelé 

(vedoucí), kteří budou děti učit nejen čarodějnickým dovednostem, ale také lyžování. 

Rozdáme dětem žákovské knížky a rodičům vytištěnou písničku, kterou se děti naučí 

zpívat. Na závěr si zazpíváme u kytary. 
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ÚKOLY, KTERÉ DĚTI PLNÍ V PRŮBĚHU TÁBORA 

Každý den mají děti možnost naučit se něco nového, co by správná čarodějnice 

či čaroděj měly umět. Za to, že se to naučí, dostanou vždy razítko do žákovské knížky. 

Jednotlivé lekce vždy provází některý z vedoucích v čarodějnickém kostýmu. 

Létání na koštěti – proběhne v rámci pohybových her. Učit létat se budou děti 

na košťatech z proutí. Učitel (vedoucí) ukáže dětem, jak se na koštěti sedí a formou hry, 

jak se řídí. Nakonec děti absolvují malou překážkovou dráhu, za její proběhnutí získají 

razítko do knihy.  

Čtení z kouzelných knih – proběhne v rámci výtvarné výchovy. Na počátku 

výtvarné výchovy děti dostanou natištěné kouzelné zaříkávadlo, které bude namalované 

i na tabuli. Vysvětlí si jednotlivé obrázky a pak se věnují výtvarné výchově, kde mimo 

jiné vyrábějí i kouzelné hůlky. Nakonec po ukončení malování společně znovu čtou 

zaříkávadlo a čarují s hůlkou.  

Text může vypadat např. takto: 

 hromy (nakreslené sražené mraky), blesky (nakreslený blesk), černý mrak 

(vybarvený mrak) 

přičaruje (nakreslená ruka s hůlkou) sněhulák (nakreslený sněhulák) ... 

Vaření kouzelného lektvaru – zařadíme o volném odpoledni před večeří, místo 

večerníčků. Děti se sejdou v klubovně a tam si společně s učitelem – vedoucím povídají 

co by mohlo v takovém čarodějném lektvaru být, např. sušené muří nožičky, různé 

byliny, muší křidélka, netopýří slzy atd. Poté poznávají po vůni některé další 

ingredience – skořice, česnek, cibule, pepř apod. Nakonec společně s vedoucí uvaří 

kouzelný lektvar, který jim v něčem pomůže např. při lyžování. Vaření řídí vedoucí 

jako malé divadlo, postupně přisypává různé kouzelné ingredience, např. sušené 

nožičky mohou být nějaké sušené koření apod. Vše sype do perlivé vody a nakonec děti 

vhazují hvězdný prach a kamení, což budou rozlámané šumivé tablety, takže nápoj bude 

šumět. Na závěr si všichni lektvarem připijí.  

Zpěv čarodějných písní – splní v rámci večerního zpívání po ukončení 

výtvarné výchovy a pohybových her. 
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Čarodějnický tanec – splní na čarodějnickém reji ve čtvrtek. 

 

ZÁVĚREČNÁ ČARODĚJNICKÁ ZKOUŠKA A ZAKONČENÍ 

MOTIVACE 

Ve čtvrtek naplánujeme zakončení celé motivace.  

Odpolední program – závěrečné zkoušky  

Odpolední lyžování by nemělo začínat později než ve 14:00 hod., aby mohlo být 

ukončeno již  okolo půl čtvrté, kdy si rodiče přeberou děti, dají jim svačinu a nechají je 

chvilku odpočinout. V 16:15 se sejdeme u promítání filmů. Děti budou oblečené tak, že 

po shlédnutí motivačního večerníčku na sebe oblečou jen kombinézu či bundu, čepici 

a rukavice a půjdou rovnou ven. S sebou budou mít děti své žákovské knížky. 

Promítneme dětem kousek pohádky o Malé čarodějnici – Zkoušky 

a Svatojakubskou noc a jedna z oblečených vedoucích v čarodějnickém kostýmu jim 

řekne, že nyní nastávají jejich závěrečné zkoušky. Pokud splní všechny úkoly, dostanou 

vysvědčení z čarodějnické školy a stanou se čarodějnicemi a čaroději, kteří se mohou 

účastnit Svatojakubské noci a tančit s ostatními u ohně. Plnit je nemusí sami, ale můžou 

je podporovat jejich maminky nebo tatínci, jako to dělal havran Abraxas. Poté se děti 

přesunou ven a složí zbývající zkoušky. V žákovské knížce zůstane volné (nesplněné) 

jen jedno okýnko a to je za tanec na večerním reji.  

Úkoly venku 16:30 – 17:30 – motivované večerníčkem: 

- přivolání větru a deště – foukáním přemístit míček přes stůl na hřišti, při větru 

kelímek natažený na provázku. 

- přivolání hromu a krupobití – trefa tenisákem do visícího plechu. 

- odčarování červeného kamene z pastviny – hledání a přinesení červené mety 

z louky. 

- konání dobrých skutků jako Malá čarodějnice - první dobrý skutek, který 

čarodějnice udělala, bylo, že pomohla stařenkám nanosit dříví na topení a donutila 

myslivce, který jim to zakazoval, aby je odnesl se dřevem až domů – děti seberou 

klacek a pak ho přemístí na jiné místo, ale nesou se na zádech rodičů. 
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- další úkoly domyslíme na místě dle večerníčku a toho, co na pohádkách děti během 

týdne nejvíce zaujalo. 

 

Večerní rej 

Sejdeme se v učebně. Vedoucí budou ve svých kostýmech, děti budou mít na 

sobě svá čarodějnická trika, která si vyrobily. Nejdříve si zatancujeme čarodějnický 

tanec – děti tak splní poslední úkol a dostanou poslední obrázek do knížky. Následovat 

bude společný rej, kde děti zatancují rodičům tanečky, které se během pohybových her 

po celý týden učily. Po tanci si přes kostýmy děti obléknout bundy a půjdeme na chvíli 

ven. Svá čarodějnická trika si vezmou přes bundy (proto jsou velká) a vezmou si 

s sebou své čarodějnické hůlky a žákovské knížky.  

Přesuneme se s dětmi před dům na hřiště, kde bude hořet oheň. Děti se chytnou 

za ruce a rodiče stojí za nimi (nebo tam nejsou vůbec). Poté dětem zkontrolujeme 

žákovské knížky, zda splnily všechny úkoly. Splnili všichni, tak společně složí 

kouzelný slib, že budou vždy sloužit jen dobré magii a nikdy zlu. Začarujeme si 

s fosforeskujícími hůlkami a zatančíme si tanec u ohně. Nakonec děti dostanou svítící 

náramek na provázku na krk a dárek (látkový sáček na boty s obrázkem Malé 

čarodějnice) a vysvědčení s jejich fotografií.  
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PŘÍLOHA Č. 2. - REŽIM DNE 
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PŘÍLOHA Č. 3. 

VÝTVARNÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY 

 

Před každým programem se děti sejdou v promítací místnosti a pustíme jim 

krátký kousek pohádky, popř. můžeme pohádky o Malé čarodějnici pouštět během 

promítání večerníčků. Po ukončení programu se sejdeme v místnosti pro pohybové hry 

a zakončíme večer krátkým zpíváním. A poté se budou vedoucí věnovat úklidu výtvarné 

místnosti. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Tentokrát bude stejná výtvarná výchova pro starší i mladší děti. Starší děti chodí 

na výtvarnou výchovu sami, mladší s rodiči, kteří jim pomáhají. Na výtvarné výchově 

jsou přítomni 3 vedoucí, kteří dětem pomáhají a vedou je.  

 

1. Výroba havrana + chaloupky 

Poté co si děti sednou, popovídáme si s nimi na téma, kdo byl nejlepší přítel 

Malé čarodějnice a kde spolu bydleli. 

Materiál, který si děti přivezou s sebou: vata, černá ponožka, vodové barvy, 

štětce, lepidlo, nůžky. 

Materiál, který děti dostanou od vedoucích: tvrdé papíry na chaloupky, 

červený tvrdý papír na zobáček, krepový papír na střechy chaloupek, provázek. 

Postup práce:  

- rozdáme dětem tvrdé papíry na výrobu chaloupek a kelímky s vodou. Děti si 

z kufříků vybalí vodové barvy.  

- pomocí vodových barev vybarví chaloupku a nakreslí na ní okna a dveře. 

- dáme chaloupku na topení uschnout. 

- uklidíme si pracovní místo 

- děti si připraví černé ponožky, které jim dle potřeby vedoucí zkrátí a vycpou je 

vatou. 
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- pomocí provázku vymodelujeme z ponožky tělo havrana – nutná pomoc 

vedoucích. 

- nalepíme havranovi zobáček a černá (popř. barevná) peříčka. 

- nakonec děti prsty bílou temperou nakreslí havranovi oči. 

- po dodělání havrana si děti vezmou nakreslené papíry pro chaloupky a vystříhají 

do nich okna a dveře – nutná pomoc vedoucích. 

- nakonec připevníme na chaloupku střechu z krepového papíru. 

 

Velice hezky bude vypadat, pokud nakonec dáme do každé chaloupky svíčku, 

svíčky rozsvítíme a zhasneme v učebně světlo. 

 

 

2. Výroba čarodějnického šatu + hůlky 

 

Materiál, který si děti přivezou s sebou: vodové barvy, štětce, nůžky, kousky 

barevných látek 

Materiál, který děti dostanou od vedoucích: dřevěné hůlky, černá velká trika, 

lepidlo na látku, bílou barvu na látku, brambory, fosforeskující lepidlo. 

Postup práce:  

- rozdáme dětem hůlky, které si pokreslí vodovými barvami. 

- hůlky dáme schnout na topení a děti si uklidí své pracovní místo. 
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- rozdáme dětem černá trika vyložená novinami. 

- různé barevné látky (část předem nastříhaných na malé kousky, pro děti, které 

nejsou ve stříhání zdatné) umístíme na hromádky uprostřed stolů. 

- mezi děti rozdáme na táccích lepidlo na látku a děti lepí různé kousky látek na 

připravená trika. 

- nakonec kdo chce, může tričko ještě ozdobit stopičkami, které udělal jejich 

havran a to tak, že máme z brambor připravená razítka ptačích stop, děti je 

namáčí do bílé barvy na textil a razítkují si trička. 

- mezitím co děti zdobí trika, hůlky doschly a tak je děti nakonec ozdobí 

fosforeskujícím lepidlem – po hodině si můžeme s dětmi ve tmě začarovat. 

 

 

POHYBOVÉ HRY 

Jaké hry budou hrát děti na táboře je na přípravě vedoucích, kteří je budou mít na 

starosti. Pro přípravu programu je dobré mít připraveno dostatek materiálu jako např.: 

obruče, švihadla, míčky, padák na cvičení, malé chůdičky, mety atd.  

V rámci pohybových her by se měly děti naučit min. 2-3 tanečky, které pak zatančí 

rodičům na čarodějnickém reji.  

  



11 

 

PŘÍLOHA Č. 4. 

ROZPOČET TÁBORA 
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PŘÍLOHA Č. 5. 

DOTAZNÍK 
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PŘÍLOHA Č. 6. 

FOTOGRAFIE Z TÁBORA 

 

obrázek č. 1. – pohybové hry bez lyží 

 

obrázek č. 2. – jízda rovně s podjezdem 
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obrázek č. 3. – hra na raketky 

 

 

obrázek č. 4. – jízda dětí v družstvu za sebou v hadu 
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obrázek č. 5. – cvičení změny postoje za jízdy 

 

 

obrázek č. 6. – jízda s hůlkami 
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obrázek č. 7. – jízda na kotvě (dva zdatnější lyžaři předškolního věku) 

 

 

obrázek č. 8. – jízda mezi brankami za předjezdcem 
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obrázek č. 9. – cvičení na náklon ke svahu pomocí hůlky 

 

 

 obrázek č. 10 a 11 – doplňkový program výtvarná výchova 

 

 

 



19 

 

 

obrázek č. 12. – doplňkový program cvičení 
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obrázek č. 13. – doplňkový program čarodějný rej 

 

 

 

obrázek č. 14. – doplňkový program vyhlášení výsledků závodů 

 


