
Milé děti, 

Jmenuji si Kouzelnice DOBROMÍRA. Mám ráda všechny děti a moc mě mrzí, že se s nimi nemohu 

vídat, protože nám to současná hygienická situace nedovoluje. Měli jsme domluvenou společnou akci 

o pololetních prázdninách a ta být nemůže, protože máme zakleté pololetky. 

Žijeme od loňského jara, jakoby v začarované době. Začaroval nás mocný Kouzelník Zlocovidus a 

seslal na nás virus, aby vyzkoušel, jak jsme silní, jak umíme zdolávat překážky a naslouchat jeden 

druhému. 

Myslí si, že nás porazí, že jsme slabí, ale to se plete. A proto se obracím na Vás milé děti s prosbou o 

pomoc při nalezení zaříkávadla, abychom moc tohoto čaroděje oslabili a společně ho porazili. 

K tomu bude potřeba splnit několik úkolů, abychom se na společný boj připravili. 

Veškeré úkoly ke splnění Vám budu dávat v tajném písmu, aby se k našemu luštění nedostal nikdo, 

komu čtení nepřísluší…. Na konci mého povídání a po vykonání úkolů naleznete klíč k šifrování a také 

tabulku k zapisování zaříkávadla. 

Za každý splněný úkol obdržíte v naší šifře jedno písmeno. Když pak všechna písmena spojíme 

v kouzelnické tabulce, vyjde nám zaříkávadlo, které oslabí kouzlo čaroděje a dá nám tak naději, že se 

kouzlo brzy zlomí a nás čeká opět šťastné období her a dětského smíchu. Čím více nás bude kouzlit, 

tím rychleji moc kouzel a prokletí prolomíme. Tak pozvi k našemu kouzlení i své kamarády, ať je nás 

více a máme větší moc nad Zlocovidusem. 

Co budete potřebovat? 

Kouzelnickou hůlku – ideální bude, když si ji vyrobíte z odstrojeného vánočního stromečku. Kdo už 

doma stromeček nemá, půjde do lesa a najde si nějakou větev. Podmínkou je, že musí ležet na zemi, 

nesmíme ji ulomit žádnému stromečku. Chceme ochránit zemi, proto musí být zvednutá ze země, a 

protože chceme kouzlit dobro, tak nemůžeme ubližovat ani přírodě. Hůlku si pod dohledem rodičů 

můžete ozdobit, oříznout, omotat vlnou, provázky.  

Čarodějův deník – kniha kouzel. Založíte si sešitek, kde si budete vlepovat úkoly a plnit je, kdo bude 

chtít, může mi po ukončení celého čarování deníček ofotit a poslat na adresu: 

estetika@ddmtrinec.cz, nejpozději do 1.2.2021 do 17.00 hodin. Já nejzajímavější deníčky 

ohodnotím, připravíme malou odměnu. Ze všech zaslaných deníčků uděláme fotogalerii a zveřejníme 

na webu. 

 

A nyní k úkolům, které Vás čekají…..Začínáme společně v pátek 29.1.2021, čas, ve který spouštíme 

naši hru zjistíte tak, že všechny čísla v tomto datu sečteme, vyjde nám dojčíslí, obě čísla sečteme a 

vyjde nám čas, kdy se naše kouzlení spouští. A to je i první úkol. 

Zaříkávadlo musíme zvládnout uhodnout ve stejný den, tedy v pátek 29.ledna do 16.00 hodin.  

Nyní splňte tyto úkoly a v závěru se dozvíte, jak máte pokračovat po splnění úkolů. 

 

2. úkol 

Abychom Zlocoviduse porazili, musíme si správně načasovat den a čas, kdy jeho síla bude slábnout. 

To se dá spočítat jedině matematicky. Vyzkoušíme tedy, jak Vám jde matematika. Zkontroluj, zda jsou 

mailto:estetika@ddmtrinec.cz


příklady z matematiky správně spočítané. Pokud ano, pak zbývající dva výsledky, které nejsou 

správné, ti napoví, která písmena z naší šifrované abecedy si máš dosadit do kouzelnické tabulky. 

Písmeno z levé kartičky zapiš do tabulky pod č. 1, písmeno z pravé kartičky zapiš do kolonky č. 2. 

 ( např. zůstane č. 3 a č. 18, spočítej si v abecedě, které to je písmeno).  

 

 

3. úkol 

Každý kouzelník musí být hodně chytrý, aby ho nikdo nepřelstil, musí mu to tzv.dobře 

pálit, proto nyní zkouška, jak jsme na tom s bystrostí a postřehem. 

Vylušti hádanky 

 Rozdělí se o svačinu, počká, když hned nemáš čas, jdete spolu na zmrzlinu, rád 
posloucháš jeho hlas. 

 Sedí panna v síti, oči se jí svítí? 
 Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese. 
 Stoupnu si na další nohy, hned jsem hodně veliký hlavou skoro u oblohy, pod botami 

špalíky. 
 Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka? 
 Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze mne mají. 
 Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu, když mě vidíš, nevidíš. 
 Ze střechy se na svět dívá, nezamává, nezakývá. Roste shora dolů k zemi, nehýbá se a je 

němý. Sotva slunce zazáří, už má slzy na tváři. 

Když si vypíšete začáteční písmena každé odpovědi na hádanku, vyškrtáte tvrdé souhlásky, které, pro 

připomenutí jsou (H,CH,K,R,D,T,N), zůstanou vám 3 písmena, škrtnete měkké souhlásky, to jsou 

(Ž,Š,Č,Ř,C,J,Ď,Ť,Ň) a zůstane vám 1 písmenko, obojetná souhláska, a tu dosadíte do kouzelnické 

tabulky sami, bez mé nápovědy. Nechte si je nakonec…, zůstane vám volné políčko, tak snadno 

poznáte, kam patří. 

 

4. úkol 

Každý čaroděj a kouzelník musí mít také vlastnost, která se nazývá důvtip, musí číst i mezi řádky a být 

chytřejší než okolí, aby ho nikdo nepřechytračil…. 



Přečtěte si tuto vtipnou básničku M.Kratochvíla. Spočítejte, kterých písmen je v básničce nejvíce. A to 

je další písmeno do tabulky, do kolonky číslo 4. 

Zbláznil se kos do kosice, 

láska ho tak pomátla, 

přestal zpívat na osice – 

začal si hrát na datla! 

Jenže stromy nejsou z vosku, 

jak poznal ten naiva... 

Teď má těžký otřes mozku 

a už ani nezpívá. 

Sedí v trní, jen se chvěje, 

v hlavě bzučí tisíc vos. 

A kosice? Té už pěje 

na osice jiný kos! 

Z toho plyne poučení: 

Když si člověk nebo pták 

hraje na něco, čím není, 

tak dostane na zobák. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Úkol č. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledané písmeno šifry naleznete v tomto bludišti. Správný 

kouzelník a čaroděj nejen spřádá kouzla a čáry, ale dokáže se 

dostat z každé šlamastyky. Zvládnete to také? Určitě ano, tak 

pojďte na to……Když si nebudete jisti, že jste nalezli správnou cestu, vyluštěte 

symbol na obrázku a budete mít správné písmenko do tabulky pod číslem 10. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

I   chybějící šifrované písmeno 

Úkol č. 13 – Zlocovidus má spoustu pomocníčků. Ne takové jako já, tedy hodné 

děti, ale různá strašidla, nestvůry, roboty aj. Musíme být na ně připraveni, aby nás 

nepřekvapili. Jsou to bytosti, které mění tvar, místo, mohou se stát průhlednými. Ale 

mohou být i zákeřní a nebezpeční. My si musíme nacvičit rychlost, postřeh, abychom 

nebyli překvapeni, kdybychom takové bytosti potkali. Vaším úkolem je doplnit 

chybějící bytosti do tabulky tak, aby se v řádcích ani sloupcích neopakovaly dvě 

stejné…., vím, že úkol zvládnete, takže písmenko, které potřebujete do tabulky je 

dole, pod obrázkem a patří do tabulky k číslu 12. 

 



 Pro ty, kdo neznají slova k ukolébavce 

 

 

Mravenčí ukolébavka 

C               G     F                   G 

Slunce šlo spát za hromádku klád 

C           F             G     na nebi hvězdy 

klíčí. 

C             G    F                  G 

Už nepracuj, mravenečku můj, 

C                G        C 

schovej se do jehličí. 

C     F           C        G 

Máš nožičky uběhané, 

C    F          C       G den byl tak 

těžký. 

C       F               C          G 

Pojď, lůžko máš odestlané 

C           F              C       v plátku od 

macešky. 

Spinká a sní mravenec lesní v hromádce u kapradí. 

Nespinká sám, s maminkou je tam, tykadlama ho 

hladí. 

 

 

TABULKA K ZAPISOVÁNÍ ZAŘÍKÁVADLA 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

             

 



Splnili jste 13 úkolů. Muselo jich být právě tolik, protože je to magické číslo. 

Nyní poslední úkoly, které musíme udělat již společně, 

abychom moc Kouzelníka Zlocoviduse přemohli. 

V 16.00 hodin provedeme společné kouzlo a to tak, že třikrát svoji hůlkou poklepejte na svoji knihu 

kouzel. Pokud se hůlka zbarví zeleně, tak to znamená, že pomocníčci Zlocoviduse, se dostali do 

vašeho domu, a všechny šifry přečetli, a tím vaše kouzlení oslabili. Když zůstane hůlka stejná, tak se 

mezi vás nedostali a je to perfektní, vaše síla naroste a budete mi ještě více nápomocní. 

Přečtěte zaříkávadlo nahlas a to 9 krát za sebou. Devítka je magické a šťastné číslo, které přináší 

změnu, a tu si už všichni moc přejeme. 

Cítím vaši energii….., dobrá věc se podařila. Naše energie se spojily a vytvořily obrovskou magickou 

kouli, která nás bude ochraňovat. Zlocoviduse porazíme!!!! 

Kdo bude chtít, může mi po celém čarování, poslat nejen svůj deníček, ale i tabulku se zaříkávadlem, 

pro kontrolu, a já všem odměnou pošlu Certifikát kouzelníka a čaroděje, který platí v celé Evropě, a se 

kterým máte volný vstup na všechna čarodějnická tajná setkání. 

A malá výtvarná soutěž závěrem. Namalujte, jak si myslíte, že Kouzelnice Dobromíra  nebo Kouzelník 

Zlocovidus vypadají. Stačí jen jednu postavu. Nejhezčí obrázky odměníme malou odměnou. Ze všech 

obrázků uděláme fotogalerii. Vše zasílejte na adresu:estetika@ddmtrinec.cz 

Děkuji za společné čarování……věřila jsem, že to společně zvládneme. Tak zase za rok Na viděnou! 

Kouzelnice DOBROMÍRA 

 



 


