
1 

 

Školkoviny 
 

Informační bulletin 

Mateřské školy Košťálov 
 

 

MOTTO:  
 

 „Náš zítřek je 

 v dětech.“  
 

 
Jarní vydání 

2014 
 

 
 
   
 
 
 

e-mail: materskaskola@kostalov.cz 
 

www.ms.kostalov.cz 
 

telefon: 481 689 235 

 

mailto:materskaskola@kostalov.cz
http://www.ms.kostalov.cz/


2 

 

 

Vítáme Vás na stránkách „jarního“ vydání našich 
ŠKOLKOVIN. Tentokrát jsme pro Vás připravili: 

 
1. Informace ze školky – Výstava, dravci a výlet, 

uzavření o prázdninách 
2. Logoprevence, vývoj dětské řeči 
3. Než půjdu do školy….. Grafomotorika 

4. Alergie 
5. Anketa dětí 

6. Malá čarodějnice - úryvek 
7. Stránka pro děti 

 

RRáájj  ddoommoovvaa  /Jan Čarek/ 
 

Jen si, děti, všimněte, 
co je krásy na světě! 

Jen se, děti, rozhlédněte, 
co tu kolem kvítí kvete. 
Jen si, děti, všimněte, 

kolik je tu zvířátek, 
kolik ptáků, ptáčátek! 

Kolik je tu dobrých lidí, 
co si radost nezávidí! 
Co je krásy na světě. 

 
 

DDrraavvccii  vv  MMŠŠ  
Dravce, sovy a krkavce nám přijela ukázat paní Jana Mazuchová 

z Hořic v Podkrkonoší. Chovatelka dravých ptáků s sebou přivezla orla 
stepního, káně lesní, kalouse 

ušatého, puštíka obecného, výra 
velkého a krkavce velkého. Děti byly 

nadšené. Paní Mazuchová dětem 

všechny svoje ptáky ukázala a o 
každém řekla nějakou zajímavost. 
Některé ochočené dravce a sovy si 

děti směly i podržet. Výr velký nám 
předvedl plavný let po třídě. Vidět 

dravé ptáky ve volné přírodě je v 
této době opravdu vzácností.  Děti 
vše viděly zblízka, ale také držely 
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dravce na ruce a mohly si je pohladit. Navíc se díky velmi poutavému 

vyprávění dozvěděly mnoho zajímavého o životě těchto ptáků.  
 

DDěěttii  nnaa  vvýýssttaavvěě  
 

Pro všechny byl velký zážitek 

návštěva výstavy. V sokolovně 
Košťálov se uskutečnila Výstava 

mysliveckých trofejí, zvěře ulovené 
v našem regionu.  Bylo vystaveno 
několik set trofejí, součástí 

přehlídky byla i výstava obrazů, 
grafických listů, fotografií a práce 

dětí ze základní a mateřské školy. 
Tato významná myslivecká akce 
rozšířila obzory dětí svou pestrostí a 

rozmanitostí. Velmi milé bylo také 
pohoštění. 

 

ŠŠkkoollnníí  vvýýlleett  ––  EEkkoollooggiicckkéé  ssttřřeeddiisskkoo  SSeeddmmiihhoorrkkyy  
V letošním roce připravujeme výlet do Ekocentra v Sedmihorkách se 

zaměřením na poznávání přírody Českého ráje a na 

ekologickou výchovu. Pořady pro děti jsou realizovány 
hravou, zážitkovou formou. Těšíme se na setkání s 

poníky, kozami a ovcemi, ale i na domácí mazlíčky. 
Více informací o středisku, kde pořádají rozmanité 
akce pro děti, dospělé, rodiny naleznete na: 

http://www.campsedmihorky.cz/o-kempu/ekocentrum/ 

  

  

TTeerrmmíínn  uuzzaavvřřeenníí  MMŠŠ  oo  lleettnníícchh  pprráázzddnniinnáácchh::  

  

1144..  77..  ––  1155..  88..  22001144  

  

  

  

LLooggoopprreevveennccee,,  vvýývvoojj  dděěttsskkéé  řřeeččii  

Do jednoho roku života dítěte, je zcela přirozené, že dítě nemluví. Toto 
období  se nazývá fyziologická nemluvnost. Od prvního roku života dítěte 

začíná vlastní vývoj řeči. Dítě tak používá jednoduchá jednotlivá slova 
(např.mama, tata, bác,baba, haf, apod.), která mívají význam celé věty. 

Někdy se může stát, že se vývoj opozdí a i přesto, že je dítě zdravé (tedy slyší, 
není mentálně retardované, není postižena hybnost ani řečové orgány, dítě 
reaguje na podněty z okolí gesty, mimikou – mluvíme o tzv. prodloužené 
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fyziologické nemluvnosti. V takovém případě je důležité zjistit, zda se tento 

jev nevyskytuje v rodině. Často se stává, že se tento typ nemluvnosti objevuje 
v rodinách opakovaně a to častěji u chlapců než u děvčátek. 

Pokud vaše dítě ve třech letech ještě nemluví, nebo mluví méně, než 
ostatní děti ve stejném věku jedná se o opožděný vývoj řeči. Vždy je velmi 

důležité hledat příčiny opožděného vývoje řeči a v tomto případě je nezbytně 
nutné vyhledat odborníka a nechat dítě vyšetřit. Odborná vyšetření by měla 

být provedena u foniatra, neurologa, klinického psychologa, klinického 
logopeda, p opřípadě na ORL a oftalmologii. 

Nejdůležitějším prvkem je společenské prostředí, ve kterém dítě 

vyrůstá. V tomto prostředí musí být dítěti poskytován dostatek řečových 
podnětů. Již od narození je potřeba: - zpívat písničky, nebo broukat příjemné 
melodie, opakovat dítětem vydávané zvuky (při broukání, žvatlání), chválit za 

všechny hlasové projevy, verbálně komentovat vše co dospělý nebo dítě dělá. 

V případě, že dítě vyrůstá s dospělými, kteří nemají správnou 
výslovnost, popřípadě trpí jinou vadou řeči, je vysoce pravděpodobné, že se u 

dítěte projeví stejné nebo obdobné potíže. Zdravé dítě je ve svém vývoji 
schopné napodobovat jak správný, tak i nesprávný řečový vzor. 

Pro správný vývoj řeči je důležitý přiměřený dostatek řečových 

podnětů. Děti, které vyrůstají v prostředí s nedostatkem řečových podnětů 
mají zpomalený vývoj řeči, nedostatečnou slovní zásoby a chudé vyjadřovací 

schopnosti. Naopak děti, které jsou nadbytečně zahrnovány pozorností a 
nadměrně podněcovány mohou být neurotizované a projevovat se 
negativisticky. 

Podněty k rozvoji řeči: 
- rozvoj slovní zásoby (popis věcí, 
hraček, obrázků v knížce) 

- rozvoj vyjadřovacích schopností 
(tvorba vět podle obrázků, 

vyprávění příběhů, pohádek, odpovědi 
na otázky celou větou, říkanky, 
písničky, atd.) 

- rozvoj grafomotoriky, jemné 
motoriky (kreslení, vybarvování, 

vystřihování 
- rozvoj hrubé motoriky, pohybu (běh, 
poskoky, jízda na 

odrážedle, na koloběžce, na kole, plavání, lyžování, atd.) 
 

Při řeči je velmi důležité správné dýchání, a nejen při ní. Když 

mluvíme, zpíváme, potřebujeme správně ovládat naše dýchání. Zásobování 
kyslíkem má vliv na funkci všech orgánů, je důležitý při správném vývoji 

hrudní koše, držení těla. Nejprve se musí vaše dítě naučit správně 
nadechovat.  
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Cvičení je dobré provádět nejdříve vleže, vsedě a také vestoje. Pro 

správný nácvik je dobré, když si dítě může ohmatat bránici (položí ruku pod 
výběžek hrudní kosti). Aby byl nácvik pro dítě zábavný, 

můžete mu vleže položit na toto místo plyšovou hračku, nebo jiný lehký 
předmět. Při správné technice nádechu a výdechu dítě uvidí, jak se tento 
předmět pohybuje nahoru a dolů. Při správném nádechu musíme dbát na to, 

že jako první se nádechem zvedá oblast bříška (na kterém je posazená 
hračka) a až potom hrudní koš. Při nádechu by se neměla nadzvedávat 
ramena. 

Nabízím Vám několik her a hříček pro ovládnutí svého dechu.  
Vyzkoušejte je: 

sfoukněme svíčku: 
Zapalte svíčku a pomalu do svíčky foukejte. Plamínek musí stále plápolat a 
nesmí zhasnout. Můžete si dát s dítětem závody na čas. Kdo déle dokáže 

foukat do svíčky, aniž by zhasla, vítězí. Rychlý nádech a výdech je při 
sfoukávání svíčky nesprávný. 

foukáme do bublifuku: 
Udělejte si malou soutěž. Kdo vyfoukne největší bublinu? (u vydechování 
dbejte na to, aby byl výdech pomalý a plynulý, nikoliv rychlý a zbrklý). Kdo 

nejpomaleji, aby nepraskla? 
větřík fouká do peříček: 
Na okraj stolu dejte dvě peříčka – jedno pro Vás a jedno pro dítě. Kdo dřív 

přefouká svoje peříčko až na druhou stranu 
stolu? 

 

NNeežž  ppůůjjdduu  ddoo  šškkoollyy…………GGrraaffoommoottoorriikkaa  

Zdroj: Informatorium 

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou 
vykonávány při kreslení, při psaní. Je velmi komplexní, patří sem motorika 

hrubá a jemná, zrakové a sluchové vnímání, vizuomotorická koordinace, 
koncentrace pozornosti, lateralita a práceschopnost. Pokud je některá z 
těchto funkcí nedostatečně rozvinutá, projeví se to ve vývoji grafického 

projevu. Nejdůležitější je poznat to, že dítě má problém a pokusit se hledat 
cestu, jak mu pomoci. Argumenty rodičů, že ‚náš syn je po tatínkovi 

technický typ‘, se dají snadno vyvrátit. I tento chlapec bude jednou ve škole 
sedět s tužkou v ruce dvě až tři hodiny denně. Bez zkušeností se mu 
elementární vzdělávání může zkomplikovat.“  

Podmínky pro úspěšný rozvoj 

grafomotoriky jsou tvořeny vrozenými 
dispozicemi a také celkovým rozvojem 

schopností a dovedností v prvních pěti 
letech života. Záleží také na množství a 
kvalitě podnětů. V předškolním období je 

zapotřebí zaměřit se na činnosti, které 
rozvíjejí jemnou motoriku, kreativitu, 
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schopnost soustředit se na práci. Jsou to činnosti jako malování štětcem, 

pastelem, křídou. Důležitou činností, podle které poznáme úroveň rozvinutí 
jemné motoriky, je stříhání nůžkami. Děti v tomto období rády modelují. Je 

vhodné naučit je vytvářet hada, placku a kuličku.   

Psaní je velmi komplexní činnost. Dítě se naučí bez obtíží běžným 
způsobem psát, pokud má rozvinutou hrubou a jemnou motoriku. Dítě by 
mělo být schopno pohybovat současně ramenem, loktem, zápěstím a prsty. 

Mělo by mít správný špetkový úchop, který je nejefektivnější z hlediska 
pohybu prstů. 

 K otázce motoriky také patří schopnost rovně sedět, neopírat se o stůl, 

nepolehávat po stole. K sezení patří také otázka vhodného sedacího nábytku, 
jímž je podle mého názoru rostoucí židle, která je pevná a umožňuje upravit 
vhodně výšku sedáku k výšce stolu. 

“ Které další funkce ovlivňují to, jak dítě píše? „Rozvinuté zrakové a 

sluchové vnímání, koncentrace pozornosti a takzvaná práceschopnost. 
Celkově může schopnost učit se psát ovlivnit také lateralita. Pokud má dítě 

nevyhraněnou lateralitu ruky, je zapotřebí se rozhodnout, kterou rukou 
bude dítě ve škole psát, a také se zaměřit na rozvoj všech grafomotorických 
schopností a dovedností.“  

Které činnosti rozvíjejí jemnou motoriku? 

Rukodělné činnosti: 

navlékání korálků, knoflíků, 
těstovin, plodů, přišívání 

knoflíků, prošívání látky, 
modelování pomocí plastelíny, 
hlíny, těsta – hmota se mačká, 

uždibuje, slepuje, válí, malování 
prstovými barvami, temperovými 
a vodovými barvami, obtiskování 

razítek, vlastní výroba tiskátek, 
mačkání papíru, stříhání a 

vytrhávání z papíru, lepení a 
skládání z papíru. 

 Úkony spojené se sebeobsluhou: zapínání knoflíků, zipů, přezky, 
navlékání ponožek, oblékání sebe sama nebo panenek. Stavebnice, 

společenské hry: práce s různorodými stavebnicemi – je vhodné se vzrůstající 
koordinací pohybů vyhledávat stavebnice s menšími dílky, skládání kostek, 

skládání mozaik a společenské hry.  

Pomoc při každodenních činnostech: hnětení těsta, vykrajování, 
míchání, krájení zeleniny, přesypávání, mletí koření, věšení prádla, 
zamykání, odemykání, rozsvěcení světel, listování v knize po jednotlivých 

listech, motání klubíček vlny, šroubování – uzávěry lahví, práce s nářadím. 
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KKddyyžž  ttěělloo  bboojjuujjee  ssaammoo  ssee  sseebboouu  aanneebb  AAlleerrggiiee  uu  dděěttíí  

Časopis Informatorium 

Alergie se pomalu stává běžnou součástí našeho života – a hlavně 

života našich dětí. Podle posledního průzkumu Státního zdravotního 
průzkumu trpí nějakou formou alergie téměř 30 % dětí mezi pěti a 17 lety. 
Co dnes o alergiích víme a jaké možnosti pomoci se nabízejí? 

Alergie se nejčastěji projeví už v raném věku. Rizikových faktorů je celá 

řada, jedním z nejsilnějších je genetická dispozice. Má-li jeden z rodičů 
alergické onemocnění, nebezpečí jeho vzniku u dítěte je mezi 20 a 40 %. 

Jsou-li alergici oba rodiče, zvyšuje se riziko u dítěte na 40–60 %. A pokud 
oba rodiče trpí stejným typem problému (například ekzém na kůži), je u 
dítěte až osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že bude postižené stejně.   

Mezi další jednoznačně prokázané vlivy patří znečištěné ovzduší i 

změna stravovacích návyků – batolata i kojenci dnes běžně jedí potraviny, 
které jejich rodiče v dětství vůbec neznali. Změnil se i celkový životní styl. 

Děti jsou choulostivější, protože tráví stále méně času venku. Doma ale není 
jen počítač, ale i alergeny – roztoči a prach. A když už dítě onemocní, často 
se pořádně nedoléčí. „Děti se pořádně nevyleží a nevytvoří si přirozenou 

cestou obranyschopnost proti infekčním nemocem. Opakovaným 
nedoléčením se ale záněty průdušek zafixují – říkáme tomu atopický pochod. 
Představte si to, jako když vyšlapáváte v trávě cestičku. Napoprvé vám to dá 

práci, ale podruhé a potřetí už to půjde snadno. A takhle se vyšlape cestička 
třeba pro astma. Obrovskou roli hraje i stres, role psychiky je velmi důležitá.  

Alergie na roztoče (přesně řečeno jejich trus) je druhá nejčastější v 

pořadí. Roztoč je příbuzný klíštěte, měří asi třetinu milimetru a pouhým 
okem je neviditelný. Živí se lidskými lupy, vlasy a částečky kůže. Úplným 
rájem je pro roztoče postel, zhruba 90 % se jich vyskytuje v matracích, 

polštářích a prošívaných dekách, kde mají vhodnou teplotu, vlhkost i 
dostatek potravy. Při stlaní postele se koncentrace alergenů ve vzduchu 

zvyšuje tisíckrát! Líbí se jim ale i v čalouněném nábytku, kobercích a 
samozřejmě i plyšových a textilních hračkách vašeho dítěte. Alergie se 
projevuje kýcháním, trvalou rýmou a kašlem, obtížným dýcháním a 

dušností, ale také vyrážkami a podrážděním sliznic. Jako prevenci 
doporučuje doktorka Haindlová vyvarovat se péřových lůžkovin, prát 

povlečení každých 14 dní (a zvolit materiál, který snese teplotu 60 stupňů) a 
hlavně lůžkoviny často větrat. Osvědčily se i přírodní spreje, kterými se 
postižené místo postříká a zabrání tak roztočům v rozmnožování.  

Snad bychom už 

nenašli ani jednu 
potravinu, na kterou 
by nebyl někdo 

alergický. Je ale 
potřeba odlišovat 
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potravinovou alergii od intolerance. Reakce sice může vypadat podobně – 

kopřivka, otoky, svědění patra, obtížné polykání, průjem – příčina je ale jiná 
a liší se také léčebná opatření. Nejde o reakci IgE protilátek, ale o reakci 

organismu na příliš velké množství histaminu, dodaného stravou: hodně ho 
obsahují například nesprávně skladované ryby, rajčata, jahody nebo vejce. 
Rozdíl laicky poznáme například tím, že u pravé alergie vyvolá reakci 

organismu už malé množství snědeného alergenu, zatímco u pseudoalergie je 
ho potřeba mnohem víc. Je jasné, že dítěti nebudeme dávat to, na co už se 
objevila reakce. Před čím bychom je ale měli chránit preventivně? „Až do tří 

let by děti neměly dostávat tzv. silné alergeny, tedy vaječný bílek, ryby, 
ořechy (hlavně burské) a kakao. Pozor také na celer, to je jeden z vůbec 

nejhorších alergenů! Nebezpečný je i zázvor, a to nejen pro děti, ale i pro 
dospělé.  

Předškolní děti tyto potraviny mohou, tedy kromě zázvoru, ale s mírou. 
Ryby raději čerstvé než mražené, které obsahují mnohem víc histaminu. 

Opatrně také se sojovými mi výrobky. Říká se, že by se mělo jíst to, co 
vyrostlo u nás.  

Alergie může mít mnoho podob, od drobné nepříjemnosti až po život 

výrazně omezující nebo dokonce ohrožující onemocnění. Pro rodiče 
alergického dítěte představuje nemoc skutečnou výzvu: jejich nelehkým 
úkolem není jen ohlídat dodržování léčby a zabezpečit režimová opatření, 

která mnohdy ovlivní život celé rodiny, při tom všem by se ale měli postarat i 
o to, aby jejich dítě nežilo ve „skleněném zámku“ omezení a izolace. I přes 

vážné zdravotní potíže by nemělo vyrůstat jako přehnaně ochraňovaná, 
nesvéprávná „chudinka“, která neví, co je to sportovat, řádit s kamarády 
nebo vyrazit na výlet do přírody. 

 

AAnnkkeettaa  dděěttíí  ––  „„KKddyybbyycchh  uumměěll  ččaarroovvaatt,,  ccoo  bbyycchh  vvyyččaarroovvaall““  
 

Přečetli jsme knihu: „Malá čarodějnice“. Malá čarodějnice je ještě 

mladá, je jí pouhých sto dvacet sedm let. Bydlí hluboko v lese v kouzelnickém 
domku na samotě s havranem Abraxasem, který umí mluvit. Moudrý havran je 
dobrým rádcem malé čarodějnice a snaží se na ni dohlížet, aby nevyváděla 
moc hloupostí, ale pokaždé ji neuhlídá. Co všechno se může stát, když někdo 
umí čarovat, jsme se dozvěděli v knížce, jejíž hrdinku jistě znáte z televizních 
večerníčků….anebo v úryvku za anketou. 

 
Dominik: „…abych měl svaly, motorku a nákladní auto na dřevo“ 

Matěj V.: „ motorku crossku na závody“ 
Kuba C.: „hodně peněz“ 

Honzík V.: „čtyřkolku a helmu“ 
Ondra: „motorku závodní č. 1 a závodní auto, abych všechny předjel“ 
Péťa B.: „foťák, mobil a kameru“ 

Kuba Ch.: „kamión na vysílačku, aby byl závodní“ 
Stela: „mazlíčka – kočičku“ 
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Adámek: „traktor s károu na dříví“ 

Eda: „traktor na hnůj“ 
Štěpán: „tablet na hry“ 

Matyáš P.: „traktor, aby kravičkám 
vozil trávu“ 
Kuba B.: „crossku a formuli“ 

Míša: „ pejska strakatého a 
netopýra“ 
Alenka: „ koníka bílého“ 

Monička: „kočičku bílou“ 
Štěpánka: „piáno velké na písničky, 

mobil a koníka černého“ 
Marťa: „bílou myšičku, já bych si ji 
vycvičila“  

MMaalláá  ččaarroodděějjnniiccee  mmáá  zzlloosstt  //OOttffrriieedd  PPrreeuusssslleerr//  
 

 
Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých sto dvacet sedm 

let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese v 
kouzelnickém domku na samotě.  
Ten kouzelnický domek měla sama pro sebe, nebyl proto zvlášť velký. Ale 
malé čarodějnici stačil, krásnější kouzelnický domek by si ani nebyla mohla 
přát. Měl báječně zborcenou  
střechu, křivý komín a rozvrzané okenice. Na louce za domkem stála pec. Bez 
té to ovšem nešlo. Kouzelnický domek bez pece by nebyl žádný kouzelnický 
domek.  

Malá čarodějnice měla havrana, který uměl mluvit. Říkala mu havran 
Abraxas. Nemyslete si, že snad jen uměl zakrákat „dobrýtro“ a „dobrý večer“ 
jako obyčejný havran, který se naučil mluvit, Abraxas uměl povědět taky 
všecko ostatní. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. Byl to neobyčejně 
moudrý havran, vždycky jí ke všemu řekl, co si o tom myslí, a nikdy nedržel 
zobák.  

Asi šest hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v 
kouzlech. Kouzla, to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být 
líný. Napřed se musí naučit všem menším čarodějným kouskům – a potom těm 
velkým. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic 
vynechat.  

Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce dvě stě 
třináct. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na 
kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl nespokojený.  

„Máš dělat déšť,“ krákal vyčítavě, „a cos vykouzlila? Poprvé ti napršely 
bílé myšky, podruhé žáby, potřetí jedlové šišky! To jsem tedy zvědavý, jestli 
aspoň teďka svedeš opravdický déšť!“  
Tu se malá čarodějnice pokusila o déšť počtvrté. Vyčarovala na nebe mrak, 
kývala na něj, až připlul blíž, a když stál přesně nad ní, zvolala: „Nechť prší!“  
Mrak se roztrhl a pršelo – podmáslí.  
„Podmáslí!“ krákal havran. „Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo! Copak bude 
ještě všechno na tvůj rozkaz pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Nebo ševcovské 
floky? Kdyby to aspoň byly drobečky nebo rozinky!“  
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„Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,“ pravila malá čarodějnice. I dřív se jí 
stávalo, že se tu a tam netrefila. Ale hned čtyřikrát za sebou?  
„Přeřekla!“ krákal havran Abraxas. „Já ti povím, v čem to vězí! Jsi roztržitá! 
Kdo myslí při čarování na všecko možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka 
musí přeřeknout! Měla by ses na to víc soustředit.“  
„Myslíš?“ zeptala se malá čarodějnice. Pak najednou zaklapla kouzelnickou 
knihu. „To se ví!“ vykřikla zlostně. „Opravdu na to nemyslím. A proč?“ 
Vyzývavě se blýskla očima po havranovi. „Protože mám vztek.“  
„Vztek?“ opakoval havran Abraxas. „Na kohopak?“  
„Štve mě,“ řekla malá čarodějnice, „že je dneska filipojakubská noc. To se na 
Skalnaté hoře sejdou všecky čarodějnice v kouzelném reji.“  
„No – a?“  
„A velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat 
na Skalnatou horu, nechtějí mě tam!“  
Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit. „Koukej, ve sto dvaceti sedmi 
letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako 
na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá!“  
„Jenomže já chci už letos, chápeš?“ křičela malá čarodějnice.  
„Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,“ krákal havran. „Předěláš něco, když 
se budeš vztekat? Vezmi přece rozum do hrsti. Co chceš dělat?“  
Tu pravila malá čarodějnice: „Vím, co udělám. Poletím dnes v noci na 
Skalnatou horu!“  
Havran se polekal.  
„Na Skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázaly! Chtějí si 
zatancovat jenom samy mezi sebou.“  
„To je toho!“ křičela malá čarodějnice. „Zakazuje se ledacos. Ale když se 
člověk nenechá načapat...“  
„Načapají tě!“ prorokoval havran.  
„Ale kdež!“ odporovala malá čarodějnice.  
„Přidám se k nim až v kole, a než skončí, zase potají odletím domů. V tom 
chumlu, co dnes večer bude na Skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.“  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


