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LUKAJDĚ SE POMÍCHALY JEJÍ KLOBOUKY. VYBER PRO NI 

KLOBOUK, KTERÝ SE JÍ HODÍ K ŠATŮM, CO MÁ NA SOBĚ. 
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LUKAJDĚ DĚTI VRÁTILY VŠECHNY PŘEDMĚTY, ALE NĚKTERÝCH VĚCÍ SE 

VRÁTILO VÍC NEŽ JEDEN KUS. KOLIK KUSŮ OD KAŽDÉ VĚCI LUKAJDA NYNÍ 

MÁ? DOPLŇ POČET DO TABULKY NA DALŠÍM LISTU A VĚCI VYBARVI. 

POKUD JEŠTĚ NECHODÍŠ DO ŠKOLY, VE SPOLUPRÁCI S RODIČI UDĚLEJ DO 

TABULKY PUNTÍK ZA KAŽDOU VĚC, KTEROU NAJDEŠ.  
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LUKAJDA nebyla 200 let mezi lidmi a zapomněla některé formulky, které 

lidé používají. Poraď jí, co má udělat, když…. 

 

…potká kamaráda? Řekne: 

 dobrou chuť 

 na shledanou 

 ahoj 

…dostane od dětí dárek? Řekne: 

 to je dost 

 děkuji 

 dobrou noc 

…omylem rozbije kamarádovi hračku? Řekne: 

 promiň, já nechtěla 

 to já neudělala, to byl někdo jiný 

 mlčí a doufá, že se na to nepřijde 

…jde na oslavu kamarádových narozenin? Řekne: 

 ty máš krásné autíčko, já si ho půjčím 

 všechno nejlepší 

 dobrou chuť 
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JAK LUKAJDA PŘIPRAVOVALA DEN DĚTÍ 
 

Jak již víte, v jedné malé vesničce jménem Lukavec se v den před Filipojakubskou nocí 
objevila hodná čarodějnice Lukajda. Dětem připravila hezkou hru a dárky, které jim osobně 
předala. Děti byly spokojené a Lukajda šťastná, že může být zase mezi lidmi, rozmlouvat 
s nimi a dělat jim radost.  
Všechno hezké však jednou skončí, tak i krásný den se pomalu chýlil k večeru. To je čas, 
aby všechny čarodějnice sedly na svá košťata a odletěly na čarodějný slet. Lukajda se 
rozloučila s dětmi a slíbila jim, že se na ně zase brzy přijde podívat. Nasedla na své koště, 
ale neletěla za ostatními čarodějnicemi, letěla do své chýše v skrytu temného lesa. 
V chýši si Lukajda uvařila bylinkový čaj a vzpomínala na všechny děti a celý prožitý den. 
Myslela na usměvavou Anežku s její kamarádkou ze školky, na Aničku s Kristýnkou a na 
Terezku, která jí pomáhala rozdávat dárky. A také na ostatní dětské kamarády, se kterými se 
setkala. Při těch vzpomínkách jí bylo tak hezky u srdce, že usnula tvrdým spokojeným 
spánkem. Zdál se jí krásný sen, jak je s dětmi na louce, drží se za ruce, smějí se a tancují.  
Probuzení ráno nebylo už tak růžové, jako ve snu. Byla sama ve své studené chýši uprostřed 
lesa a bylo jí smutno. A když je čarodějnici smutno, vyzařuje do okolí takový zvláštní puch, 
který na dálku přitahuje zlé síly.  
Ten vtíravý zápach se rychle šířil, až dolétl ke zlé čarodějnici Hroznici, která nabírá sílu 
z neštěstí jiných lidí a čarodějnic obzvláště. Nejdřív ji to pošimralo v jejím velkém zakřiveném 
nose. Rychle s ním zahýbala na všechny strany, aby zjistila, odkud ta pro ni slastná vůně 
přichází.  
„Co to cítí můj citlivý nosík?“ huhlala si pro sebe. „Juchů, budu zase silnější“, radovala se. 
Obě krví podlité oči jí zablikaly štěstím, vyskočila z tmavého pelechu a už se hnala ke 
koštěti. Naskočila na něj, zařadila nejvyšší rychlost a v mžiku byla u chýše Lukajdy. 
Obešla ji kolem, a když viděla nešťastnou hodnou čarodějnici, začala nabírat na síle, 
nafukovat se a růst, až byla velká jako Lukajdina chýše. Ze samé radosti začala tancovat 
a prozpěvovat si: 
„Mám ráda neštěstí, 
hodně, hodně bolestí, 
a čím je jich více, 
rozjasní mé líce, 
já se nikdy nemýlím,  
z neštěstí vždy zesílím.“ 
Když tancovala, s každým jejím krokem, s každým poskokem se zem rozhoupala a chýška 
Lukajdy se otřásala v chatrných základech. Hrnečky a kotlíky uvnitř se kymácely, posouvaly 
a drnčely. Jeden kotlík, který byl na poličce úplně nahoře, se posunul a se skřípavým 
rachotem padal na zem. Lukajda se ho pokusila v letu zachytit, ale ouha… Kotlík jí vyklouzl 
a pořádně ji klepnul do hlavy. Na zem se sesunul kotlík i Lukajda, která vypadala jako mrtvá. 
Když to Hroznice uviděla, jásala, zpívala, dupala ještě více, až všechna lesní zvířátka utíkala 
a Lukajdin kocour zalezl strachy do škrpálu. Lukajda však byla jen omráčená a za chvíli se 
probrala. Na čele sice měla velkou bouli, ale jinak byla zdravá. A jak to někdy bývá i u lidí, 
když je něco klepne do hlavy, jakoby se jim v ní rozsvítilo a vidí věci jinak. Stejně tak to bylo 
i u Lukajdy. Když se probrala, nezdál se jí svět už tak smutný, byla šťastná, že kromě boule 
na čele se jí nic nestalo. Uvědomila si, že v životě nikdo nemůže mít všechno, po čem touží, 
a přesto může být šťastný a dělat radost druhým. 
Vstala ze země, opláchla si obličej studenou vodou a podívala se na čarodějný kalendář. 
Chtěla zjistit, co je za den a jak dlouho po té ráně do hlavy o sobě nevěděla. Všimla si, že za 
chvíli je Den dětí a pojala krásný nápad. Pozdraví děti na dálku a připraví jim zase hezké 
dárečky. Jak si usmyslela, tak udělala. Oči se jí rozzářily, pusa roztáhla do úsměvu 
a najednou byla zase šťastná. 
A co na to Hroznice? Jak to viděla, začala ztrácet svoji sílu, zmenšovala se a scvrkávala, až 
byla docela malinká. Rychle se vyškrábala na koště a ulétla do svého doupěte. Cestou měla 
co dělat, aby se na koštěti udržela, jak byla slabá. 
A ty dárky, které vám, milé děti, Lukajda připravila, jsou dárky štěstí. Když totiž člověk dělá 
radost druhým, je pak sám také šťastný. 

 


