
Príhody škriatka Zvedavka 
Projekt medzinárodnej spolupráce s MŠ – Hustopeče a 

MŠ - Stará Turá   



Takto to začalo... 

     Dostali sme list, že po Európe sa 
potuluje škriatok Zvedavko. Nikto 
ho zatiaľ nevidel, nevieme ako 
vyzerá. Ktorú škôlku na ceste 
stretne, tam dá deťom nejakú 
úlohu. Tak sme si nakreslili, ako 
asi môže vyzerať.  



A takto si ho predstavovali deti zo 
Starej Turej 



Zvedavkove Vianoce 

Chystali sme vianočné pečivo A takto piekli naši českí kamaráti 
  

            Ahoj děti a paní učitelky na Slovensku, 

  

            dnes  Vás zdravíme z Hustopečí.  

            Mlsnému Zvídálkovi  i sobě jsme si upekli perníčky podle  receptu 
ze Staré Turé a mooooc nám chutnají. Také jsme je nazdobili a ve 
středu, na vánoční besídce je dáme ochutnat i rodičům.  

                         

             A víte co? Vy si udělejte naše nepečené kuličky z piškotů.   Že je 
tam rum a kávička????  To přece vůbec nevadí, vždyť je ho jen 
trošička.  A můžete také dát maminkám ochutnat.  

            Recept : 

            250 g  měkkého másla, 250 g ml.cukru, 250 gr. Piškotů, 100 g 
ořechů,  50 g kakaa, 3 lžíce silné černé kávy, 2 lžíce rumu. Na 
obalení ořechy nebo kokos. 

           Piškoty rozdrtíme, nasypeme na vál, přidáme ořechy, cukr, kakao, 
nakrájíme máslo,  uděláme doprostřed dolík a naléváme kávu a rum. 
Potom zpracujeme těsto, z hmoty tvoříme kuličky , obalujeme 
v ořechách nebo kokosu a dáváme do papírových košíčků. Dobrou 
chuť 

  

           Také vám posíláme vánoční přání a přejeme krásné vánoce, spoustu 
dárků a radosti, paní učitelce klid a odpočinek s hrníčkem punče  a 
se všemi se těšíme do dalšího roku  na úkoly skřítka Zvídálka.  

  

     
 Blanka a děti berušky z Hustopečí  



Športovanie so 
Zvedavkom 

 

   Zvedavko sa počas Vianoc 
prejedol všeliakých dobrôt a 
narástlo mu bruško. 
Rozhodol sa preto, že začne 
športovať. Nevedel však, 
ktorý šport je pre neho ten 
pravý, tak sme mu trochu 
pomáhali. Deti z Hustopečov, 
Starej Turej i my z Prešova 
sme kreslili, ktoré zimné 
športy máme najradšej. 



Naši českí kamaráti nám vytvorili zo zimných 
športov pexeso, ktoré sme si rozstrihali, podlepili a 
o zábavu bolo postarané! 

N 



Kde všade býva Zvedavko 

    Vo februári sme si navzájom predstavovali      
naše mestá. 

    Deti z Moravy pre nás vyrobili knihu s 
rozprávkami o meste Hustopeče a kamaráti zo 
Starej Turej nám poslali plán a fotografie 
svojho mesta. 

    My sme pre nich pripravili puzzle a maľované 
čítanie. 



V marci sme sa rozprávali, čo všetko jarné slniečko 
prebudilo. Na Morave takto prebudili tulipán. 



Naša návšteva na Morave 
Ako darček sme našim 
kamarátom poslali Zvedavku... 

...a spoznali ich nádhernú 
školičku 



A konečne sme sa spoznali aj osobne 


