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O zeleninovom dopravnom prostriedku 

 

Konštantín Koník, záhradkár zo známej obce Vozokany nemal na čom na trh 

odviezť zeleninu. Polámala sa mu kára, bola totiž veľmi stará. 

  „ To by tak bolo, aby som v obci s takým názvom nedal dohromady jeden 

obyčajný voz!“ povedal a začal prehľadávať hriadky. 

     V kúte záhrady našiel tekvicu, akú svet nevidel. Odrezal z nej vrch. Ako kolesá 

k nej prikotúľal štyri patizóny a ako oje poslúžil čerstvo vykopaný chren.  

     Potom naložil voz kopcom bielej, žltej, červenej, fialovej i zelenej zeleniny. 

Zapriahol sa doň a hijóóó!  

  Na trhu, ako obyčajne, popredal všetko, ešte aj voz mu zobrali.    

   „Prosím si všetky štyri kolesá, škoda, že ste nepriviezli aj zopár rezervných, niet 

nad vyprážané patizóny,“ rozplýva sa jedna pani učiteľka. Učí prvú triedu, no aj 

ako kuchárka je prvotriedna.     

    „Ja by som si želala tekvicovú karosériu, bude z nej znamenitý prívarok pre celú 

moju motoristickú rodinu,“ vraví ďalšia pani, ktorá prišla nakupovať autom. 

   „A mne dajte oje, postrúhané chrenové oje, to je moje! K čerstvej údenine 

nepoznám nič lepšie,“ hovorí zas iná gazdiná. 

     A tak záhradkárovi po kopci zeleniny zostala na pulte iba kôpka peňazí. Ale aj 

tie sa mu zaraz rozkotúľali, pretože ako soľ potreboval to i to: 

     Novú krhlu, lebo stará má dno deravé ako riečica. Príručku o záhradkárstve, 

lebo zo starej je už šalátové vydanie. Zvýšilo mu aj na parádne cibule. Už dávno 

túžil po takýchto starožitných vreckových hodinkách. 

 

 

 



 

 

 

 

Úlohy: 

- Prečítaj si spolu z rodičmi poviedku a skús povedať z akej   zeleniny 

postavil Konštantín voz. Nakresli ho. Pamätáš si, čo si Konštantín kúpil za 

utŕžené peniaze? 

- Vymenuj zeleninu na obrázku. 

- Rozdeľ zeleninu podľa farby. Niektorá zelenina môže patriť k viacerým 

farbám, napríklad k zelenej i fialovej... 

Zelenina: baklažán, karfiol, brokolica, špenát, cibuľa, hrach, reďkovka, kukurica, 

mrkva, petržlen, paradajka, paprika, uhorka, cuketa, tekvica, patizón, zemiaky, 

kaleráb, fazuľa, cesnak, šalát, kel... 

- Nakresli si do zošita svoju obľúbenú zeleninu. Napíš ako sa volá. 

- Pomôž mamine v kuchyni a uvarte si spolu dobrú zeleninovú 

polievku...môžeš nám o tom potom povedať 
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