
KOMORA BABKY ŽELKY – KVÍZ 

 

1. Fazuľky v príbehu Komora babky Želky majú rôzne mená. Ktoré meno 

v príbehu nenájdete? 

a) Aluzaf 

b) Hopcírštangľa 

c) Papajko 

 

 

2. Papajko a Strúčik sú bratia, ktorí sa na seba podobajú. Čím sa líšia? 

a) Papajko má hnedé vlasy a Strúčik zelené 

b) Strúčik je biely a Papajko hnedý 

c) Strúčik má o jednu škvrnu viac ako Papajko a Papajko je o máličko 

väčší ako Strúčik 

 

3. Kto je v príbehu Komora babky Želky Magdaléna Šarená? 

a) zlá čarodejnica 

b) pani učiteľka 

c) kráľovná všetkých fazúľ 

 

4. Kde našla Dorka Kotúľku? 

a) v záhrade v hline 

b) v komore na poličke 

c) pod stolom v škáre medzi doskami podlahy 

 

5. Prečo Dorka nechcela zotrieť pavučinu? 

a) lebo je neposlušná a lenivá 

b) lebo sa bojí pavúkov 

c) lebo nechcela pavúčikovi zničiť domček 

 

6. Prečo dedko podoprel fazuľu lieskovými palicami? 

a) aby palice zavadzali babke pri okopávaní 

b) lebo fazuľa je popínavá rastlina a keby nemala palice, plazila by sa po 

zemi a struky by nedozreli, ale hnili by 

c) aby babka videla, kde má zasadenú fazuľu, aj keď nebude mať 

okuliare 

 



7. Slovo Aluzaf sa v ukážke spomína iba v nadpise. Čo znamená? 

a) je to názov dediny, v ktorej býva babka Želka 

b) volá sa tak Dorkin dedko 

c) je to zlý fazuľový škriatok, ktorý býva v babkinej komore 

 

8. Prečo sa Papajkova a Strúčikova mamička volá pani Švábková? 

a) lebo je to samička chrobáka švába 

b) lebo jej meno je odvodené od druhu fazule – fazuľa tyčková strakatá 

Švábka 

c) lebo býva v Švábovciach 

 

9. Čo treba dať do zeme, aby narástla pekná a veľká zelenina? 

a) kartónové škatule, ktoré predtým rozhrýzol pes 

b) hnojivo – najlepšie prírodný maštaľný hnoj 

c) pomleté vrchnáčiky od fixiek, musia však byť rôznych farieb 

 

10.  Čo je to strukovina? 

a) starodávna posteľ, ktorá mala matrac s pružinami a dalo sa na nej 

skákať ako na trampolíne 

b) druh ihličnatého stromu 

c) druh zeleniny, ktorej plody sú struky a vo vnútri strukov dozrievajú 

semená 

 

11.  V záhrade pestujeme rôzne druhy zeleniny – hlúboviny, strukoviny, 

koreňovú zeleninu a iné. Čo myslíte, aký druh zeleniny je fazuľa? 

a) fazuľa nie je zelenina, je to druh ovocia 

b) hlúbovina 

c) strukovina 

 

12.  Hlúboviny sú rastliny, ktorým zo zeme vyrastie silná stonka – hlúb, na 

ktorej sa vytvorí hlávka z listov. Sem patrí napríklad kapusta, kel. 

Kam patrí obľúbený a chutný hrášok? 

a) medzi hlúboviny 

b) medzi strukoviny 

c) medzi koreňovú zeleninu 

 

 


