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Anotace:  Pracovní list k zopakování 1. a 2. deklinace substantiv. 
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DE RUBRICAPPULA 

Text 
 
Puella parva aviam suam visitare it1. Avia in silva habitat. 
Puella lupum videt. 
Lupus interrogat: „Quis es, puella?“  
Puella respondet: „Ego sum Parva Rubricappula.“ 
Lupus: „Cur tibi tale2 nomen est?“  
Rubricappula: „Quod3 rubram cappam semper habeo. Et quis es tu?“ 
Lupus: „Ego lupus sum. In silva habito. Ubi tu habitas?“  
Rubricappula: „Ibi habito, prope silvam.“  
Lupus: „Quo4 properas?“  
Rubricappula: „In silvam eo, aviae meae aegrae cibum porto.“  
Lupus dicit: „Vale, Rubricappula“ et in silvam properat.  
Rubricappula in silva timet, sed iam fenestras aviae videt.  
Ad casam it et ianuam pulsat. „Salve, avia!“ vocat. „Nondum5 salva es?“  
Lupus in lecto aviam simulat et respondet: „Salve, filia. Adhuc6 aegra sum.“  
Rubricappula ad lectum venit: „Cibum tibi porto.“   
Lupum videt et dicit: „Quam es mutata, avia mea! Cur nunc oculi tui tam magni sunt?“  
Lupus: „Oculis magnis bene video.“  
Rubricappula: „Cur nunc os tuum tam magnum est?“  
Lupus: „Os magnum bene devorat!“ Lupus e lecto ad filiam properat.  
Rubricappula vocat: „Adeste mihi! Lupus me devorat. O, avia mea misera!“  
Ventor, qui7 in silva laborat, audit puellam clamare et auxilium rogare, in casam venit: 
„Iam propero, puella!“  
Venator lupum necat. Una ad matrem eunt et de lupo narrant.   
(Avia autem devorata est ☺)  
 

                                                 
1 jde 
2 takový 
3 co 
4 kam 
5 ještě ne 
6 dosud 
7 který 
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Úkoly k textu 
 

A. Přeložte zkrácenou verzi známé pohádky.  

Neznámá slova vyhledejte ve slovníku (případně www. slovnik. cz) nebo odhadněte. 

 

B.  Vyhledejte substantiva a zařaďte podle deklinace  

 
1. deklinace 2. deklinace 3. deklinace 

  nomen, nominis n. = jméno 

  os, oris n. = ústa 

  venator, oris m. = lovec 

  mater, matris f. = matka 
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