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Anotace: V textu (příloha Word) podtrhnou slovesa. Kontrola správnosti. 
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ZAČALA TO VOSA?

Nebudete tomu možná věřit, ale nejstarší papírnicí na světě byla 

vosa. Dřevo, které se dodnes používá k výrobě papíru dokonale 

rozkousala, smísila se slinami a ze vzniklé kašičky stavěla svá 

hnízda s desítkami komůrek. Ovšem k papíru, jak ho známe dnes, 

byla ještě dlouhá cesta.

Papíru se podobalo až to, co objevil jeden moudrý muž. Rozmělnil 

konopí, provazy, hadry a lýko na kašovitou hmotu a tuhle kaši nalil 

do rámů, ve kterých měl napnutou hedvábnou tkaninu. Tekutina z 

rámů vytekla a na hedvábí zůstal list papíru. Vypadal samozřejmě 

úplně jinak než ten, na který píšete dnes. Na takový papír byste 

ani nemohli psát. Byl drsný, pokroucený, ale přece jen to byl 

pradědeček papír.

Podtrhni slovesa modrou barvou.

Podtrhni červenou podstatná jména.



pád číslo rod vzor pád číslo rod vzor

papírnicí konopí

světě provazy

vosa hadry

dřevo lýko

výrobě hmotu

papíru kaši

slinami rámů

kašičky tkaninu

hnízda tekutina

desítkami rámů

komůrek hedvábí

papíru list

cesta papíru

papíru papír

muž pradědeček

7. j. ž. růže

6. j. m. hrad/les

1. j. ž. žena

1. j. st. město

3. j. ž. žena

2. j. m. hrad

7. mn. ž. žena

2. j. ž. žena

4. mn. st. město

7. mn. ž. žena

2. mn. ž. žena

3. j. m. hrad

1. j. ž. žena

3. j. m. hrad

1. j. m. muž

4. j. st. stavení

4. mn. m. hrad

4. mn. ž. žena

4. j. st. město

4. j. ž. žena

4. j. ž. růže

2. mn. m. hrad

4. j. ž. žena

1. j. ž. žena

2. mn. m. hrad

6. j. st. stavení

2. j. m. hrad

2. j. m. hrad

4. j. m. hrad

1. j. m. pán
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