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1. Shrnutí 

Přímá řeč je doslovné opakování toho, co někdo řekl. Přímou řeč označujeme uvozovkami. Kdo řeč 
pronesl, vyjadřuje uvozovací věta.  Uvozovací věta a přímá řeč netvoří spolu souvětí.  Pozorně si 
prohlédni vzory, uvědom si, kde se píší uvozovky. 
- předsunutá uvozovací věta:    Otec řekl: ,,Evo, zajdi navštívit babičku.“ 
- vsunutá přímá řeč:                    ,,Evo,“ řekl otec, ,,zajdi navštívit babičku.“ 
- uvozovací věta následuje:         ,,Evo, zajdi navštívit babičku,“ řekl otec.    
 



Nepřímá řeč  je reprodukce/ převyprávění/  něčí výpovědi, není dána do uvozovek. Užívá se 
k zachycení vnitřních monologů, myšlenek. Tvoří další větu. 
Nepřímá řeč.          Jana se zeptala,  co chci dělat zítra 
Přímá řeč.                Jana se zeptala:,,Co chceš zítra dělat?“ 
2.Test 
 
2.Doplň / uvozovací věty/ 

,,Kolik je hodin?“---------------------------------- 
,,Výborně, Eliško!“ ------------------------------- 
,, Petře,“ ---------------------------- ,,kdo dneska chybí?“ 
 
3. Správné řešení  
 
,,Kolik je hodin?“ zeptal se Petr. 
,,Výborně, Eliško!“   zvolal Adam. 
,, Petře,“zeptal se učitel , ,,kdo dneska chybí?“ 
 

 

Bodové vyhodnocení 
Za každou chybnou odpověď 1 záporný bod. 
0-1                výborně 
2                   chvalitebně 
3                   dobře 
4                   dostatečně 
Více jak 5 záporných  bodů – nedostatečně 

 

K zopakování látky 

Doplň si vědomosti, např. využij  učebnici Český jazyk, nakl. Septima, Praha 1998 str.44, Pravidel 
českého pravopisu. 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita 
výš uvedená literatura. 

Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU. 

 

 

 


