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ANOTACE 

Cílová skupina: Žáci 4. ročníku 

Forma: Prezentace 

Pomůcky: Penál, sešit, učebnice čj 

Metodický pokyn: Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 
učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 
skupinách. 



Přímá a nepřímá řeč 

Řeč přímá 

 



PŘÍMÁ ŘEČ 

• Pamatuj! 

• Přímá řeč uvádí doslova, co mluvčí řekl. Na začátku a na 

konci je ohraničena uvozovkami.( „“ ) U přímé řeči může 

stát uvozovací věta. Uvozovací věta vyjadřuje, kdo řeč 

pronesl. 

• Například:  

• Věta uvozovací  Přímá řeč 

• Začala jsem: „To máme dnes krásné počasí.“ 



SCHÉMATA  PRO PSANÍ 

VELKÉHO PÍSMENE, 

UVOZOVEK 

• Uvozovací věta stojí na začátku, píšeme za ní dvojtečku 

a přímou řeč vyznačujeme uvozovkami. 

• V- velké písmeno 

• ____-uvozovací věta 

______-přímá řeč 

• Míša se ptala: „Jak se máš?“ 

• V__________: „V _____?“ 

• Pavel spokojeně říká: „To jsem rád.“ 

• V _________: „ V _____________.“ 



JESTLIŽE UVOZOVACÍ VĚTA STOJÍ ZA 

PŘÍMOU ŘEČÍ, PÍŠEME NA KONCI PŘÍMÉ 

ŘEČI ČÁRKU, OTAZNÍK, VYKŘIČNÍK. 

• (m znamená malé písmeno) 

• „Já zůstanu doma,“ rozhoduje se Petra. 

• „V _________,“ m _________. 

• „Pojď rychleji!“ vybízí mě tatínek. 

• „V _______!“ m ___________. 



POKUD JE UVOZOVACÍ VĚTA DO 

PŘÍMÉ ŘEČI VLOŽENA, VYZNAČUJÍ 

SE UVOZOVKAMI OBĚ ČÁSTI PŘÍMÉ 

ŘEČI. 
 

 

• „Dobrý den,“ zdraví Katka, „ prosila bych nějakou 

knížku.“ 

• „V ________,“ m ______, „ m_____.“ 



NEPŘÍMÁ ŘEČ 

• Pamatuj! 

Nepřímá řeč podává zprávu o tom, co 

někdo řekl. Přímou řeč můžeme 

převádět do řeči nepřímé. 

• V případě nepřímé řeči nepoužíváme 

uvozovky ani dvojtečky. 

• Například: Přímá řeč:„Kde je Roger?“ 

ptala se Zuzana. 

• Nepřímá řeč: Zuzana se ptala, kde je 

Roger. 



ÚKOLY PRO TEBE 

• 1.) Převeďte nepřímou řeč do řeči přímé. 

 

• Petr se nabídl, že mi pomůže. Maminka mě poprosila, 

abych vynesl odpadky. 

• Jana se mě zeptala, jestli nechci banán. 

• 2.) Ve skupince si připravte pro své  spolužáky vtip, 

napište ho. Správně použijte uvozovky. 
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