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Anotace:  Materiál slouží k opakování a procvičování přímé řeči a jejího  

  zápisu. Žák se naučí poznat přímou řeč a správně tvořit její  

  psanou podobu. 



Pravidla pro psaní přímé řeči. 



 

V následujících větách vyznač přímou řeč: 



 

V následujících větách vyznač přímou řeč: 



 

Pozorně si prohlédni umístění uvozovek, 
velkých/malých písmen a čárek: 

„ Kéž by si se mnou děti hrály, “ vzdychl méďa.  

   A hrdě dodal: „ Já bych na ně bručel! “ 

„ To nedělej, “ měl starost králíček, „ bály by se. “ 



 

Najdi a oprav 5 chyb v zápisu přímé řeči:: 

“Pojď si, králíčku, hrát  “ zavolal námořník.  

   Králíček radostně přisvědčil: „ už jdu! “ 

Námořníku,   říkával králíček, „ jsi můj nejlepší 

kamarád. “ 



 

Doplň zápis přímé řeči: 

Chtěla bych figurku námořníka   poprosila paní.  

   Radostně zvolala   Ten je krásný! 

Sbohem námořníku     šeptal králíček  budeš mi 

moc chybět. 



 

Přepiš nepřímou řeč na přímou: 

Stařenka poprosila prodavačku o nějakou pěknou panenku pro vnučku. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

Přepiš nepřímou řeč na přímou: 

Paní vyprávěla, že její děti byly hodné a jistě dostanou spoustu dárků. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

Přepiš nepřímou řeč na přímou: 

Medvídek zavolal na králíčka, aby dával pozor, že někdo jde. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

Přepiš přímou na nepřímou: 

„Oslava bude dnes večer,“ prozrazovala panenka vedle králíčka. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

Přepiš přímou na nepřímou: 

Maminka Péťu napomínala: „Musíš být na svého králíčka opatrný.“ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 

Přepiš přímou na nepřímou: 

„Nelíbí se mi,“ odsekl Péťa, „chtěl bych raději to auto.“ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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V následujících větách vyznač přímou řeč: 



 

V následujících větách vyznač přímou řeč: 



 

Najdi a oprav 5 chyb v zápisu přímé řeči:: 

„Pojď si, králíčku, hrát,  “ zavolal námořník.  

   Králíček radostně přisvědčil: „ Už jdu! “ 

„Námořníku,“   říkával králíček, „ jsi můj nejlepší 

kamarád. “ 



 

Doplň zápis přímé řeči: 

„Chtěla bych figurku námořníka,“  poprosila paní.  

   Radostně zvolala: „Ten je krásný!“ 

„Sbohem námořníku,“     šeptal králíček, „budeš 

mi moc chybět.“ 



 

Přepiš nepřímou řeč na přímou: 

Stařenka poprosila prodavačku o nějakou pěknou panenku pro vnučku. 

 

„Mohla bych dostat nějakou pěknou panenku pro 

vnučku?,“ poprosila stařenka. 

 

Stařenka poprosila: „Mohla bych dostat nějakou pěknou 

panenku pro vnučku?“ 



 

Přepiš nepřímou řeč na přímou: 

Paní vyprávěla, že její děti byly hodné a jistě dostanou spoustu dárků. 

 

„Moje děti byly hodné a jistě dostanou spoustu dárků,“ vyprávěla paní. 

 

Paní vyprávěla: „Moje děti byly hodné a jistě dostanou spoustu dárků.“ 

 

„Moje děti byly hodné," vyprávěla paní, „jistě dostanou spoustu 

dárků.“  



 

Přepiš nepřímou řeč na přímou: 

Medvídek zavolal na králíčka, aby dával pozor, že někdo jde. 

 

„Dávej pozor, někdo jde!“ zavolal medvídek na králíčka. 

 

Medvídek zavolal na králíčka: „Dávej pozor, někdo jde!“ 

 

„Dávej pozor!" zavolal medvídek na králíčka, „někdo jde!“  



 

Přepiš přímou na nepřímou: 

„Oslava bude dnes večer,“ prozrazovala panenka vedle králíčka. 

 

Panenka vedle králíčka  prozrazovala, že oslava bude dnes večer. 

 

To, že bude oslava dnes večer prozradila panenka vedle králíčka. 

 



 

Přepiš přímou na nepřímou: 

Maminka Péťu napomínala: „Musíš být na svého králíčka opatrný.“ 

 

Maminka Péťu napomínala, aby byl na svého králíčka opatrný. 

 

Maminka Péťu napomínala, že musí být na svého králíčka opatrný. 

 



 

Přepiš přímou na nepřímou: 

„Nelíbí se mi,“ odsekl Péťa, „chtěl bych raději to auto.“ 

 

Péťa odsekl, že se mu  to nelíbí a chtěl by raději to auto. 

 

Péťovi se to nelíbí a chtěl by raději to auto. 

 


