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MLUVNICE 
 
Řešení cvičení z minulé hodiny: 

        1                          3 
S koncem zimy se vrátili stěhovaví ptáci z teplých krajin. (Já) Slyšel jsem nejvýrazněji  

       1        3 

kosí písně. Vlaštovky brzy pilně stavěly svá obydlí. (Ony) Měly za sebou velmi dlouhý 

   1            1 
let. Jejich výkon nás ohromuje. Zanedlouho se budou v hnízdech ozývat mláďata. 

   3             1 

(Ona) Slabým a vysokým hlasem se budou dožadovat potravy. Kosi nosí ptáčatům 

     3 
žížaly, (oni) které vytahují z hlíny. 

 
 

Procvičování podmětu na webové stránce: www.kaminet.cz 

 

1. V předmětu čeština klikni na větu jednoduchou, která se nachází v učivu o 
skladbě. 

2. V sekci procvičování si vyzkoušej testy na podmět. 

3. Poté přejdi na Zkoušení, vyplň všech 5 testů na podmět a odešli na adresu: 

novotnad@9zszlin.cz. 
 

 

Na str. 69 nahoře si přečti poučení o přísudku slovesném, přísudku jmenném se 

sponou a jmenném.  
  

Poté vypracuj písemně cvičení 1 na straně 70. Opiš ho do sešitu, spoj vhodně 

podmětové a přísudkové části vět. Podměty podtrhni rovnou čarou, přísudky 

vlnovkou.  

Dále vypracuj písemně cvičení 3. a) na straně 70.  
 
 

 

LITERATURA 
 
Stále čtěte knihu podle vlastního výběru a připravujte si referát o knize. 
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SLOH 
 
Přímá řeč oživuje vypravování. Málokdo ji ve svém vypravování použil. Zopakujeme si 

přímou řeč v psané podobě. 

 
Udělejte si zápis do slohového sešitu a zaznamenávejte přímou řeč pouze některým 

z těchto tří způsobů. 

 

Zápis: 

Přímá řeč 
Přímou řeč píšeme do uvozovek. Na začátku přímé řeči píšeme uvozovky dole („), 
na konci přímé řeči je píšeme nahoře (“). 
Součástí přímé řeči bývá někdy i věta uvozovací, která nám říká, kdo a případně jakým 
způsobem mluví. Větu uvozovací do uvozovek nepíšeme. 
  
Příklady (věta uvozovací je napsaná fialovou barvou, přímá řeč tučně): 
 

1.  

Dana se zeptala: „Půjdeš na oběd?“ 
Pokud je věta uvozovací před přímou řečí, píše se za ní vždy dvojtečka a přímá řeč 
začíná velkým písmenem. 
 
 2. 
„Vraťte se!“ volal tatínek. 
„Jdeš na oběd?“ ptala se spolužačka. 
„Napíšu Ti,“ slíbila kamarádka. 
Pokud je věta uvozovací za přímou řečí, začíná vždy malým písmenem, a to i když 
končí přímá řeč otazníkem nebo vykřičníkem. 
 
 3. 
„Pavle,“ ptala se babička, „přijedeš na prázdniny?“ 
Pokud je věta uvozovací uprostřed přímé řeči, odděluje se čárkami z obou stran. 
 
 
 
Chválím ty, kteří plní úkoly a posílají mi výsledky. 
 
PS: 
Od 8. června se budeme moci vidět ve škole. Už se na Vás moc těším. 
 
Dana Novotná 
 
   

 
 
 
 


