
Sloh, 5. ročník, 2. 11. 

T: Vypravování - přímá řeč 

Milí žáci,  

začínáme nový měsíc v distanční výuce. V měsíci listopadu máme naplánovánu přímou řeč. 

Základy přímé řeči si probereme společně během úterní online hodiny (3. 11.), podklady vám 

vložím zatím (jako dosud) na stránky školy. Vy si je stáhnete k sobě na počítač a budete je sledovat 

při mém výkladu.  

Jedním ze způsobů procvičování přímé řeči ve vypravování je titulkování němého filmu. 

My si dnes vyzkoušíme pouze do češtiny nadabovat následující rozhovor dědy a jeho vnuka, 

při kterém si jeden druhému kladou otázky na to, co je zajímá na životě (radostech a starostech) 

toho druhého. 

Po splnění dnešního úkolu bude Váš zápis v sešitě vypadat například takto: 

Jak jsem potkal dědu Karla 

Hugo: „Nazdar, dědo, už jsem Tě dlouho neviděl, jak se Ti daří?“ 

Děda Karel: „Ahoj, Hugánku, to víš, už mi nohy neslouží.“ 

H: „Dědo, ty jsi pořád jako rybička, nohy máš jako laň! Co tě dneska potěšilo?“ 

Děda K: „Hugánku, ty mi vždycky lichotíš, ty jsi mě potěšil, hned se cítím jako 

mladík.“ 

H: „Dědo, líbí se mi jedna holka, poradil bys mi, jak ji sbalit?“ 

Děda K: „Ale, Hugo, to je přece jednoduché. Už z dálky se na ni budeš upřeně 

dívat, pak půjdeš až k ní a lišácky se na ni usměješ. Pak už to půjde samo.“ 

H: „Tak díky dědo, já to vyzkouším a pak Ti přijdu říct, jak to dopadlo.“  

 

Postup: 

1.) Nejprve zhlédnete video. Poté si vezmete slohový sešit a napíšete dnešní datum.  

https://www.youtube.com/watch?v=BqSxjmvXzzY   

2.) Vymyslíte vlastní nadpis k videu.  

3.) Pojmenujete si postavy, kterým budete vkládat do úst slova (přímou řeč dáte do 

uvozovek podle vzoru v rámečku).  

4.) Nyní vytvoříte systém vlastních otázek a odpovědí. 
Vytvoříte tak rozhovor dvou lidí, tj. dialog.  

Každá postava promluví min. 3krát (v našem příkladě Hugo promluvil 4krát, 
děda Karel 3krát), a to celou větou, vždy na nový řádek.  

 

Budu se těšit na váš dialog               LK 

Přímou řeč dáte do uvozovek takto: 

Hugo: „Nazdar, dědo, už jsem Tě dlouho neviděl, jak se Ti daří?!“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BqSxjmvXzzY

