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Interpunkce ve větách 

 

1. Doplň správně interpunkční znaménka 

 
Říkají mi že přeháním. Neustále mi říkají. Přeháníte. Myslíte že přehánění je to správné 

slovo? Říkáte že si všechno idealizuji, že mám sklon ženu idealizovat? To je možné a co 

má být? Ženě nemůže být vůbec na škodu když si jí budeme trochu idealizovat. O tom 

co tu povídám si myslete co chcete. Nejspíš k vám hovořím nesrozumitelnou řečí neboť 

s vámi mluvím o práci ženy. Především chci mluvit o ní a o jejím domě o tom co ji 

obklopuje i o tom jak se stará o naše statky. Muž a žena se od sebe přece jen liší. 

Mateřství není totéž co otcovství. V mateřství skýtá žena svému dítěti svým dětem 

vlastní tělo drápou se na ní jako na kopec procházejí se po ní jako v zahradě, spí na ní a 

ona se nechává stravovat a někdy i spí zatímco se děti přimykají k jejímu t ělu. Otec 

tohle nikdy nezažije.  

                                                                                                           Marguerite Duras: Hmatatelný život 

 

2. Vytvoř šest vět jednoduchých s několikanásobným podmětem. Užij 
správně pravidla o čárce.  

(Např. V naší zahradě rostou hrušně, jabloně a třešně.)    
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3. Napiš alespoň čtyři příklady, kdy se čárka ve větě jednoduché 
nepíše. 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 


