
ZÁJMENA          PRACOVNÍ LIST Č. 1 

1. Opiš si do sešitu tvary zájmena JÁ. Doplň cvičení s využitím mě/mně: 

Od vás by ………….. to nepřekvapilo. Kdy …………… vrátíte ty 

peníze? Nikdo se …………… nedivil. Mluvili jste o …….……? 

Nechceš tam dojít místo …………? Koupil jsi …………… nákup 

podle seznamu? Neboj se o …………. . Zabezpečením akce 

pověřili pouze …………… . Vy …………… ale zásobujete! Snad 

…………….. nechceš opít rohlíkem?! To ………….. neuvěříte. 

Beze …………... se to neobejde. Myslíš, že ……………. Viděla? 

Nejvíc by …………….  potěšilo, kdybyste ……………. už pustili 

domů. 

2. Doplňte s sebou / sebou: 

Nenech …………………. Manipulovat. Vezměte si …………………. jídlo. Sotva ………………… hýbal. Byl 

spokojen sám ……………………… . Přivedl …………………… i matku. Plácl ………………… do bláta. 

Všechny své věci nosím ………………… . Dej mi …………………… mapu. Hni …………………..! 

3. Podle vzoru doplň i/í u zájmena NÁŠ, VÁŠ: 

Obrátili jsme zrak na (tu) naši vedoucí. / Za (tím) naším domem je malá zahrádka. 

s naš___m přítelem, proti naš ___m zásadám, do naš___ ch tašek, před vaš___ zahradou, o vaš___ch 

známých, pro naš___ náladu, po naš___ krásné procházce, za naš___ stodolou, na naš___ cestu, o vaš___ch 

úspěších, s vaš___m vědomím, naš___ kamarádi, bez vaš___ pomoci, o vaš___ knize, za naš___m strýcem 

4. Opiš si do sešitu skloňování zájmena ONA a doplň cvičení: 

Hovořili o …………… . Potkal jsem ………….. . To bych do 

………….. neřekl. Nesměj se …………... . Co proti …………… 

máš? Bez …………… by to nešlo. Proč se na ………….. vyptáváte. 

Byl jsi u ………….. na návštěvě? …………. se rozhodně nebojím. 

Procházel se s …………… parkem. Nechte ……………. na pokoji. 

Až půjdeš kolem, stav se pro ………….. . Nesedneš si na chvíli k 

…………….? Přál bych vám ……………. vidět. …………… by to 

rozhodně nevadilo. Pozorovali jsme ……………. několik hodin. 

Záleží nám na ……………. . 

Po předložce píšeme tvary s n-.  

5. Doplň zájmena do tabulky: 

něj, můj, ničí, žádná, mně, každý, ten, jemuž, ním, vámi, svému, tentýž, to, někdo, jakému?, mého, nikoho, 

jenž, jí, našim, všech, sobě, sám 

osobní přivlastňovací ukazovací tázací vztažná neurčitá záporná 

       

       

       

       

2. pád mě / mne 

3. pád mně / mi 

4. pád mě / mne 

6. pád o mně 

1. pád ona 

2. pád jí / bez ní 

3. pád jí / k ní 

4. pád ji / pro ni 

6. pád o ní 

7. pád jí / s ní 



ZÁJMENA          PRACOVNÍ LIST Č. 2 

1. Napište správné tvary zájmena jenž: 

Hrnčířský kruh byl vynález, ……..……. umožnil vyrábět dokonalou keramiku. Dívka, …….…….odcházela, 

se s námi ani nerozloučila. Všechny pohledy, ………. na mě ulpívaly, mě znervózňovaly. Chlapci, ……….. 

školu reprezentovali ve fotbale, se ve finále vyznamenali. V parku jsem viděl dítě, ………… se nejspíš 

ztratilo. Konzervy, ………….. jsme koupili, byly prošlé. To je ten pes, ……………. chceš koupit? Otec se 

pokusil vyrobit kus nábytku, ………………. říkáme prádelník. Jedním z oborů, … …….. Keltové přivedli 

k dokonalosti, bylo šperkařství. Potkala jsem Janu, s ……….. jsem se seznámila v Anglii. Osoby, s ………… 

se neznáš, neposlouchej. Domy, v …………… nikdo nebydlí, chátrají. Střecha, na ………… sedělo hejno 

kosů, se leskla po ranním dešti. Kamarády, ………… se chystáme navštívit, máme rádi. Karel Čapek, o 

………… jsme se učili v literatuře, byl vynikající český spisovatel. Oba cizince, s …………….. jsem dnes 

mluvil, jsem viděl poprvé. Byly to okamžiky, na ………….. budeme dlouho vzpomínat. Čepice, ……….. mi 

pletla maminka, mi byla malá. Svetr, ………… dostal bratr k Vánocům, upletla babička. Byla to slavnost, o 

………… se dlouho mluvilo. Chladný tón, ………….. mě doma přivítali, neznamenal nic dobrého.  

 
2. Oprav chybné tvary zájmen můj, tvůj, svůj: 

při tvým příletu -    u mojeho počítače -    v tvém zájmu – 

z tvojí židle -     vedle svího domu -    před mojou cestou –  

mojím představám -    od tvý kamarádky -    pod mou skříní –  

  

3. Doplň správné tvary zájmen týž / tentýž: 

Mám ………………… nápad. Dospěli jsme k ………..………… zjištění. Oba hovoříme o ……………………. . 

Byli na ………..……… místech. Oslovili nás ……………….. lidé. Kupuje sýr v ………………. samoobsluze. 

Bydlím v …………………………městě jako ty. Byla to ……………………. písnička, jakou jsem poslouchal 

v dětství. Oba si pohrávali s ………………… myšlenkou. Práci kazí jedni a …………………... lidé. Odmítl 

jsem to z ………………… důvodů jako ty. 

 

4. Napiš první pády následujících tvarů zájmen: 

vám –    , mého -  , s nímž -   , naši -    , všech -   

nikoho -   , mně -   , k ní -    , tvým -   , koho –  

 

5. Vypiš z vět zájmena: 

To se vám jen tak nepovede. O těchto problémech bychom tady raději nemluvili. Rodičům i sobě jsem 

udělal radost dobrou známkou. Všechny věci sbalte do jedné velké tašky. Před obchodem jsem potkal tutéž 

ženu jako včera na náměstí. Nevěřím nikomu z vás. Nedělejte si s tím žádné starosti. Jaké oblečení si 

oblékneš na ten koncert? Čeho ty si nevšimneš! 

 


