
Zápis do teorie 

Opět vynechat 2 listy!! 

ZÁJMENA

 

 

Zdůvodnění  mě – tě (2. p.), mně – tobě (3. p.), což znamená krátké a dlouhé tvary při skloňování. 

Další možností je: 

2. p. a 4. p. = menší čísla, což je mě (krátký tvar) 

3.p. a 6. p. = větší čísla, což je mně (dlouhý tvar) 



 

 

 

 



 

 



 



 

Pokud můžete, dětem vytiskněte a vlepte, jestli tu možnost nemáte, tak doufám, že se vrátíme do 
školy a pokusím se já. Jen se mi musí připomenout a nechat patřičné místo v sešitě. 

Ještě něco málo k procvičení: 

8.a) Vyber správné tvary zájmen. Pokud je to možné, užij více tvarů. 

Večer se u (oni) zastavím a zeptám se, jak se (oni) daří. Měl jsem zlomenou ruku - při sportu už si na 
(ona) ani nevzpomenu, ale raději si (ona) stahuji obinadlem. Včera jsme (on) při zápase postrádali, v 
obraně se na (on) mužstvo většinou spoléhá. Dítě si hrálo na hřišti, matka (ono) sledovala z okna. 
Ivanka je milá dívka, ráda si s (ona) povídám. Už se (oni) nemohu dočkat. Raněný leží nehybně, raději 
s (on) nehýbejte, abyste (on) nepoškodili páteř. Pes pátral ušima, otáčel (ony) na všechny strany.  

9. Tvary zájmena já změň na správné tvary zájmena ona.  

Mluvil pouze o mně.  Proč se mě tak bojí?  Utíkej za mnou.  
 Nechte mě být!   Spatřil mě jen jednou.  Neházej po mně sníh! 
 Podej mi tu knihu.  Se mnou nepočítej.  Viděl mě vůbec? 
 Slyšel mě zpívat.  Závidí mi.   Nechce jít beze mě.  

10. Procvičuj zájmeno ona. 

Vidíš ____ (tu)? Bez ____  (té) to není ono. Zavolej na ____ (tu). Stále se s ____  (tou) hádám. Chvilku 
____ (____  ) budeme pozorovat. Půjčím ____ ( __ ) svůj svetr. Zítra ____  ( ___ ) vyzkouším. 
Přemýšlím o ____ (____ ). Mám to pro ____ (____ ). Půjdu s ____ (____ ). Dojdi pro ____ (____ ) do 
družiny. Už ____ (____ ) vidím.  

6. a) Užij správně tvary zájmen v závorkách.  

V (naše) ulici jezdí málo aut. Včera jsme již o (můj) problému hovořili. S (ona) sedíš v lavici? Na 

dovolenou raději pojedeme (vaše) autem. O (něco) přemýšlel a (cosi) se stále potichu smál. Nedá se 

(ona) vůbec věřit. Přes (naše) zahradu protéká malý potůček. V (naše) ulici (oni) prý zloději přepadli. 

(Nic) se neboj. Potkali jsme na chodbě paní učitelku s (tvůj) novým spolužákem. Jen tak (něco) 

nevěřím. Nevěř (nic), co ti vyprávěl. O (ona) jsem se nic zlého nedozvěděl. Spokojíme se s (cokoli), co 

nám darujete. O (naše) nehodě psali dokonce v novinách. 

Tak a máte ode mě pokoj do pondělí!!! 


