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1. Doplň do vět vhodná zájmena: 

_______________ maminka přišla na koncert včas. 

_______________ školní výsledky jsou velmi dobré. 

_______________ sedačka je úplně nová. 

_______________ kamarádka přišla na návštěvu. 

_______________ učitel je přátelský a spravedlivý. 

 

_______________ jsi měl večeři? 

_______________si vedle tebe může sednout? 

_______________ mi to nechtěl říct. 

_______________ jsem si to hned myslel. 

_______________ o tom neví. 

2. Vyhledej zájmena a roztřiď je podle druhu: 

Tvoje kniha je v aktovce, moje leží na lavici. Oni už o tom vědí? Tato událost se 

opravdu stala. Kdo si koupí lístky na ples? Ptal se mně, čí je to sešit. Někdo 

venku prošel, ale nic jsem neviděl. Jaký dárek ti koupil? Tento cvik umí každý. 

Nikdo nemůže říct, který vlak právě odjel. Jejich pes něco rozkousal. Žádná věc 

mě nenapadá. Urči nám, kdo půjde hrát první. Co si přečteme v dnešní hodině? 

 

OSOBNÍ –    ________________________________________ 

PŘIVLASTŇOVACÍ –  ________________________________________ 

UKAZOVACÍ –  ________________________________________  

TÁZACÍ –    ________________________________________ 

VZTAŽNÁ –   ________________________________________  

NEURČITÁ –   ________________________________________ 

ZÁPORNÁ –   ________________________________________  

JEJICH 

VAŠE 

NAŠE 

JEHO 

MOJE 

KDO 

JÁ 

ON 

JAKOU 

NIKDO 



3. Utvoř podle nápovědy vhodná zájmena (čí je to?): 

Vzor: kolo je její (tetino kolo) 

auto je ____________________ (auto tety a strýce)  

chata je ____________________ (kamarádova chata)  

bunda je ____________________ (dědova bunda) 

počítač je ___________________ (můj a bratrův počítač)  

pokoj je ____________________ (pokoj sourozenců)  

boty jsou ____________________ (Katčiny boty)  

 

4. Doplň do slov i/y  a urči zkratkou druh vyznačených zájmen: 

Co jste m__ chtěli říct? M__  se teď učíme o slovních druzích. Honza tam půjde 

zítra s vám__. Děkuji t__, že jsi m__  to řekl. Pověz m__  to potichu, aby nás 

nikdo neslyšel. M__ koupíme občerstvení a v__  jí koupíte dárek. S nám__ je 

vždy veselý víkend. Řekni m__, čí je to kniha. Nějak__ příběh s__ můžeš 

vymyslet. Běž za nim__ a zeptej se kohokoliv. Tímto směrem je cesta nejlepší. 

Nevěřili, co se m__ včera přihodilo. M__ natáhneme síť a v__ přijďte za nám__. 

 

5. Doplň do textu tvary zájmena já (mě – mně) a urči pád těchto zájmen: 

Řekni to přímo __________, nemám rád, když o __________ někdo mluví za 

zády. Turisté se __________ ptali na cestu k přehradě. Bolí __________ hlava, 

dnes nikam nepůjdu. Vždy jsi byl ke __________ upřímný. Posaďte se vedle 

__________, tady je místo. Nenašli __________ ani po čtvrt hodině. Nechte 

všechny starosti na __________. Babička ode __________ dostala bonboniéru. 

Pavel __________ pozval do kina. Přiběhl ke __________ pes a zvědavě si 

__________ očichal. Všichni přišli na večírek až po __________.  __________  

se neptej, já jsem tam nebyl. Po __________ už přijdeš na řadu.   



1. Doplň do vět vhodná zájmena: (zájmena se mohou hodit na několik linek) 

MOJE___________ maminka přišla na koncert včas. 

JEHO___________ školní výsledky jsou velmi dobré. 

NAŠE___________ sedačka je úplně nová. 

VAŠE___________ kamarádka přišla na návštěvu. 

JEJICH__________ učitel je přátelský a spravedlivý. 

 

JAKOU__________ jsi měl večeři? 

KDO____________si vedle tebe může sednout? 

NIKDO__________ mi to nechtěl říct. 

JÁ_____________ jsem si to hned myslel. 

ON____________ o tom neví. 

2. Vyhledej zájmena a roztřiď je podle druhu: (stejná zájmena píšeme pouze jednou) 

Tvoje kniha je v aktovce, moje leží na lavici. Oni už o tom vědí? Tato událost se 

opravdu stala. Kdo si koupí lístky na ples? Ptal se mně, čí je to sešit. Někdo 

venku prošel, ale nic jsem neviděl. Jaký dárek ti koupil? Tento cvik umí každý. 

Nikdo nemůže říct, který vlak právě odjel. Jejich pes něco rozkousal. Žádná věc 

mě nenapadá. Urči nám, kdo půjde hrát první. Co si přečteme v dnešní hodině? 

 

OSOBNÍ –    oni, se, si, mně, ti, mě, nám________________ 

PŘIVLASTŇOVACÍ –  tvoje, moje, jejich________________________ 

UKAZOVACÍ –  tom, tato, to, tento_______________________ 

TÁZACÍ –    kdo, jaký, co ____________________________ 

VZTAŽNÁ –   čí, který, kdo____________________________ 

NEURČITÁ –   někdo, každý, něco_______________________ 

ZÁPORNÁ –   nic, nikdo, žádná_________________________  

JEJICH 

VAŠE 

NAŠE 

JEHO 

MOJE 

KDO 

JÁ 

ON 

JAKOU 

NIKDO 



3. Utvoř podle nápovědy vhodná zájmena (čí je to?): 

Vzor: kolo je její (tetino kolo) 

auto je jejich________________ (auto tety a strýce)  

chata je jeho________________ (kamarádova chata)  

bunda je jeho________________ (dědova bunda) 

počítač je náš________________ (můj a bratrův počítač)  

pokoj je jejich________________ (pokoj sourozenců)  

boty jsou její________________ (Katčiny boty)  

 

4. Doplň do slov i/y  a urči zkratkou druh vyznačených zájmen: 

Co jste mi chtěli říct? My se teď učíme o slovních druzích. Honza tam půjde 

zítra s vámi. Děkuji ti, že jsi mi to řekl. Pověz mi to potichu, aby nás nikdo 

neslyšel. My koupíme občerstvení a vy jí koupíte dárek. S námi je vždy veselý 

víkend. Řekni mi, čí je to kniha. Nějaký příběh si můžeš vymyslet. Běž za nimi a 

zeptej se kohokoliv. Tímto směrem je cesta nejlepší. Nevěřili, co se mi včera 

přihodilo. My natáhneme síť a vy přijďte za námi. 

 

5. Doplň do textu tvary zájmena já (mě – mně) a urči pád těchto zájmen: 

Řekni to přímo mně_______, nemám rád, když o mně_______ někdo mluví za 

zády. Turisté se mě_______ ptali na cestu k přehradě. Bolí mě_______ hlava, 

dnes nikam nepůjdu. Vždy jsi byl ke mně_______ upřímný. Posaďte se vedle 

mě________, tady je místo. Nenašli mě________ ani po čtvrt hodině. Nechte 

všechny starosti na mně_______. Babička ode mě________ dostala 

bonboniéru. Pavel mě________ pozval do kina. Přiběhl ke mně_______ pes a 

zvědavě si mě_______ očichal. Všichni přišli na večírek až po mně_______. 

Mě_______ se neptej, já jsem tam nebyl. Po mně_______ už přijdeš na řadu.   
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