
Mílí žáci, máme tady nový týden a s ním i nové učivo, které nás čeká. Jste zvědaví, co to bude? 
Napovím vám… jedná se o jeden z ohebných slovních druhů, který nám zastupuje podstatná jména, 
přídavná jména a číslovky. Jistě tušíte správně, že jde o zájmena. My už z minulého školního roku 
víme, že rozlišujeme několik druhů zájmen (např.: osobní, přivlastňovací, ukazovací a tak dále). Proto 
zkuste pohledat staré sešity a své znalosti o zájmenech si zkuste osvěžit. V následujících dnech si toto 
učivo připomeneme a podíváme se na něho podrobněji a následně se také společně podíváme na 
skloňování některých zájmen. Aby vám to šlo dobře do hlavy, udělejte si pohodlí, najděte si vhodné 
místo ke studiu, dbejte na dostatek světla a čerstvého vzduchu. Jste připraveni? Tak jdeme na to!

1. Otevřete si učebnici Čj na straně 108, přečtěte si úvodní text Zase hádanky a zaměřte se na 
tučně vytištěná slova. (Jistě jste poznali, že se jedná o zájmena, i když některá jsou pro vás určitě
novinkou. Ale nebojte se, my se k nim postupně dostaneme.)

2. Ve cvičení 1b vidíme příklady toho, jak můžeme zájmena vhodně nahradit. Zkuste přijít na to, 
zda bylo zájmeno nahrazeno podstatným jménem, přídavným jménem nebo číslovkou.

3. V růžovém rámečku na straně 108 si připomeneme, co už o zájmenech víme. Krátké opakování 
si napíšeme do sešitu: 

ZÁJMENA

Opakování:
✔ zájmena jsou slova, která nám zastupují podstatná jména, přídavná jména a číslovky
✔ patří mezi ohebné slovní druhy (můžeme je skloňovat, tedy měnit tvar podle pádu: např.: ty, bez 

tebe, k tobě, pro tebe atd.)
✔ druhy zájmen  : 

1) osobní
2) přivlastňovací
3) ukazovací
4) tázací
5) vztažná
6) neurčitá
7) záporná

Nyní otevři pracovní sešit na straně 31 a vypracuj cvičení 1 (nahoře) (pokud si s druhou částí – pod 
růžovou větou – nebudeš vědět rady, vrať se k němu, až si blíže připomeneme druhy zájmen).
Dále se pokus vypracovat cvičení 2 na straně 31.



Nyní už budeme pokračovat v zápisu do sešitu konkrétních druhů zájmen.

Druhy zájmen

1. Osobní     

- zastupují jména osob, zvířat a věcí (např.: já jdu, on běží, ono padá)

- já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona 

- pozor, patří sem i zvratné se/si (např. smál se)

2. Přivlastňovací     

- určují, že někomu něco patří (např.: můj pes, jeho auto)

- můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich

- pozor, patří sem i zvratné svůj

3. Ukazovací  

- slouží k označení něčeho nebo ukázání na něco (např. tohle auto, ta židle)

- ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž

- pozor, patří sem i zájmeno sám

4. Tázací     

- používají se v otázkách pro zjištění nějaké informace (např. Kdo to byl? Co chtěl?)

-  kdo, co, jaký, který, čí

5. Vztažná     

- připojují vedlejší věty (např.: To je míč, jaký bych si přál. Kdo se bojí, nesmí do lesa.)

- jsou stejná jako zájmena tázací (+jenž)

- kdo, co, který, jaký, čí

- pozor, patří sem i zájmeno jenž



6. Neurčitá     

- vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu, nic bližšího neurčují (např. To mohl udělat

  KDOKOLI. Mumlal COSI pod vousy.)

- jsou tvořena pomocí kombinace předpony (ně-, lec-, leda-, kde-, málo-) nebo přípony (-si, 
-koli, -koliv) a tázacího zájmena

- např.: někdo, něčí, leckdo, ledakdo, kdekdo, málokdo, kdosi, kdokoli, cokoliv,…

- patří sem také zájmena každý, všechen

7. Záporná     

- vyjadřují, že daná osoba, věc, zvíře nebo děj neexistuje (např. NIKDO nepřišel. NIC neviděl.)

- nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Procvičování:

U VŠECH CVIČENÍ MŮŽEŠ NAHLÍŽET DO SEŠITU. POKUD CÍTÍŠ, ŽE TO ZVLÁDNEŠ, 
MŮŽEŠ PRACOVAT I BEZ OPORY V SEŠITĚ!

Nyní si opět otevřeme učebnici na straně 109 a přečteme si text Hra. K tomuto textu máme v 
pracovním sešitě na straně 31 cvičení 1 (dole, pokračuje i na další straně). Pracuj se zápisem v 
sešitě. 

Na procvičování druhů zájmen zde máme také cvičení: PS str. 32/2, 3, 4. 

Druhy zájmen si procvič také na: 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy 

http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm 

https://www.slovnidruh.cz/druhy-zajmen-cviceni/ 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm
https://www.slovnidruh.cz/druhy-zajmen-cviceni/
http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm
https://www.umimecesky.cz/cviceni-zajmena-druhy



