
Milí žáci, v uplynulém týdnu jsme si zopakovali, co to jsou zájmena, jakou mají funkci ve větě a 
také jsme se naučili druhy zájmen. Ještě jednou zdůrazňuji, že je opravdu potřeba, abyste se 
jednotlivé druhy zájmen dobře naučili a uložili je do paměti. 

Tento týden už se v zájmenech posuneme o kousek dál. My už víme, že zájmena jsou ohebný slovní
druh, můžeme je tedy skloňovat. A nyní se společně podíváme na to, jak některá osobní zájmena 
skloňujeme. 

Úkoly:
1. Přečteme si text „Dej to dál“ v učebnici na straně 111.
2. Ústně si zodpověz otázky z uč. str. 111/8 b) – f)
3. Udělej si zápis do sešitu (tabulku si můžeš vytisknout a nalepit)

Skloňování zájmen já, ty, my, vy, se

PÁD JÁ TY MY VY SE

1. Kdo? Co? já ty my vy - 

2. Koho? Čeho? mě, mne  tě, tebe nás vás sebe

3. Komu? Čemu? mně, mi tobě, ti nám vám sobě, si

4. Koho? Co? mě, mne tě, tebe nás vás sebe, se

5. Oslovujeme - ty - vy -

6.O kom? O čem? (o) mně (o) tobě (o) nás (o) vás (o) sobě

7.S kým? S čím? mnou tebou námi vámi sebou

Skloňování zájmena já: 
Shoda 2. a 4. pádu – píšeme mě a (méně často) mne
Shoda 3. a 6. pádu – píšeme mně (Ve 3. pádě častěji používáme mi, např.: Dej mi napít. Po 
předložce a na začátku věty užijeme vždy tvar mně, např.: Mně se to líbí. Pojď ke mně.

V některých případech si můžeme pomoct tvary zájmena ty:
• mě jako tě (Nikdo se mě/tě nezastal.)
• mně jako tobě (Mně/tobě se to stát nemůže.)

Pozor!
S SEBOU (Vezmi mě s sebou.) - vezmi mě s kým? s čím? (s sebou jako s tebou)
SEBOU (Neškubej sebou.) - neškubej kým? čím?

U některých zájmen můžeme určit rod = zájmena rodová, např.: on – mužský, ona – ženský.
U některých zájmen nemůžeme určit rod = zájmena bezrodá, např.: já, ty, my, vy, se.

Úkol do sešitu:
Učebnice str. 111/8 b), c), f) – první čtyři puntíky pod tabulkou.



Našla jsem pro vás takovou malou pomůcku, jak si lépe zapamatovat MĚ x MNĚ. Otevři 
odkaz a sroluj trošku níž na video: https://www.umimecesky.cz/cviceni-me-mne-zajmeno-ja 

Dále už budeme pokračovat v pracovním sešitě na str. 33/1, 34/2, 35/3, 4, 5, 6, 36/7, 8, 9, 10 37/11

Další online cvičení na:
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/4020 
https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-psani-mne-me-2-uroven/934 
https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 
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