
Zájmena a jejich druhy 
 
1. OSOBNÍ - označují první, druhou nebo třetí osobu – já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, 
ona a zvratné zájmeno se (si) 
 
2. PŘIVLASTŇOVACÍ –  přivlastňují první, druhé nebo třetí osobě – můj, tvůj, svůj, jeho, její, 
náš, váš, jejich 
      
3. UKAZOVACÍ –  ukazují na osobu, zvíře, věc nebo vlastnost – ten, tento, tenhle, onen, 
takový, týž, sám 
 
4. TÁZACÍ –  tážeme se po osobě, zvířeti, věci nebo vlastnosti - kdo, co, který, jaký, čí  
 
5. VZTAŽNÁ –  připojují k sobě věty v souvětí –  kdo, co, který, jaký, čí, jenž 
 
6. NEURČITÁ –  blíže neurčují o kom nebo o čem je řeč -  někdo, něco, něčí, nějaký, leckdo, 
kdosi, cosi, každý, všechen 
 
7. ZÁPORNÁ –  popírají –  nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný   
 

Barevně označ všechna zájmena. Je jich celkem 10. 

 

jaký, noviny, stůl, žehlím, opice, kdo, zahrada, váš, my, hodina, kéž, 
ty, ono, pátý, všichni, pracovitý, píšeme, některý, bludiště, čí, číslo, ta. 
 
Barevně označ ve větách všechna zájmena. Číslo udává jejich počet. 
 
S naším Petrem přijela i jeho malá sestřenice Ivana. (2) 
V noci mě zlobil ten bolavý zub. (2) 
Prohlédnu si patrně i nějaký hrad či zámek. (2) 
Náš studentský večírek se nám náramně vydařil, předčasně neodešel skoro 
nikdo. (4) 
Tu fintu jí poradila její kamarádka. (3) 
Pět let jsem o něm nic nevěděla a neslyšela. (2) 
Soused zíral na mé krásné tričko. (1) 
 
Doplň vhodná zájmena: 
 
____ kamarád, ____ to udělal? ____ je s tebou? ____ je ta taška, ____ čepici si 

mám vzít? podej mi ____ ! neubližuj ____! ____ už spím, dlužím ____ peníze, 

____ máme hlad, to je ____ svetr, líbíš se ____________ 



Urči u zvýrazněných zájmen pád:  

Bez tebe tam nepojedu! _____________  

Mávali na mě. _____________  

Koukni se mi na ten úkol. _____________  

Viděl sebe v zrcadle. ______________ 

Vyznačené podstatné jméno nahraď zájmenem, větu přepiš: 

Teta přijela za svou sestrou na návštěvu.  

_____________________________________________________________ 

Jeník a Pavla jeli s rodiči na chatu.  

_____________________________________________________________ 

Myslím stále na kamarády.  

_____________________________________________________________ 

Bez sestry nemohu odejít.  

_____________________________________________________________ 

Místo čar doplň ve větách zájmeno osobní my/mi. 

Doneste _____ nákup z auta. Poradíš _____ dobře? _____ tam 

nepůjdeme. Maminka _____ velmi pomohla. Ani _____ vám 

nevěříme. I _____ jsme chtěli vědět pravdu. Měli jste _____ hned 

zavolat. Koupíš ____ limonádu? Srdečně jsme se tomu zasmáli _____ 

i vy. Doktoři _____ zachránili život. Bylo _____ moc špatně.  

Napiš věty s následujícími slovy (min. 5 slov). 

jí (sloveso) - _____________________________________________________ 

jí (zájmeno) - ____________________________________________________ 

je (sloveso) - ____________________________________________________ 

je (zájmeno) - ____________________________________________________ 

se (předložka) - ___________________________________________________ 

se (zájmeno) - ____________________________________________________ 

ničí (sloveso) - ____________________________________________________ 

ničí (zájmeno) - ___________________________________________________ 


