
Skloňování osobního zájmena JÁ 
 

- zájmeno JÁ má v některých pádech dvojí tvary (kratší a delší) 
 

1. pád  já 
2. pád  mě, mne 
3. pád  mi, mně 
4. pád  mě, mne 
6. pád  (o) mně 
7. pád  mnou 
 
U zájmena JÁ není velký rozdíl v užívání tvarů kratších a delších; jen tvar 3. pádu MI nemůže 
být po předložce a při důrazu (Přišel ke mi. Mi je to jedno.). 
 
Pomůcka! Místo slova MĚ či MNĚ si dám Pepu a podle počtu slabik v jeho jménu je mi hned 
jasné, kde je MĚ a kde MNĚ. 2 slabiky - MĚ, 3 slabiky MNĚ) 

 

Ke mně. (3. pád; K Pepovi - 3 slabiky jako 3 písmena ve slově MNĚ) 

Pro mě. (4. pád; Pro Pepu - 2 slabiky jako 2 písmena ve slově MĚ) 

Mluví o mně. (6. pád; Mluví o Pepovi - 3 slabiky jako 3 písmena ve slově MNĚ) 

Beze mě (2. pád; bez Pepy - 2 slabiky jako 2 písmena ve slově MĚ) 
 

SEBOU/S SEBOU 
Hlavní rozdíl je tento: „Sebou“ se týká jediného původce děje, zatímco „s sebou“ označuje, že 
společně s původcem děje vstupuje do hry i nějaká další věc, osoba apod. 
1. sebou = já svým tělem 
2. s sebou = já + něco dalšího 

Nezapomeň si vzít s sebou teplé oblečení (ty + oblečení). 

Pes sebou ve vodě házel jako zběsilý vorvaň. (pes svým tělem) 

Na výlet si s sebou vezměte i kapesné. (vy + kapesné) 

Ryba sebou ještě mrskala. (ryba svým tělem) 

 

Ji/jí; ni/ní; naši/naší; vaši/vaší 
Ve 4. pádě se píše krátká samohláska (ji, ni, naši, vaši), ve všech ostatních pádech dlouhá (jí, ní, 
vaší, naší). 

Dal jí pusu a utekl. (3. pád) 

Půjdu s ní na procházku (7. pád) 

Poslala ji do krámu pro housky. (4. pád) 

Popiš naši vlast. (4. pád) 

 



Nahraď zájmeno Pepou a dopiš mě, nebo mně. Mě - Pepy, Pepu; mně - 
Pepovi. 
Stál vedle mě (Pepy). Díval se na m__ (______). Díval se m__ (______) přímo do 

očí. Viděl jsi m__ (______) včera? Pavel se m__ (______) strašně bojí. Napsal 

m__ (______) dlouhý dopis. Nikdo se m__ (______) nezastal. Rodiče pro m__ 

(______) měli velké překvapení. Proč jste tam šli beze m__ (______). Zítra ke 

m__ (______) přijď. O m__ (______) nemějte žádnou starost. Včera jste prý o 

m__ (______) hovořili.  

Urči pád zájmena a podle pádu dopiš mě, nebo mně. Mě - 2. a 4. pád, mně - 3. 
a 6. pád 
Slyšíš m__ (__. p.)? Stoupni si za m__  (__. p.). To m__  (__. p.) trápí. M__  (__. 

p.) je špatně. M__  (__. p.) se to líbí. Nepomlouvejte  

m__  (__. p.). Vrať m__  (__. p.) to. Nakresli m__  (__. p.) obrázek. Vidíš m__  

(__. p.) dobře? Často o m__  (__. p.) mluvil. To m__  (__. p.) netrápí. Mluvili 

často o m__  (__. p.). Pro m__  (__. p.) za m__  (__. p.). Jdi za m__  (__. p.) do 

kina. Prohlédni si m__  (__. p.). Ke m__  (__. p.)! 

 
Doplň mě/mně: 
Petře, pojď sem ke ____ na okamžik! Tak, teď se na ____ zpříma podívej a 

přiznej, co si o ___ myslíš. ___ to neurazí, neboj se. Na ___ si jen tak někdo 

nepřijde. Víš co, na tom ___ ve skutečnosti ani zas tak moc nezáleží. Buď ke ___ 

ale prosím upřímný. Cože, tohle si o ___ vážně myslíš? Takhle ___ vidíš? A víš, 

co všechno na ___ a mých rozhodnutích závisí? Hele, je to jedno, ale mohl by 

sis to u ___ taky pěkně polepit. A vůbec, pro ___ za ___, jdi si raději zas po 

svých! 

Doplň ji/jí; ni/ní; naši/naší; vaši/vaší 
Ve 4. pádě se píše krátká samohláska (ji, ni, naši, vaši), ve všech ostatních pádech dlouhá (jí, ní, 
vaší, naší). 

Dal ___ pusu a utekl. (___. pád). Půjdu s ___ na procházku (___. pád). Poslala 

___ do krámu pro housky. (___. pád). Popiš ____ vlast. (___. pád). Dobře znám 

_____ školu. (___. pád). Píchla jsem kolo na _____ příjezdové cestě. (___. pád). 

Podívej se na ___ (___. pád). Bez ___ (___. pád) na dovolenou neodjedeme. 

Postarej se o ___ (___. pád). Klidně se ___ (___. pád) zeptej. Vrať se k ___ (___. 

pád), ale neplač pro ___ (___. pád). Obdivujeme ___ (___. pád). On patří k ___ 

(___. pád). Zavolej ___ (___. pád). Neříkej ___ (___. pád) to. 

 
 



Doplň sebou/s sebou 
1. sebou = já svým tělem 
2. s sebou = já + něco dalšího 

Hrozně _______ při jídle vrtěl. Ulovená ryba ______ házela. Máte ______ dost 

peněz? Musíme mít ______ dost jídla. ______ si vezměte i telefon. Vezmi 

______ na výlet i sestru. Ryba _________ ještě mrskala. Máš _________ svůj 

mobil? Na party _________ vezmu i Jirku.   Nemel _________, jinak tě 

neostříhám. Vezmi si _________ tužku a papír. Nervózně _________ škubal. To 

není samo _________. Na procházku jsem si vzal _________ psa Broka. 

To se rozumí samo _________. Ve spaní _________ neklidně házel. Vezmi si 

_________ jen málo peněz. Přibalila si _________ i teplé oblečení. Leknutím 

_________trhli. Nezapomeňte si vzít _________ i řidičský průkaz. Vezmete mě 

_________? Házíš _________ jako kapr. Máš _________i telefon? Trochu 

_________ hoď. Koho sis to přivedla _________? 

 

Tvoř věty s následujícími slovy (min. 5 slov): 
jí - _____________________________________________________ 

ji - ____________________________________________________ 

naši - ____________________________________________________ 

naší - ____________________________________________________ 

vaši - ___________________________________________________ 

vaší - ____________________________________________________ 

mi - ___________________________________________________ 

my - ___________________________________________________ 

mně - ___________________________________________________ 

mne - ___________________________________________________ 

mě - ___________________________________________________ 

 


