
Kontrola:

Skloňování osobních zájmen
já  ,   ty  , se  

1. pád já ty -

2. pád mě, mne tě, tebe sebe

3. pád mně, mi ti, tobě si, sobě

4. pád mě, mne tě, tebe se, sebe

6. pád (o) mně tobě sobě

7. pád mnou tebou sebou

Rozlišujeme pravopis tvarů zájmena já :
   

 2. a 4. pád                   3. a 6. pád 
    mě (tě)                        mně (tobě)

Nechoď beze mě.                     Přijď ke mně.
Omluv mě.                               Promluv s ním o mně.



Skloňování osobních zájmen
já  ,   ty  , se  

1. pád já ty -

2. pád mě, mne tě, tebe sebe

3. pád mně, mi ti, tobě si, sobě

4. pád mě, mne tě, tebe se, sebe

6. pád (o) mně tobě sobě

7. pád mnou tebou sebou

2. a 4. pád 3. a 6. pád 
mě (tě) mně (tobě)

Nechoď beze  mě. Přijď ke  mně.
Omluv  mě. Promluv s ním o  mně.

                                           
                     
Nechte spojenou lištu s pády a ostatní výrazy, části vět rozstřihejte podle tabulky.



Doplň mě, mně :

Vy jste           dobře poradili.

Kdo se postaví proti             ?

Místo              tam pojede Ivan.

Navštívil         lékař.

Neboj se               .

Kdo              volá tak pozdě večer?

Rodiče                mají rádi.

Když jsem byla nemocná, lékaři se o           
starali velmi dobře.

Zajímá se o             chlapec z vedlejší třídy.

Zahraješ               na klavír?

Všechna zodpovědnost leží na                 .



Kontrola : Doplň mě, mně :

Vy jste mně dobře poradili.
Kdo se postaví proti mně ?
Místo mě tam pojede Ivan.
Navštívil mě lékař.
Neboj se mě.
Kdo mě volá tak pozdě večer?
Rodiče mě mají rádi.
Když jsem byla nemocná, lékaři se o mě starali 
velmi dobře.
Zajímá se o mě chlapec z vedlejší třídy.
Zahraješ mně na klavír?
Všechna zodpovědnost leží na mně .

Podlepte pryží:

mně mně mně mně  mně

mě  mě  mě     mě mě

mě mě  mě  mě     mě  

ji ji ji ni ní

jí jí jí jí jí



Kontrola :  Doplň do vět sebou a s sebou :

Máš s sebou dost jídla?

Vezmi si s sebou zásoby na týden.

Vlak prudce zabrzdil a pasažéři sebou trhli.

Necukej sebou, ať ti můžu vytáhnout klíště.

Bereme s sebou na výlet také dva psy.

Ryba v síti sebou házela.

Dej mi s sebou láhev limonády.

Házel sebou celou noc.

Rozlišujeme tvar sebou a s sebou

• Kapr sebou házel.  -Jako Kapr házel 
hlavou.

• Vezmi mě s sebou. Jako vezmi mě s 
tebou.
(Jdu pryč, odnesu si to.)



Doplň do vět sebou a s sebou :

Máš                       dost jídla?

Vezmi si                                zásoby na týden.

Vlak prudce zabrzdil a pasažéři                        
trhli.

Necukej                            , ať ti můžu 
vytáhnout klíště.

Bereme                      na výlet také dva psy.

Ryba v síti                               házela.

Dej mi                                  láhev limonády.

Házel                              celou noc.

To se rozumí samo                                  .

Podlepte pryží:

s sebou s sebou sebou sebou

s sebou s sebou sebou sebou



Zájmena on, ona, ono

Rozlišujeme pravopis tvarů zájmena ona.

4. pád 2.,3.,6. pád

ji (ni) jí (ní)

Viděl jsem ji. (tu) Půjdu bez ní. (té)

Kontrola :

Doplň ji / jí, ni / ní :

Očekával jsem ji. (Očekával jsem tu dívku.)
Jí se to netýká. (Té dívky se to netýká.)

Těšili jsme se na ni.      (Těšili jsme se na tu dívku.)
Dej jí prosím vědět. (Té dívce.)

Okamžitě ji pusť. ( Tu dívku.)
Neříkej jí to. (Té dívce.)

Půjdu tam dnes s ní. (S tou dívkou.)
Pozdravuj ji. (Tu dívku.)

Zamával jí. (Té dívce.)
Půjč jí deštník.               (Té dívce.)



Doplň ji / jí, ni / ní :

Očekávali jsme       .

       se to netýká.

Těšili jsme se na       .

Dej        prosím vědět.

Okamžitě         pusť.

Neříkej           to.

Půjdu tam dnes s        .

Pozdravuj        .

Zamával      .

Půjč       deštník.


