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ANOTACE

Cílová skupina: žáci 5. ročníku.

Forma: prezentace v PowerPointu.

Pomůcky: počítače pro žáky.

Metodický pokyn: žáci pracují na PC.



Doplň druhy zájmen, napiš
příklady

• Osobní (já, ty, on, …)
• …
• ukazovací
• ...
• vztažná
• …
• …



Vyznač barevně zájmena

rychle, moje, takový, užitečný, někde, je, 
doba, můj, svoje, několikery, kdosi, nikdo, 
ona, jeho, vedle, ji, zapíši si, onen, žádný, 
kdokoli, lépe, vlevo, námi, jejich, všechen



Doplň tvary zájmen já, ty

1. pád - já

2. pád - …
3. pád - mi, …

4. pád - mě, …
5. pád - --

6. pád - …
7. pád - …

1. pád - ty

2. pád - tebe, tě
3. pád - …

4. pád - …
5. pád - --

6. pád - …
7. pád - tebou



Doplň tvary zájmena já

Rodiče hovořili o __. Posaďte se vedle __
a povězte __ to. Buďte ke __ upřímní. 
Maminka pro __ připravila překvapení. 
Narodila se __ sestřička. Splnili __ mé
přání. Udělali __ velkou radost. Kamarádi 
__ pomohou vyrobit pěkný dárek. Co si o 
__myslíš? 



Skloňuj zájmeno se

1. pád  –
2. pád - sebe
3. pád - si, …
4. pád - se, …
5. pád  –
6. pád - …
7. pád - …



Připomeň si

Zájmeno se nemá tvar pro 1. pád.

Zájmena ty a se mají v některých pádech 
dvojí tvary (delší a kratší).

Delší tvary užíváme:
1. po předložkách (pro tebe, k sobě)
2. při důrazu (Tebe neznám.)



Napište s sebou nebo sebou

Buď si jistý sám _. Vezmi si _ dost peněz.
Neházej _! Máš _ deštník nebo pláštěnku?
Auto prudce zabrzdilo a my jsme _ trhli. To
se rozumí samo _. 
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