ZÁJMENA- PROCVIČOVÁNÍ
1. Doplň správný tvar zájmena já. (Pomůcka: mě-tě, mně- tobě.)

Šel kolem ___, ale neviděl ___. Nemohl se ___ dočkat. Babička
___vypravovala o svém dětství. Nepiš tam nic o ___! Včera ___ Pepa
potkal, ale nic ___ neříkal. Mrzí ___, že máte potíže. Nevím, co proti
___ máte. Omluvte ___, prosím vás, že jdu pozdě. Zajděte ke ___ na
kus řeči.Beze ___ vám tu bude smutno. Pojď tam se ___ a ukaž ___
to. Vy jste ___ zřejmě nepoznal. Když ___ požádáš, rád ti pomohu.
2. Doplň správné tvary zájmena ona. Při odůvodňování pravopisu si pomáhej
zájmeny tu, nebo té.

Včera ___ to moc slušelo. Dejte ___ prosím svolení. Pomoz ___!
Chtěli bychom ___ do družstva. Vyrazíš za ___ do Ostravy? Trenér
se o ___ také zmínil. Poslal jsem ___ pozdrav Bratislavy. Proč ___
nevěříš? Nemějte o ___ starost. Chtěla bych s ___ jet na hory. Od ___
jsem takovou změnu chování nečekala. Dobří lidé ___ mnohokrát
pomohli. Neřekneš to na ___?

Ostrava

Bratislava

3. Doplň i,í, nebo y, ý. Do závorky napiš 1. pád doplněného zájmena.

Věříš m_ ( __ )? M_ ( __ ) to napíšeme. S vám_ ( __ ) je radost
posedět. Zcela j_ ( __ ) okouzlil. M__ ( __ ) se to stát nemůže. Pojeďte
s nám_ ( __ ). Musím se k n_m ( __ ) dostat. Dejte j_m ( __ ) brzy
vědět! M_ ( __ ) o tom nerozhodujeme. V_ ( __ ) tomu věříte?

4. Doplň správně tvary s sebou nebo sebou.

Házel __________ jako kapr na suchu.

Vůbec si___________

nic neber.Vezměte nás _________ na procházku. nebyl si jist sám
_________ . Neměli jsme _______ žádné jídlo. Zapomněli jsme si
vzít _______ peníze.Vlak náhle zastavil a cestující _________ trhli.
Vzala ________ dvě malé děti. To se rozumí samo _________ .Matka
mu dala _________ čaj.

5. Doplň tvary daných zájmen.

To je (oni) ___ pes. Brzy (oni) ___ zavoláme. Zkuste (my)___ to
zařídit. Proč se s (my) ___ nebavíte? Podíval se na (já) ___ se
zájmem. Říkali jsme (vy) ___ to nedávno. Povíme (ona) ___ to teď.
Počasí (ty) ___ jistě přálo. Má (on) ___ moc ráda. Horký pečený
brambor (my) ___ pálil v dlaních. (Ona) ___ okno svítilo dlouho do
noci. Přijď (já) ___ brzy navštívit. O (ty) ___ jsme vůbec nemluvili.
6. Ve větě najdi podstatné jméno a zapiš ho do mřížky. Do závorky napiš osobní
zájmeno, kterým ho můžeš nahradit. V tajence ti vyjde odborný název
brambor.

Dostali jsme jablka. ( ____ )
U Mileny je ( ___ ) uklizeno.
Nasypala jsi kuřatům? ( ___ )
Honza ( ___ ) se pěkně natáhl.
Pomohla jsem Lídě ( ___ ) uvařit.
Dostali jsme zásilku ( ___ ) brzy.
Přines mi, prosím, natáčky. ( ___ )
S tátou ( ___ ) je to vždy prima.
Pozval jsem strýčka. ( ___ )
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