ČESKÝ JAZYK
ZÁJMENA 2
Skloňování zájmen podle vzorů ten a náš
Přehled skloňování:
jednotné číslo
Mužský rod:
1.p. ten náš (syn, dům)
2.p. toho našeho
3.p. tomu našemu
4.p. toho našeho (syna)
ten náš (dům)
6.p.(o) tom našem
7.p. tím naším

1.p.
2.p.
3.p.
4.p.
6.p.
7.p.

množné číslo
Mužské rod:
ti naši (synové)
ty naše (domy)

ty naše (syny, domy)

Ženský rod:
ta naše (dcera)
té naší
té naší
tu naši
(o) té naší
tou naší

Ženský rod:
ty naše (dcery)
těch našich
těm našim
ty naše (dcery)
(o) těch našich
těmi našimi

Střední rod:
to naše (štěně)
toho našeho
tomu našemu
to naše
(o) tom našem
tím naším

Střední rod:
ta naše (štěnata)

ta naše (koťata)

1) Stejně jako ukazovací zájmeno ten se skloňují:
- ukazovací zájmena tento, tenhle, onen
- tázací i vztažné zájmeno kdo
- neurčitá zájmena někdo, leckdo, ledakdo, kdosi, kdokoli
- záporné zájmeno nikdo
Př.: kdo, k-oho, k-omu,… stejně jako ten, t-oho, t-omu,…
Pozor! rozdíl je ve tvarech 7.p. s kým …ale s tím
2) Stejně jako přivlastňovací zájmeno náš se skloňují:
- přivlastňovací zájmeno váš
- tázací i vztažné zájmeno co
- neurčitá zájmena něco, lecco, ledaco, cosi, cokoli
- záporné zájmeno nic
Př.: co, č-eho, č-emu,… stejně jako náš, naš-eho, naš-emu,…

Skloňování zájmena jenž
Přehled skloňování:

1.p.
2.p.
3.p.
4.p.
6.p.
7.p.

1.p.
2.p.
3.p.
4.p.
6.p.
7.p.

jednotné číslo
Mužský rod:
(muž) jenž
jehož
jemuž
(muže) jehož, jejž
(les) jejž
(o)
němž
jímž
množné číslo
Mužský rod:
(muži) již
(lesy) jež

Ženský rod:
(žena) jež
jíž
jíž
již

Střední rod:
(dítě) jež
jehož
jemuž
jež

(o)

(o)

níž
jíž

Ženský rod:
(ženy) jež

(o)

němž
jímž

Střední rod:
(děti) jež

jichž
jimž
jež
nichž
jimiž

1) Vztažné zájmeno jenž má stejný význam jako vztažné zájmeno který:
Př.:
Ten muž, který čte noviny, vypadá jako můj dědeček. = Ten muž, jenž čte
noviny, vypadá jako můj dědeček.
Zájmeno jenž se užívá ovšem méně často. Tvary jež a jíž se vyskytují ještě řidčeji – jsou
to tvary knižní.
2) Zájmeno který a jenž může být nahrazeno i vztažným zájmenem co – takové vyjádření
má charakter hovorový:
Př.:
Žena, která sedí napravo, je moje matka. - spisovný a běžný výraz
Žena, jež sedí napravo, je moje matka.
- spisovný, ale knižní výraz
Žena, co sedí napravo, je moje matka.
- hovorový výraz

