ČESKÝ JAZYK
ZÁJMENA 3
Skloňování zájmen můj, tvůj, svůj
Přivlastňovací zájmena můj, tvůj, svůj se skloňují podle vzoru přídavných jmen mladý
(např. skloňování zájmena můj - 2. mého, 3. mému,…, jako mladého, mladému atd.)
Pouze v 1., 4. a 5. pádě jsou zčásti odlišné tvary.
Přehled skloňování:
jednotné číslo
Mužský rod:
1.p. můj (syn, dům)
2.p. mého
3.p. mému
4.p. mého (syna)
můj (dům)
5.p. můj (synu!)
6.p.(o) mém
7.p. mým

1.p.
2.p.
3.p.
4.p.
5.p.

množné číslo
Mužský rod:
mí, moji (synové)
mé, moje (domy)

mé, moje (syny, domy)
mí, moji (bratři!)
mé, moje (domy!)

6.p.
7.p.

Ženský rod:
má, moje (dcera)
mé, mojí
mé, mojí
mou, moji (dceru)
má, moje (dcero!)
(o) mé, mojí
mou, mojí

Střední rod:
mé, moje (štěně)
mého
mému
mé, moje (štěně)
mé, moje (štěně!)
(o) mém
mým

Ženský rod:
mé, moje (dcery)

Střední rod:
má, moje (štěňata)

mých
mým
mé, moje (dcery)
mé, moje (dcery!)

má, moje (štěňata)
má, moje (štěňata!)

(o) mých
mými

Poznámka:
a) délku koncovky -i/-í při skloňování zájmena má, tvá, svá (tj. v ženském rodě) si
můžeme také odůvodnit pomocí ukazovacího zájmena ta:
Př.:

Odjeli na víkend bez mé (= té) sestry.
Zahlédl jsem tvoji (=tu) sestru.
Byl spokojen se svojí (=tou) prací. (dvojhláska ou = prodloužení)

b) pravopis i/y v koncovkách zájmen si odůvodňujeme pomocí tvarů vzoru mladý:
Př.:

Tohle všechno jsou mí (=mladí) bratři.

Vím o tvých (=mladých) problémech.
Seznámím tě se svými (=mladými) kamarády.

Skloňování zájmen týž, tentýž
Ukazovací zájmeno týž se skloňuje podle vzoru přídavných jmen mladý:
Př.:

Viděl jsem té-ho-ž muže. = Viděl jsem mladé-ho muže.
Potkal jsem to-té-ž děvče. = Potkal jsem mlad-é děvče.

V některých pádech jsou tvary složené ze zájmen ten a týž (tentýž, tatáž, totéž).
Přehled skloňování:
jednotné číslo
Mužský rod:
1.p. týž, tentýž (muž, stroj)
2.p. téhož
3.p. témuž
4.p. téhož (muže)
týž, tentýž (stroj)
6.p.(o) témž, tomtéž
7.p. týmž, tímtéž

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

množné číslo
Mužský rod:
tíž, titíž (muži)
tytéž (stroje)

tytéž (muže,stroje)

Ženský rod:
táž, tatáž (žena)
téže
téže
touž, tutéž (ženu)
(o) téže
touž, toutéž

Střední rod:
totéž (děvče)
téhož
témuž
totéž (děvče)
(o) témž, tomtéž
týmž, tímtéž

Ženský rod:
tytéž (ženy)

Střední rod:
táž, tatáž (děvčata)

týchž
týmž
tytéž (ženy)
(o) týchž
týmiž

táž, tatáž (děvčata)

Skloňování zájmena samý
Zájmeno samý se skloňuje podle vzoru přídavných jmen mladý.
V 1. a 4. pádě má toto zájmeno rovněž jmenné tvary, tj. sám, -a, -o (jako mlád, -a, -o):
Př.:

Syn je dnes poprvé doma sám (=mlád).
Dcera nakreslila ten obrázek sama (=mláda).
Malé dítě už chodí samo (=mládo).
Chlapci zůstali doma sami (=mládi).
Dívky zvládly úkol naprosto samy (=mlády).
Zvířata si potravu zaopatřila sama (=mláda).

