ČESKÝ JAZYK
Tvary a druhy zájmen – procvičování
1. Urči druhy vyznačených zájmen.
„Tak tady už opravdu přestává všechna legrace! Kdo to okno rozbil?“ Hleděli
jsme na rozlíceného školníka, který byl rudý vzteky.
„My jsme tady vůbec nebyli, proč na nás křičíte? Když jsme přišli, to okno už
bylo rozbité,“ ozval se někdo vedle mě.
„Že to říkáš zrovna ty, takový raubíř. Tak jsem to okno rozbil snad sám, ne?“
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

2. Rozhodni, kdy použiješ v 7. pádě tvar sebou x s sebou.
a) Nemám ……………………… pláštěnku.
b) Neházej ……………………… pořád.
c) Vezměte si …………………….. peníze.
d) Co si vzít ……………………... na cestu?

3. Doplň všechny tvary zájmena já.
a) Proč se na ………………………… tak díváš?
b) Přines ………………………….. to raději hned.
c) To se ………………………….. netýká.
d) Dej …………………………… s tím pokoj.

4. Doplň správné tvary zájmen.
a) Umím psát na klávesnici ………………………(všechen) deseti prsty.
b) V ………………………… (náš) ulici nesvítí světla.
c) Nekoulej ………………………. (ten) očima.
d) Včera jsem viděla ……………………… (váš) paní učitelku.
e) Ten už je dávno na ……………………… (onen) světě.
f) Mohl tam jet opravdu s ………………………. (kdokoli).
g) ……………………… (tento) strojům by prospěla oprava.
h) Udělal jsem to ……………………… (tenhle) rukama.
i) Odvezu tě tam ……………………… (náš) autem.
j) Držel se mě ………………………. (všechen) silou.
k) Bylo to ve ……………………….. (váš) silách.
l) Už jsi mluvil s ……………………….. (onen) člověkem?

5. Doplň
a) tvary zájmena on
Dědeček je nemocný, tak …………… jedu navštívit. Vezu ……………
nějaké vitamíny a mám pro …………… časopisy na čtení. Chvíli si
s ……………. popovídám a pak uklidím u ……………… v pokoji.
b) tvary zájmena ona
Ke dveřím přišla Honzova sestra, tak jsem se ……………… představil
a požádal ……….. , aby mě zavedla za Honzou. Šel jsem za …………..
temnou chodbou a přitom jsem o …………. stále přemýšlel. Byla hezká.
c) tvary zájmena oni
Byl jsem u ……………. doma poprvé. Docela jsem se na ……………..
těšil, i když jsem se s ……………… viděl naposledy před několika lety.
Moc jsem toho o ……………. nevěděl, byl jsem na …………….. zvědavý.

