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 prezentace, opakování 



3. slovní druh v pořadí 

(pronomina) 



Zájmena  

= slova, která zastupují podstatná a přídavná jména 

 

= jsou to slova ohebná, můžeme je skloňovat 

 

= vyjadřují pády, čísla a některá i rod 



Zájmena 

RODOVÁ  

 

 Vyjadřují rod mužský, 
ženský nebo střední 

 

(můj, má, mé) 

BEZRODÁ 

 

 Mají jen 1 tvar pro 
všechny 3 rody 

 

(já, ty, …) 



Druhy zájmen   
 Osobní 

 

 Ukazovací 

 

 Přivlastňovací 

 

 Tázací 

 Vztažná 

 

 Neurčitá 

 

 Záporná 

 



Zájmena osobní 

 Označují 1., 2. nebo 3. osobu 

 

 Jsou bezrodá 

 

 já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona   

  + zvratné se, si  



Zájmena ukazovací 

 Ukazují na určitou osobu, zvíře nebo věc 

 

 Jsou to zájmena rodová 

 

 ten, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám 

  (r. ženský i r. střední – ta, to, tahle,…) 



Zájmena přivlastňovací 

 Přivlastňují 1., 2. nebo 3. osobě 

 

 můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich 

  + zvratné svůj 



Zájmena tázací 

 Ptáme se na osobu, věc, … 

 

 kdo, co, jaký, který, čí 

 

 např.: Kdo to přišel? 



Zájmena vztažná 

 Uvozují vedlejší věty 

 

 Kdo, co, jaký, který, čí, jenž 

 

 např.: Řekni mi, kdo přišel. 



Zájmena neurčitá 

 Neoznačují  ani nezastupují konkrétní osobu, zvíře, 
věc 

 

 Nejčastěji mají předponu: ně-, lec-, kde-, málo- nebo 
   příponu: -koli, -si 

 

 Někdo, něco, leckdo, ledajaký, málokterý, kdosi,  

  cokoli, každý, …( nějaký, leckdo, všelijaký,…)  

 



Zájmena záporná 

 Popírají existenci nějaké osoby, … 

 

 Nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný  



Skloňování zájmena JÁ 
 1. pád: Kdo? Co?        

já 
 

 2. pád: Koho? Čeho? 
mě, mne 
 

 3. pád: Komu? 
Čemu?  

 mi, mně 

 4. pád: Koho? Co? 
mě, mne 

 

 6. pád: Kom? Čem? 
(o) mně 

 

 7. pád: Kým? Čím? 
mnou 



 2. a 4. pád jsou 
stejné = mě 

 

 Beze mě nechoď.  

 (2. pád) 

 

 Viděl mě.  

    (4. pád) 

 3. a 6. pád jsou stejné 
= mně 

 

 Mně to neříkej.  

    (3. pád) 

 

 O mně se nebav.  

    (6. pád) 



Pomůcka 

 Mě = tebe 

 Mně = tobě 

 

 Slyšel mě. (tebe) 

 

 Mně (tobě) to nevysvětlil. 


