
Pracovní list – opakujeme zájmena 

 
1. Podtrhni vždy jedno zájmeno, které:  
 

a) není osobní:     on, se, kdo, já, vy 

b) není přivlastňovací: svůj, jejich, můj, jenž, tvůj 

c) není ukazovací: tento, onen, tenhle, ta, co 

d) není neurčité: někdo, nikdo, něco, cosi, málokdo 

e) není záporné: my, nic, nijaký, ničí, žádný 

 
2. Splň následující úkoly: 

a) Doplň v textu zájmeno osobní mě/mně.  
(nápověda: tvar mě píšeme ve 2. a 4. pádě, tvar mně píšeme ve 3. a 6. pádě) 
 

b) V každé větě podtrhni modře sloveso. 
 
 

_____  je dobře. Nepřej si  _____! Beze  _____  tam nepůjde. Zmínil se už o  _____. 

Viděl  _____ i tebe. Na  _____ se můžeš spolehnout. Přijdeš ke  _____?  

Sedl si ke  _____. Máš  _____ rád? Vyprávěl o  _____. Pozdravil  _____.  

 

3. Doplň ve větách zájmeno osobní my/mi. Vyhledej 4 příslovce a zakroužkuj je. 
 
Doneste  _____  nákup z auta. Poradíš  _____  dobře?  _____ tam nepůjdeme. Maminka  

_____  velmi pomohla. Ani  _____ vám nevěříme. I  _____ jsme chtěli vědět pravdu. Měli 

jste  _____  hned zavolat. Koupíš  ____ limonádu? Srdečně jsme se tomu zasmáli  _____ 

i vy. Doktoři  _____ zachránili život. Bylo  _____ moc špatně. 

 

4. Doplň i/y ve tvarech zájmen my/vy. 
 
V__  jste opravdu dobří. S vám__  jsme nepočítali. V__ se s nám__ těžko domluvíte. M__ 

se máme dobře. V__ k nám nepřijdete? M__ se s vám__ nebudeme přátelit. M__ tam 

dorazíme – a co v__? Za nám__ stála dlouhá řada lidí. Za vám__ už nepřijdeme. 

 



5. Doplň s sebou/se sebou/sebou. 
 
Přivři za ____________ dveře, vezmi si ____________ jídlo, hoď ____________, 

nezapomeň si ____________ zabalit plavky, oni mě nechtěli vzít ____________, jsem si 

jistý sám ____________, nejsem sama ____________ spokojená, vzal ____________ i 

svého psa, měl vše položené před ___________, deštník si ____________ neberte. 

 
 
6.   Najdi v textu chyby a oprav je. 
 
Nelži my! Mám s sebou i svačinu. Přišli kvůli mě. To my tedy pověz! Poraď mi, prosím.  

My s vámy nesouhlasíme. Stále s sebou vrtěl. Vyprávěl mi o ni. Poznal jí velmi rychle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Řešení:         Pracovní list – opakujeme zájmena 
 

1. Podtrhni vždy jedno zájmeno, které:  
 

f) není osobní:     on, se, kdo, já, vy 

g) není přivlastňovací: svůj, jejich, můj, jenž, tvůj 

h) není ukazovací: tento, onen, tenhle, ta, co 

i) není neurčité: někdo, nikdo, něco, cosi, málokdo 



j) není záporné: my, nic, nijaký, ničí, žádný 

 
2. Splň následující úkoly: 

c) Doplň v textu zájmeno osobní mě/mně.  
(nápověda: tvar mě píšeme ve 2. a 4. pádě, tvar mně píšeme ve 3. a 6. pádě) 
 

d) V každé větě podtrhni modře sloveso. 
 
 

Mně je dobře. Nepřej si mě! Beze mě tam nepůjde. Zmínil se už o mně. 

Viděl mě i tebe. Na mě se můžeš spolehnout. Přijdeš ke mně?  

Sedl si ke mně. Máš mě rád? Vyprávěl o mně. Pozdravil mě.  

 

3. Doplň ve větách zájmeno osobní my/mi. Vyhledej 4 příslovce a zakroužkuj je      
(v textu vyznačeno podtržením). 

 
Doneste mi nákup z auta. Poradíš mi dobře? My tam nepůjdeme. Maminka mi velmi 

pomohla.  Ani my vám nevěříme. I my jsme chtěli vědět pravdu. Měli jste mi hned zavolat. 

Koupíš mi limonádu? Srdečně jsme se tomu zasmáli my i vy. Doktoři mi zachránili život. 

Bylo mi moc špatně. 

 

4. Doplň i/y ve tvarech zájmen my/vy. 
 
Vy jste opravdu dobří. S vámi jsme nepočítali. Vy se s námi těžko domluvíte. My se máme 

dobře. Vy k nám nepřijdete? My se s vámi nebudeme přátelit. My tam dorazíme – a co vy? 

Za námi stála dlouhá řada lidí. Za vámi už nepřijdeme. 

 

5. Doplň s sebou/se sebou/sebou. 
 
Přivři za sebou dveře, vezmi si s sebou jídlo, hoď sebou, nezapomeň si s sebou zabalit 

plavky, oni mě nechtěli vzít s sebou, jsem si jistý sám sebou, nejsem sama se sebou 

spokojená, vzal s sebou i svého psa, měl vše položené před sebou, deštník si s sebou 

neberte. 



 
 
6.   Najdi v textu chyby, oprav je a poté přepiš celý text správně na volné řádky. 
 
Nelži my! Mám s sebou i svačinu. Přišli kvůli mě. To my tedy pověz! Poraď mi, prosím.  

My s vámy nesouhlasíme. Stále s sebou vrtěl. Vyprávěl mi o ni. Poznal jí velmi rychle. 

 

Nelži mi! Mám s sebou i svačinu. Přišli kvůli mně. To mi tedy pověz! Poraď 

mi, prosím. My s vámi nesouhlasíme. Stále sebou vrtěl. Vyprávěl mi o ní. 

Poznal ji velmi rychle. 

 

 

Metodika: 

Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka – zájmena, druhy zájmen, 

doplňování zájmena mně/mě s nápovědou, psaní zájmena my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní 

i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis textu. 

Učitel rozdá nakopírovaný pracovní list žákům. Na vyplnění listu mají žáci dostatek času – dle 

svého osobního tempa. Žáci s VPU nemusí přepisovat text v úkolu č. 6 – pouze opraví chyby.  
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