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Zájmena (pronomina) 
  

1. Zájmena osobní 
• bezrodá (=nevyjadřují rod): já, ty, my, vy, se, si 
• rodová: on, ona, ono, oni, ony, ona  vzor: NÁŠ 

 
 
 
                                                               ........  
 
                                                       ........ 
 
 
2. Zájmena ukazovací 

• ten,   TEN – tvrdý vzor 
• tento,  TEN 
• tenhle,  TEN 
• onen,  TEN 
• takový,  MLADÝ 
• týž,   MLADÝ 
• tentýž,  TEN+týž 
• sám/-ý ŠŤASTEN / MLADÝ  
•   

3. Zájmena přivlastňovací 
• můj,  MLADÝ 
• tvůj,  MLADÝ 
• svůj,  MLADÝ 
• náš,   NÁŠ – měkký vzor 
• váš,  NÁŠ 
• jeho,  nesklonné 
• její,  JARNÍ  
• jejich,  nesklonné 

 
4. Zájmena tázací 

• kdo,  TEN (!s kým) 
• co,  NÁŠ 
• jaký,  MLADÝ 
• který,  MLADÝ 
• čí  JARNÍ 
 
 

 

 
5. Zájmena vztažná  

• kdo(ž),  TEN 
• co(ž),   NÁŠ 
• jaký(ž),  MLADÝ 
• který(ž),  MLADÝ 
• čí,   JARNÍ 
• jenž  NÁŠ 

 
 
 
 

6. Zájmena neurčitá  
= tvoří se: 
• předpona ně- 
   lec-      + tázací 
   leda-       zájmena 
   kde- 
• tázací zájmena + přípona -si 
• každý MLADÝ 
• všechen j.č.NÁŠ / mn.č.TEN 
 

7. Zájmena záporná  
• nikdo, TEN 
• nic,  NÁŠ 
• nijaký, MLADÝ 
• ničí,  JARNÍ 
• žádný MLADÝ 
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Zájmena (pronomina) 
  

1. ……………………………………... 
• bezrodá (=nevyjadřují rod): já, ty, my, vy, se, si 
• rodová: on, ona, ono, oni, ony, ona  vzor: ................................ 

 
 
 
                                                               ........  
 
                                                       ........ 
 
 
2. ………………………………………. 

• ten,   TEN – tvrdý vzor 
• tento,  ................................ 
• tenhle,  ................................ 
• onen,  ................................ 
• takový,  ................................ 
• týž,   ................................ 
• tentýž,  ................................ 
• sám/-ý ................................ 
•   

3. ………………………………………... 
• můj,  MLADÝ 
• tvůj,  ................................ 
• svůj,  ................................ 
• náš,   ................................ 
• váš,  ................................ 
• jeho,  ................................ 
• její,  ................................  
• jejich,  ................................ 

 
4. ………………………………………… 

• kdo,  ................................ 
• co,  ................................ 
• jaký,  ................................ 
• který,  ................................ 
• čí  ................................ 
 
 

 

 
5. …………………………………..  

• kdo(ž),  ................................ 
• co(ž),   ................................ 
• jaký(ž),  ................................ 
• který(ž),  ................................ 
• čí,   ................................ 
• jenž  ................................ 
 

 
 
 

6. ……………………………………  
= tvoří se: 
• předpona ně- 
   lec-      + tázací 
   leda-       zájmena 
   kde- 
• tázací zájmena + přípona -si 
• každý .................................. 
• všechen j.č. ......... / mn.č. ....... 
 

7. ……………………………………… 
• nikdo, ................................ 
• nic,  ................................ 
• nijaký, ................................ 
• ničí,  ................................ 
• žádný ................................ 
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Zájmenné skloňování 
 

○ tvrdý vzor: TEN 
 podle tvrdého vzoru se skloňují zájmena 

• ukazovací ten, tento, tenhle, onen 
• tázací, vztažné kdo 
• neurčitá někdo, leckdo, ledakdo,  

              kdosi, kdokoli ... 
rozdíl je jen v tvarech  
7. pádu 
(tím - ALE: kým, někým...) 

• záporné nikdo 
 

○ měkký vzor: NÁŠ  
 podle měkkého vzoru se skloňují zájmena 

• osobní on, ona, ono 
• přivlastňovací náš, váš 
• tázací, vztažné co 
• neurčitá zájmena něco, ledaco, lecco(s), cosi, cokoli 
• záporné nic 

 
Číslo jednotné 

 mužský rod (bratr, dům) ženský rod (sestra) střední rod (slovo) 
1. ten náš ta naše to naše 
2. toho našeho té naší toho našeho 
3. tomu našemu té naší tomu našemu 
4. toho / ten našeho / náš tu naši to naše 
5.       
6. tom našem té naší tom našem 
7. tím naším tou naší tím naším 

 
Číslo množné 

 mužský rod (bratři, domy) ženský rod (sestry) střední rod (slova) 
1. ti / ty naši / naše ty naše ta naše 
2. těch našich těch našich těch našich 
3. těm našim těm našim těm našim 
4. ty naše ty naše ty naše 
5.       
6. těch našich těch našich těch našich 
7. těmi našimi těmi našimi těmi našimi 
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Zájmenné skloňování 
 

○ tvrdý vzor: TEN 
 podle tvrdého vzoru se skloňují zájmena 

• ukazovací ten, tento, tenhle, onen 
• tázací, vztažné kdo 
• neurčitá někdo, leckdo, ledakdo,  

              kdosi, kdokoli ... 
rozdíl je jen v tvarech  
7. pádu 
(tím - ALE: kým, někým...) 

• záporné nikdo 
 

○ měkký vzor: NÁŠ  
 podle měkkého vzoru se skloňují zájmena 

• osobní on, ona, ono 
• přivlastňovací náš, váš 
• tázací, vztažné co 
• neurčitá zájmena něco, ledaco, lecco(s), cosi, cokoli 
• záporné nic 

 
Číslo jednotné 

 mužský rod (bratr, dům) ženský rod (sestra) střední rod (slovo) 
1. ten náš ta naše to naše 
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

 
Číslo množné 

 mužský rod (bratři, domy) ženský rod (sestry) střední rod (slova) 
1.     ta  
2.    našich   
3. těm      
4.      naše 
5.       
6.   těch    
7.  našimi     
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Zájmena - CVIČENÍ 
 

19. Vyhledejte v textu zájmena a určitě jejich druh, všechny druhy zájmen vypište: 
 

Nic platno. Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do 

jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat 

je člověk zlý a necitelný, i mnozí lidé to říkají,ale nevěř tomu. Kdyby byl 

člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu byli nepřidali  

a dodnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je 

vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. 

 

Zájmena a jejich druhy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
20. Doplňte správné tvary zájmena já. Kde je to možné, užijte dva tvary a vyvoďte 

pravidlo pro používání těchto tvarů: 

 
Jeník …… nabídl, abych zkusil bruslit. Jeník slíbil, že …… napřed povede. Přišrouboval ….. 

brusle k střevícům a táhl …….. po ledě. Tlačil ….. do zad. Potom …….. odstrčil. ……. však 

nohy jely rychleji a já se marně snažil udržet rovnováhu. Nohy ….. vyletěly do vzduchu, spadl 

jsem na záda a hlava …… od ledu několikrát odskočila. V očích se ….. zajiskřilo, led pode 

……. praskl. 

 

Pravidlo: 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 


