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1. Přečti si následující dopis pro babičku. Podtrhni v něm všechny tvary zájmena JÁ. 

Milá babičko, 

hádej, kdo tu soutěž nakonec vyhrál! Já! To byl den. Naše auto mělo cestou poruchu. 

Málem začali beze mne, ale pak mi volala třídní, aby zjistila důvod mé nepřítomnosti. 

Když se dozvěděla, proč mám zpoždění, požádala pořadatele o chvíli strpení. Jakmile mě 

zahlédla ve dveřích, spadl jí prý kámen ze srdce. Uvaděč o mně pěkně promluvil a pak už 

jsem zpívala. Nakonec se mnou udělali pár fotek. Doufám, že se Ti taky daří dobře. Těším 

se na naše shledání.  

                  Tvá Magda 

2. Vypiš z dopisu k danému pádu tvary zájmena JÁ ve správném tvaru. 

1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád 

 

 

     

 

PAMATUJ!       POMŮCKA    

      2. pád = 4. pád (mě, mne) 

       3. pád = 6. pád (mně) 

 

 

 

 

 



3. Babička také napsala Magdě dopis. Doplň do něj správné tvary zájmena JÁ. 

Moje milá Magdo, 

nedávno se _______ o Tobě zdálo. Ve snu jsi _______ řekla, že jsi vítězkou. Jak jsi  

vlastně dopadla?  Napadlo _______, že bychom Tvé případné vítězství mohli oslavit. 

Navštiv _______. Udělalo by  _______ to obrovskou radost. Sousedka _______ nedávno  

dala skvělý recept na dort. Viděla _______ před cukrárnou a usoudila, že _______ chybí  

něco sladkého. Vyzkoušíme ho společně. Co říkáš? Těším se na Tebe.  

           Tvoje babička 

 

4. Doplň cvičení s využitím mě/mně: 

Od vás by _______ to nepřekvapilo. Kdy _______ vrátíte ty peníze? Nikdo se _______  

nedivil. Mluvili jste o _______?  Nechceš tam dojít místo _______? Koupil jsi _______  

nákup podle seznamu? Neboj se o _______ .  Zabezpečením akce pověřili pouze _______. 

Vy _______ ale zásobujete! Snad _______nechceš opít rohlíkem?! To _______  neuvěříte.  

Beze _______ se to neobejde. Myslíš, že _______ viděla? Nejvíc by _______  potěšilo, 

kdybyste _______ už pustili domů. 

 

5.  Doplň tvar zájmena já. Vybarvi to pole, které odpovídá doplněnému tvaru. 

Vybarvená pole ti prozradí další úkol. 

 

 mě mně 

______ se to nelíbí. V Za 

Viděl ______ v autobusu. správně vlevo 

Beze ______ to nezvládne. vyplněnou rozstříhanou 

Jana o ______ hezky mluvila. sešit tabulku 

Slyšela ______ zpívat. si na 

Přijď zítra ke ______. odejdi můžeš 

Naučila ______ vařit. vymalovat vystřihnout 

Ve ______ se to zlomilo. razítko smajlíka 

Napiš slohovou práci o ______. ? . 
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