
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk Řešení 

Ročník: 5. A 

Procvičování vzdělávacího celku: Zájmena já, ty 

 

1. Urči pád tvaru zájmena JÁ a s výrazy utvoř věty. 

ke mně 3.p.  Sedni si ke mně. 

u mne 2.p.  U mne pomoc nehledej. 

na mě 4.p.  Počkejte na mě. 

na mně 6.p.  Na mně mu nikdy nezáleželo. 

pro mě  4.p.  Koupil pro mě vstupenku do kina. 

o mně 6.p.  Povídali si o mně. 

o mě 4.p.  Neotírej se o mě. 

za mě 4.p.  Vymlouval se za mě.  

se mnou 7.p.  Máš to se mnou těžké. 

 

2. Doplň MĚ/ MNĚ. 

 

pro mě za mě       o mně se nemluvilo 

nestáli o mě       zastavil mě před domem 

pojďte ke mně       hledali mě všude 

namaluj mě pěkně      pošli mně pohled 

mně to dej hned      vkládali do mě naděje 

beze mě nezačínejte     našel ve mně přítele 

kousl mě pes       nedívej se na mě 

pronásledoval mě      povídali si o mně 

počkej na mě       poslouchej mě 

o mně beze mě       neopisuj ode mě 



3. Doplň MĚ/ MNĚ. 

 

a) Mně se jeho nejnovější knížka moc nelíbí. Mohla bys mně poslat svoje poznámky 

z hodiny? Nemusíš se o mě bát, vím, co dělám. Pro mě je jednoznačně nejlepším 

básníkem František Gellner. Nechoď ke mně. Když jsem slyšela tu novinu, úplně ve 

mně hrklo. Na mě se můžeš spolehnout. Běžte beze mě, musím se učit na zítřejší test. 

Prozraď mně to. Brzy o mně vyjde článek ve školních novinách. 

 

b) Zeptal se mě na úkol. Ke mně je to daleko. Včera mě potkal strýc. Pozvali mě na 

oslavu. Co na mně vidíš? Často o mně vypráví. Šaty na mně hrozně visely. Teta měla o 

mě strach. Schoval se za mě. Schoval si to u mě. Bolí mě levý kotník. Doktoři stáli při 

mně. Mně se to moc nelíbí. Vzali mě s sebou. Mně se moc nechtělo. Mě se to netýká. 

Ke mně ještě nepřišli. Odešli ode mě brzy. Byl ve mně vztek. Jeli na hory beze mě. 

Přisedl si ke mně blíž. Proč se mě bojíte? Potěšili mě návštěvou. Mně je to moc líto. Co 

o mně víš? Mně se líbí tento prstýnek. Padla na mě jarní únava. 

 

4. K větám s tvary zájmena TY tvoř stejné věty se zájmenem JÁ. Urči pád zájmen. 

 

Půjde k tobě.   Půjde ke mně.    3.p. 

Postaví se za tebe.   Postaví se za mě.    4.p. 

Zavolá na tebe.   Zavolá na mě.    4.p. 

Včera o tobě mluvili.  Včera o mně mluvili.   6.p. 

Ptal se tě také?   Ptal se mě také?    2.p. 

Tebe nikdy nepochválí.  Mě nikdy nepochválí.   4.p. 

Na tobě mu nezáleží.  Na mně mu nezáleží.   6.p. 

Stále tě přemlouval.   Stále mě přemlouval.   4.p. 
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