
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 5. A 

Procvičování vzdělávacího celku: Zájmena já, ty. 

 

1. Doplň MĚ/ MNĚ. 

 

Něco o ________ 

________ se nechce nic psát, nebaví ________to, proč ________ do toho pořád nutí, nudí  

________ to, o ________ se nikdo starat nemusí, ________ se nechce uklízet, nikdo to  

však za ________ neudělá, všichni to svádějí jen na ________, ________ nepořádek  

nevadí, ________ to nepovídal, proč musí vyvolat k tabuli právě ________, podej  

________ ruku, jak ty ________, tak já tobě, ________ už se dnes vůbec nechce učit,  

dejte ________ všichni pokoj, už ________ konečně nechte být!  

 

2. Máš to taky tak? Tvary zájmena JÁ ve cvičení 1 nahraď tvary zájmena TY.  

    Cvičení přepiš. 

 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



3. Doplň MI/ MY. 

 

a) Nechce se ________ tomu věřit. ________  vám to napíšeme. Když si nevěděl rady, 

pouze ________  jsme mu pomohli. Poradíš ________ ? Zavaž ________  

střevíček. To se ________  nelíbí. I ________  jsme tam byli. Klidně se ________  

můžeš svěřit. Tatínek ________  přivezl oběd. ________  jsme stateční žáci! Udělal 

jsi  ________  radost. Napiš nám zprávu, abychom ________  všichni věděli, v 

kolik hodin začne divadelní představení. To se ________ nelíbí. ________ tam zítra 

nechceme jít.  

 

b) Domluvte ________ s paní Krátkou schůzku. Bylo ________ to líto. ________ to 

budeme řešit. Řekl ________o tom sám. 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. Vyber správný tvar zájmena JÁ. 

 

Maminka se o MĚ/ MNĚ dobře starala.  Kočka se MĚ/ MNĚ bála. 

Podíval se na MĚ/ MNĚ vyčítavě.   Posaď se vedle MĚ/ MNĚ. 

Dala MĚ/ MNĚ tu knihu na památku.   Nikdy se MĚ/ MNĚ neposmívala. 

Nechoď tam beze MĚ/ MNĚ.    Byla ke MĚ/ MNĚ vždy ohleduplná. 

Viděl MĚ/ MNĚ čekat před domem.   Nepovzbudil MĚ/ MNĚ. 

Vzbuď MĚ/ MNĚ v šest hodin.    Nedívej se tak na MĚ/ MNĚ. 

 

 

Další materiály k tématu najdete v zeleném PS str. 53 a ve velkém PS str. 3 –  

společná práce při online výuce. 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Zlámalová                                                     


