
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 5. A 

Procvičování vzdělávacího celku: Osobní zájmena JÁ, TY, SE 

 

1. Doplň tvary zájmena JÁ. 

a) Půjč ________, prosím tužku. ________ se to nelíbí. Nepočítejte se ________ . 

Nedělej si ze ________ šprťouchlata. Pojď ke ________ .  Haló, tady hotel U 

________. To se ________ netýká. Vymyslel o ________ báseň. Učitel ________ 

pokáral. Dnes ke ________ nechoď. Neukazuj na ________ . Zastavit těsně vedle 

________ . Pozorovali  ________ dalekohledem. Začali poradu beze ________ 

Vzpomeňte si na ________ . 

 

b) Byl ve ________ vztek. Chyť ________, jestli to dokážeš! Opravdu jsi ________ 

nesmírně potěšil. Prosím tě, nech ________ být. Opakuj větu po ________ . 

Prodejte ________ dvacet deka tlačenky. ________  jen tak něco nepřekvapí. Držte 

se všichni při ________ . Večer ________ můžeš zavolat. Probodl ________ 

pohledem. Azore, ke ________ ! Škaredě se na ________ podíval. U vchodu na 

________ počkejte. Jako by to vyprávění bylo o ________ .  

 

2. Podtrhni ve větách tvary zájmena JÁ a nahraď je jiným možným tvarem. Ten  

    napiš na linku za větu.  

Je mi nevolno.  ________  Rozbolela mne hlava. ________ Beze mne to nezvládnete 

________ Tvé obvinění mne zaskočilo. ________  Vyzvali mne ke spolupráci. ________  

Dnes mi není moc dobře. ________ Je mi to moc líto. ________ Zdálo se mi, že umím  

létat. ________  A mne se nikdo nezeptá? ________ Říkal, že se mi ani nediví. ________ 

  

 

 



3.  Doplň tvary zájmena TY. 

S ________ jsou pořád potíže. Čekali jsme na ________ půl hodiny. Bez ________ 

bychom ten zápas nevyhráli. Jirka ________ šel hledat k ________ domů, ale doma o 

________ nevěděli. Čekali ________ až k večeři. Nechali jsme ________ vzkaz 

v klubovně. ________ se to líbí? Snad se ________ dočkáme. ________ nic nepřekvapí. 

Určitě přijď, počítáme s ________ a budeme se na ________ těšit. 

 

4. Doplň SEBOU/ S SEBOU. 

a)  Rozumí se samo ________ , že přijedu. Na výlet si ________vzal spoustu peněz. 

Mladšího bratra tahal pořád ________ ven. Sám před ________ nikdy neuteče. 

Při čekání ________ nervózně házel. Přál si být sám ________. Potápěčské brýle si 

________ k moři nevzal. Na dovolenou vzal ________i děti. Před ________ spatřil 

malého hada. Nechtěl mě  ________ . 

 

b) V restauraci zabalí jídlo i ________. Zůstaň prosím sám  ________ . Pohni 

_______! To se rozumí samo ________. Co ________do autobusu? Kolik peněz 

máš ________? Vezmi bratra ________  . Lekla se a hned ________ trhla a zrudla. 

Byl si velmi jistý ________. Nemrskej tak ________ . Neměli ________ svačinu. 

Nejsem sám ________ spokojen. Všichni ________ pohnuli. Připomněli, abych 

vzal ________notebook. Máte ________  životopis? Vzít ho ________ byl dobrý 

tah. 

 

5. Doplň zájmena do lidových písní a urči jejich druh. 

a) Pec ________ (   ) spadla, ________ (   )  ________ (   ) ji postaví? 

b) Ovčáci, čtveráci, ________ (   ) jste ________ (   ) vičku i ________ (   ) čočovičku 

vypásli. 

c) ________ (   ) jsme muzikanti, přicházíme k ________ (   ). 

d) ________ (   ) je zlaté posvícení, ________ (   ) je zlatá neděle. 

e) Pod ________ (   ) okýnkem rostou tam dvě růže. 
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