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Pracovní list  
 

Předmět: Český jazyk 

Ročník: 5. A 

Online výuka vzdělávacího celku: Skloňování zájmen MY, VY 

 

1. Skloňuj zájmena MY, VY. Tvary zapiš do tabulky. 

1. pád my vy 

2. pád   

3. pád   

4. pád   

6.pád   

7. pád   

 

Pamatuj!  

Zájmena MY a VY píšeme s Y. V 7. pádu NÁMI a VÁMI píšeme I. 

Rozlišuj!  

Tvar 1. pádu zájmena MY (všichni)  X  3. pád zájmena JÁ – MI (MNĚ) 

 

Tvary zájmen ty, vy, tvůj, váš píšeme v dopisech s velkým písmenem, chceme - li  

vyjádřit svou úctu k adresátovi dopisu. Např.: Posílám Ti pozdrav. 

 

2. Doplň tvary zájmen MY a VY. 

V__ s nám__ jít nemůžete. Pomůžete nám i v__? Když nepřijdete za nám__, půjdeme m__  

za vám__ . V__ si to zasloužíte víc než m__ . Katka přišla za vám__ , ne za nám__ . M__  

nalinkujeme hřiště, v__ natáhněte síť. Mohu s vám__ hovořit v soukromí? M__ nemáme  

tolik času, abychom mohli s vám__ poobědvat. Byli jsme s vám__ spokojeni. M__ vám  

přejeme hodně štěstí. Dveře výtahu se za nám__ nehlučně zavřely. 



3. Rozhodni, zda napíšeš I nebo Y. 

Stará paní m__ vyprávěla svůj příběh. Doneseš m__ úkoly? Uděláš m__ tím velkou  

laskavost. M__ se na vás nezlobíme. Všechno m__ dnes padá z ruky. M__ se velmi dobře  

známe. Kdy m__ vrátíš tu knihu? M__  jsme si sbalili kufry. M__ to všechno zařídíme.  

Půjč m__ to. Nedělej m__ chutě. M__ jsme se chtěli seznámit. Ostříhali m__ kudrnaté  

vlasy. 

 

4. Tvoř věty se zájmeny v daném pádu. 

MY – 6. pád  ___________________________________________________________ 

VY – 3. pád ___________________________________________________________ 

VY – 2. pád ___________________________________________________________ 

MY – 4. pád ___________________________________________________________ 

VY – 7. pád ___________________________________________________________ 

MY – 2. pád ___________________________________________________________ 

MY – 3. pád ___________________________________________________________ 

VY – 4. pád ___________________________________________________________ 

VY – 6. pád ___________________________________________________________ 

MY – 7. pád ___________________________________________________________ 

 

5. Doplň i/y a zájmena v závorkách dej do správného tvaru. 

Navštivte (já) ________ co nejdříve. M__ jsme se na (vy) ________ už těšili. Jirkov__  

sestry (já) popros__l__, ab__ch s__ u (vy) ________ v__zvedl nepromokav__ plášť a  

tatínkov__ hol__nky. Napište (já) ________ , kdy u (my) ________ budete.  

M__sl__vcov__  ps__ za (my) ________ běžel__ . V__chovatelky v__šl__ z budov__,  

ab__ (my) ________ zakázal__ dělat v__lomeniny. 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k procvičení: velký PS str. 4, zelený PS str. 53 

Vypracovala: Mgr. Eva Zlámalová                                                     


