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Metodika: 

 V první části si žáci opakují a upevňují  učivo o zájmenech a rozdělení slovních druhů na   

ohebné a  neohebné. Ve  druhé části si žáci společně  podrobněji opakují učivo –druhy zájmen 

a doplňují do  tabulky věty se zájmeny.  Závěrečná  cvičení jsou  určena pro samostatnou práci.  

  

Anotace: 

 Pracovní list slouží k opakování učiva o zájmenech a slovních druzích. Klíčová slova:   

 zájmena, ohebná a neohebná , druhy zájmen-osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá,   

 záporná. 

 

Základní škola Kladno, Vašatova 1438 
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Melanie Hozová Mgr. 



2 
 

Pracovní list                        Zájmena                    Jméno: 

Co jsou zájmena ?_____________________________________________________ 

1. Urči slovní druhy (doplň slovní druh a zařaď jednotlivá slova do tabulky) : 

Někdo, radost, jsme, koko, třikrát, na, ano, týdenní, ale, dobře 

Ohebné Neohebné 

1. 6. 
2. 7. 

3. 8. 
4. 9. 

5. 10. 

 

        2.  Doplň druhy zájmen: 

1. Zájmena _________________ Jsou ta, kterými se odkazují k osobě. 
Př. 
 

2. Zájmena _________________ Jsou ta, kterými přivlastňujeme. 
 Př. 
 
 

3. Zájmena _________________ Jsou ta, kterými ukazujeme na určitou 
osobu. 
Př. 
 
 

4. Zájmena _________________ Jsou ta, kterými se tážeme po osobě, 
zvířeti, věci, vlastnosti. 
Př. 
 
 

5. Zájmena __________________ Připojují k sobě některé věty v souvětí. 
Př. 
 

6. Zájmena __________________ Jsou ta, kterými blíže neurčujeme, o kom 
nebo o čem je řeč. 
Př. 
 
 

7. Zájmena ___________________ Jsou ta zájmena, kterými popíráme 
existenci osoby, zvířete, věci. 
Př. 
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3. Ke každému osobnímu zájmenu přiřaď  zájmeno přivlastňovací : 

 

My Naše rodina jezdí často na výlety. 

Oni  
Vy  

Ona  
Já  

Ono  

Ty  
   

4. Utvoř věty, jejichž podmětem budou neurčitá a záporná zájmena: 

 

Někdo  

Cosi  

Kdokoliv  

Nic  

Nikdo  

Kdosi  

Leckterý  

Nějaký  

 

5. Procvičuj - doplň druhy zájmen : 

Mně__________, našemu_________, kdosi__________, jakého?__________,  

tomu_________,  týž________, svými_________, kteří ___________, ona______, 

každou_________, mi_________, se__________, tvoje__________, nic_________. 

 

6. Vyber ze cvičení 5  šest zájmen a vytvoř věty. 

1.  _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

 

Tvoje hodnocení:  
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Pracovní list    Řešení                    Zájmena                    Jméno: 

1. Urči slovní druhy (zařaď do tabulky): 

Někdo, radost, jsme, koko, třikrát, na, ano, týdenní, ale, dobře 

Ohebné Neohebné 

1.  radost 6. dobře 
2.  týdenní 7.  na 

3.  někdo 8.  ale 
4.  třikrát, 9. ano 

5.  jsme 10. koko 

 

        2.  Doplň druhy zájmen: 

 

1. Zájmena osobní Jsou ta, kterými se odkazují k osobě. 
Př. Já, ty … 
 

2. Zájmena přivlastňovací Jsou ta, kterými přivlastňujeme. 
 Př. Můj, tvůj… 
 
 

3. Zájmena ukazovací Jsou ta, kterými ukazujeme na určitou 
osobu. 
Př. Ten, ta, to…. 
 
 

4. Zájmena tázací Jsou ta, kterými se tážeme po osobě, 
zvířeti, věci, vlastnosti. 
Př. Kdo, co, .. 
 
 

5. Zájmena vztažná Připojují k sobě některé věty v souvětí. 
Př. Jenž.. 
 

6. Zájmena neurčitá Jsou ta, kterými blíže neurčujeme, o kom 
nebo o čem je řeč. 
Př. Nějaký, ledakdo,… 
 
 

7. Zájmena záporná Jsou ta zájmena, kterými popíráme 
existenci osoby, zvířete, věci. 
Př. Nikdo, nic…. 
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3. Ke každému osobnímu zájmenu přiraď  zájmeno přivlastňovací :  využij pády 

 

My Naše rodina jezdí často na výlety. 

Oni Jejich plán byl dobrý. 

Vy Vezmeme si vaše kufry s sebou. 

Ona Máš její aktovku? 

Já Moje snídaně byla velmi zdravá. 

Ono Jeho auto parkovalo v garáži u domu. 

Ty Od tvého otce jsme dostali novou knihu. 

   

4. Utvoř věty, jejichž podmětem -1.pád - budou neurčitá a záporná zájmena: 

 

Někdo Někdo zase křičel pod okny.  

Cosi Využij cosi, co by ti pomohlo. 

Kdokoliv Když mě kdokoliv požádá v nouzi o pomoc,   
pomůžu mu. 

Nic Pokud se přiznáte, nic se vám nestane. 

Nikdo Nikdo z vás mi nepomohl. 

Kdosi Ve třídě je kdosi, kdo přečetl román. 

Leckterý Leckterý z vás by to dokázal. 

Nějaký Na silnici nějaký muž mě požádal o pomoc. 

 

 

5. Procvičuj - doplň druhy zájmen : 

Mně -osobní, našemu - přivlastňovací, kdosi- neurčité, jakého? - tázací,  

Tomu - ukazovací,  týž- ukazovací, svými - přivlastňovací, kteří – vztažné, ona - osobní, 

každou - neurčité, mi - osobní, se - osobní, tvoje - přivlastňovací, nic - záporné. 

 

 

6. Vyber ze cvičení 5  šest zájmen a vytvoř věty. 

1. Mně se to nepodařilo. 
2. Šel se svými psy na procházku. 
3. Byli milí ti, kteří nám pomohli. 
4. Podej mi týž penál. 
5. Každou chvíli určitě přijde. 
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   Použité zdroje:    
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