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Zájmena 



Osobní zájmena 

 Jednotné číslo 

 1. I – já 

 2. you – ty 

 3. he – on 

     she – ona 
   It – to (ono) 

 

Mluvíme-li o lidech, pak pro mužský rod (on) používáme he, 
pro ženský rod  (ona) používáme she. 

Pro věci používáme it. 

   



Osobní zájmena 

 Množné číslo 

  

 1. we – my 

 2. you – vy 

 3. they - oni 



Doplňte chybějící písmena 

(každé zájmeno je uvedeno jen 

jednou) 
 

 

 W-,  -he,  - ,  t-ey,  -e,  i-,  yo- 



Správné řešení 

 

 

 We, she, I, they, he, it, you 



Nahraďte následující podstatná 

jména zájmeny he, she nebo it 

  
  

 surname, student, birthday, Miss Young, 

school, Peter, friend, sister, brother, morning, 

writer, house. 



Správné řešení 

 

 Surname – it, student – he, birthday – it, Miss 

Young – she, school – it, Peter – he, friend – 

he, sister – she, brother – he, morning – it, 

writer – he, (she),  house - it 



Přivlastňovací zájmena 

 Jednotné číslo 

 1. my – můj 

 2. your – tvůj 

 3. his – jeho 

   her – její 

   its - jeho 



Přivlastňovací zájmena 

 Množné číslo 

 1. our – náš 

 2. your – váš 

 3. their – jejich 

 

Přivlastňovací zájmena stojí před podstatnými 

jmény. 



Příklady přivlastňovacích zájmen v 

jednotlivých osobách 

 

My  sister is a secretary. – Moje sestra je sekretářka. 

Your brother is a  student. – Tvůj bratr je student. 

His name is Peter.  - Jeho jméno je Petr. 

Her school is in Prague. – Její škola je v Praze. 

Its window is small. – Jeho okno je malé. 



Příklady přivlastňovacích zájmen v 

jednotlivých osobách 

 

Our friend is English. – Náš přítel je Angličan. 

Your dog is old. – Váš pes je starý. 

Their names are Patrick and Peter. – Jejich jména jsou 

      Patrik a Petr. 



Vyjadřování českého „svůj“ 

 

 Angličtina nezná přivlastňovací zájmeno 

„svůj“, proto musíme použít přivlastňovací 

zájmeno příslušné osoby. 



Překládejte do angličtiny nebo 

češtiny 

 

 Její bratr, its, náš spisovatel, můj dům, her 

English, your birthday, jejich student, moje 

příjmení, her, our, jejich pes, váš šálek, tvoje 

sekretářka 



Správné řešení 

 

 Her brother, jeho, our writer, my house, její 

angličtina, tvoje (vaše) narozeniny, their 

student, my surname, její, náš, their dog, your 

cup, your secretary. 



Doplňte vhodné přivlastňovací 

zájmeno 

 

 1. You and …… English friend. 

 2. Miss Black and …… sister. 

 3. The school and …… number. 

 4. I and …… dog. 

 5. Peter and …… book. 



Doplňte vhodné přivlastňovací 
zájmeno 

 

 6. Mr. and Mrs. Parker and …… house. 

 7. You and …… name. 

 8. The writer and …… book. 

 9. They and …… family. 

 10. The teacher and …….. student. 



Správné řešení 

 1. your 

 2. her 

 3. its  

 4. my 

 5. his 

 6. their 

 7. your 

 8. his 

 9. their 

 10. his 


