















Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_01
Název materiálu: Zájmena
Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník
Anotace: Zájmena jsou jedním z ohebných slovních druhů, jejich používání a skloňování činí žákům problémy.
Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů.
Očekávaný výstup: Žák dovede rozlišit jednotlivé druhy zájmen, dokáže je skloňovat a používat ve správných
pravopisných tvarech.
Klíčová slova: druhy zájmen, tvary zájmena já /mě,mně/
Metodika: Materiál slouží k výkladu druhů zájmen + procvičení, výkladu skloňování zájmena já + procvičení. Lze
ho žákům rozeslat elektronicky, kopírovat nebo použít elektronickou verzi při výkladu.
Obor: tříleté učební obory
Ročník: 2.
Autor: Mgr. Monika Rubešová
Zpracováno dne: 12. 10. 2012
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích
osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým
dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ
svého díla.

Zájmena

UŽITÍ ZÁJMEN
doplňují se „za jména“
 zastupují podstatná jména nebo přídavná
jména
 ukazují na osoby, zvířata, věci


DRUHY ZÁJMEN
1. osobní - já, ty, on, ona, my, vy, oni, se, si
 2. přivlastňovací – můj, tvůj, jeho, její, jejich,
náš, váš
 3. ukazovací – ten, tento, takový, onen, sám
 4. tázací – kdo, co, který, jaký, čí ?
 5. vztažná – kdo,co, který, jaký, čí, jenž
 6. neurčitá – někdo, cokoli, jakýkoli, kterýkoli,
leckdo, čísi, každý, všechen
 7. záporná – nic,nikdo, nijaký, ničí, žádný


URČI DRUHY ZÁJMEN











já
její
někdo
kdo?
tento
který
nic
se
cokoli












ty
váš
jaký
nikdo
který?
kdokoli
si
sám
něco

DRUHY ZÁJMEN - SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ











já – osobní
její – přivlastňovací
někdo – neurčité
kdo? – tázací
tento – ukazovací
který – vztažné
nic – záporné
se – osobní zvratné
cokoli - neurčité












ty – osobní
váš – přivlastňovací
jaký – vztažné
nikdo – záporné
který? – tázací
kdokoli – neurčité
si – osobní zvratné
sám – ukazovací
něco - neurčité

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMENE „ JÁ "
2. pád
 3. pád
 4. pád
 6. pád


-

MĚ
Odešli beze mě.
MNĚ Mně to neřekli.
MĚ
Viděli mě.
MNĚ O mně nemluvili.

DOPLŇ SPRÁVNÝ TVAR ZÁJMENE „ JÁ“
Neviděli m_. M_ se to nelíbí. Mluvil o m_.
M_ bude 17. Přijď ke m_ . M_ to nedal.
M_ je to jedno. Obejdi m_ . Stav se pro m_ .
Dostal to ode m_ . Bála se m_ . Jděte beze
m_ . Zábly m_ uši. M_ už není pomoci.
Těší se na m_ . Bolely m_ oči.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Neviděli mě. Mně se to nelíbí. Mluvil o mně.
Mně bude 17. Přijď ke mně. Mně to nedal.
Mně je to jedno. Obejdi mě. Stav se pro mě.
Dostal to ode mě. Bála se mě. Jděte beze mě.
Zábly mě uši. Mně už není pomoci.
Těší se na mě. Bolely mě oči.

