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      ZÁJMENA 

   Zájmena jsou jeden z nejstarších 
slovních druhů. Jsou zvláštní tím, 
že nic nepojmenovávají a nemají 
věcný obsah, ale odkazují k jiným 
slovům v textu. Mohou tak ve větě 
zastupovat podstatné jméno, 
přídavné jméno nebo číslovku.  
 
 



       DRUHY ZÁJMEN 

                        ZÁJMENA OSOBNÍ    

(zastupují názvy osob, zvířat, věcí)     

Já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, se, si      

Já jdu dnes do kroužku.    

My jsme dnes skákali přes švihadlo. 

On mne mile překvapil. 

Oni jsou moc milí lidé 



   ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ 

                Můj,tvůj,náš,váš,jeho 
,její,jejich,svůj 

 Kamarád si půjčil moji tužku. 

 Tvůj pes mě pokousal. 

 Jsem pořád svůj. 

 Váš kamarád se mi nelíbí. 

 Jejich povaha je špatná. 

 Náš dům je velký. 



     ZÁJMENA UKAZOVACÍ 

Ten,to,tento,ta,ti,tenhle,ta,tahle,tyto,tyhle,ty 
      Ukazovací zájmena jsou ta ,kterými ukazujeme na určitou 

osobu,zvíře,věc,vlastnost. 

 Ten moudrý král. 

 Tahle krásná kočka. 

 Tyto krásné boty se mi líbí. 

 Tento starobylý stůl. 

 

 



    ZÁJMENA TÁZACÍ 

 Kdo,jaká,která,čí,co,jaký,který, 
 Zájmena tázací jsou ta,kterými se tážeme po osobě,po zvířeti a po věci. 

Bývají na začátku tázacích vět. 

 Kdo tam je? 

 Jaká je ta dívka? 

 Čí je ta krásná kočka? 

 Co to je? 



     ZÁJMENA VZTAŽNÁ 

            Kdo,co,který,jaký,čí,jenž 
Zájmena vztažná plní funkci spojovacích výrazů v souvětích. 

 Kde je kniha,kterou hledám. 

 To je míč,jaký bych si přál. 

 Kdo rozbil to nové okno, ať se přizná. 

 Bohužel nevím,čí je ten pejsek. 



    ZÁJMENA NEURČITÁ 

                          Někdo,něco,něčí, nějaký 

 Někdo zvoní. 

 Něco mě polekalo. 

 Zaslechl jsem něčí hlas. 

 

 



    ZÁJMENA ZÁPORNÁ 

                            Nikdo,nic,nijaký,ničí, žádný. 

 Nikdo tam nebyl. 

 Nic se v noře neobjevilo. 

 Toto pouzdro není ničí. 



   TVARY ZÁJMENA JÁ 

1.já 

2.Bez mne,mě 

 3.mně,mi 

4.Vidím mne,mě 

5.     - 

6.O mně 

7.se mnou 


