
Milé sedmačky, milí sedmáci, 

prošla jsem si řadu vašich cvičení na koncovky přídavných jmen a tvary zájmen. Bylo bohužel poznat, že jste si 

mnozí ani nepřečetli, jak na to, abyste v nich měli co nejméně chyb, a řídili jste se intuicí. Zkuste to příště podle 

návodu (vždy ho píšu). A třebaže si už nevzpomínáte, už jsme vše brali (5., 6. třída). 

Tedy. 

V koncovkách přídavných jmen někteří z vás mají ještě rezervy. Proto by nebylo od věci si ještě procvičit: 

https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-v-koncovkach/pridavnych-jmen/page/2/ 

https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-2-uroven/25 

Kdo měl v jednom cvičení více jak 3 chyby, ať si určitě vybere z nabídnutých odkazů a procvičuje! 

 

Totéž udělejte, pokud bylo stejné množství chyb v tvarech zájmena já a náš/váš: 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-zajmeno-ja-2-uroven/1785 

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm 

https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1 

náš/váš: https://zcsol.cz/index.php?s=stranky_predmetu/e_learning/ucebnice_cj/cj6_zajmena_nas_vas 

 

U zájmen ještě zůstaneme, zopakujeme si jejich druhy, pak zájmeno se (kdy používáme sebou a s sebou) a pravopis 

i/y v tvarech zájmen. 

Druhy zájmen najdete v sešitech z loňska, ale taky v učebnici na straně 8. Nezapomeňte, že zájmena jsou ohebný 

slovní druh-skloňují se=mění tvary podle pádů, a tak je důležité, než určíte druh zájmena, říct si ho v základním 

tvaru=v 1. pádě. 

Napište do sešitu, podtrhněte zájmena a určete jejich druh (nadepište počáteční písmeno: O=osobní, Z=záporná…): 

A já sám vždycky sám své koníčky okšíruju… Na tom pražským mostě konvalinka roste, žádný ji tam nezalévá, ona 

neporoste. Já tam za ní půjdu zalévat ji budu, ona se mi zazelená já ji trhat budu…V potoce se voda točí podemele 

tvoje oči…Pec nám spadla, kdopak nám ji postaví…Ovčáci, čtveráci, vy jste naši vičku i tu čočovičku vypásli…My 

jsme muzikanti, přicházíme k vám… 

 

Zájmeno se  

s sebou=původce děje + něco dalšího/někdo další (Jarka ho vzala s sebou=Jarka + on, měli s sebou pláštěnky=oni + 

pláštěnky) píšu dvakrát s (s sebou) 

sebou = svým tělem (většinou po slovesech pohybu: plácl sebou, pohni sebou,…) 

Pozor na výjimky, ustálená slovní spojení: Spokojen sám se sebou. Jistý sám sebou. Rozumí se samo sebou. To není 

samo sebou. (Více v učebnici na str. 8.)  

V pracovním sešitě vypracujte cvičení q2 na straně 6. 

 

Pravopis i/y v tvarech zájmen 

Nejdřív si přečtěte tabulku skloňování zájmen v učebnici na straně 8. Vysledujte, kdy píšeme -i, kdy -y (my všichni, 

vy, ty, ti=tobě, mi=mně, s vámi, s námi, si, oni, ony). 

V pracovním sešitě vypracujte cvičení r na straně 6. 

 

Vše pošlete: starycestina@gmail.com (jinam ne!). 

Zůstává slohový úkol z minulého týdne. (Jen pro ty, co neposlali. Několik hezkých popisů už mám, laťka je nastavena 

vysoko.)  

Telekonference (časy a odkaz zůstávají: 7.A pondělí 13.30-14.15 hodin, 7.B středa 13.30-14.15 hodin, 

https://telekonference.eu/join/koo59k více viz zadání ČJ 20. 4.) 

 

Ať se vám dobře daří a vše ať se podaří. 
            Lada Ocásková 
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