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 a) Proč dopis babičce nikdy nepřišel? 

_______________________________ 

b) Proč asi píše Ti velkým písmenem? 

________________________________________________________________ 

1. Podtrhni v psaní pro babičku všechna ZÁJMENA. 

2. Vypiš z něj k danému pádu správné tvary zájmena JÁ. 

1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád 

     mnou 

  

3. Ostatní ZÁJMENA z dopisu rozděl podle druhu. Opakující se piš jen jednou. 

osobní přivlastňovací tázací vztažná neurčitá záporná ukazovací 

  

 

 

 

     

 

 

Milá babičko,  

hádej, kdo tu soutěž nakonec vyhrál! Já! To byl den. Naše auto mělo cestou 

poruchu. Málem začali beze mne, ale pak mi volala třídní, aby zjistila důvod 

mé nepřítomnosti. Když se dozvěděla, proč mám zpoždění, požádala 

pořadatele o chvíli strpení. Jakmile mě zahlédla ve dveřích, spadl jí prý 

kámen ze srdce. Uvaděč o mně pěkně promluvil a pak už jsem zpívala. 

Nakonec se mnou udělali pár fotek. Doufám, že se Ti taky daří dobře. Těším 

se na naše shledání. 

Tvá Magda   
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4. Dopiš další zájmena tak, aby u každého druhu byly tři. Uveď vlastní 

příklady. 

5. Víš, kdy napsat MNĚ a kdy MĚ? Pokud ne, vylušti tajenku. (Piš si písmena nad 

znaky.) 

B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V 



 

Zájmeno MNĚ píšeme ve a  _________ pádu.  

Zájmeno MĚ píšeme ve a___________ pádu. 

6. Přečti si pozorně psaní od babičky. Doplň MNĚ/MĚ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Jak to, že babička nevěděla, 

jak Magda dopadla? 

__________________________ 

__________________________ 

b) Vypiš zájmena, která jsou 

napsána tak, že vyjadřují úctu 

k adresátovi. _______________ 

7. Babička si po napsání dopisu rozsedla brýle. Napiš za ni na obálku 

Magdaleninu adresu.  

Moje drahá Magdi,  

nedávno se _________ o Tobě zdálo. Ve snu jsi ______ řekla, že jsi vítězkou. 

Jak si vlastně dopadla? Napadlo _______, že bychom Tvé případné vítězství 

mohli oslavit. Navštiv _________. Udělalo by _______ to obrovskou radost. 

Sousedka ____________ nedávno dala skvělý recept na dort. Viděla 

_________ před cukrárnou a usoudila, že ________ chybí něco sladkého. 

Vyzkoušíme ho společně, co říkáš? 

Mirka Sivá  

         ___________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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Otec Magdy je syn Mirky Sivé. Magda s ním bydlí v Jablunkově na Bezručově 

ulici v domě číslo 57. Seznam PSČ je dostupný například na internetu. 

8. Úkol pro šikuly. 

Naprav Magdinu chybu a napiš babičce nový dopis. Fantazii se meze nekladou. 
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ŘEŠENÍ 

 

 

 a) Proč dopis babičce nikdy nepřišel? 

 V adrese chybí jméno a příjmení. 

b) Proč asi píše Ti velkým písmenem? 

Např. Vyjadřuje tím babičce úctu.  

1. Podtrhni v psaní pro babičku všechna ZÁJMENA. 

2. Vypiš z něj k danému pádu správné tvary zájmena JÁ. 

1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 6. pád 7. pád 

já mne mi mě mně mnou 

  

3. Ostatní ZÁJMENA z dopisu rozděl podle druhu. Opakující se piš jen jednou. 

osobní přivlastňovací tázací vztažná neurčitá záporná ukazovací 

jí 

 se 

Ti 

naše 

mé 

tvá 

 kdo   tu 

to 

 

 

4. Dopiš další zájmena tak, aby u každého druhu byly tři. Uveď vlastní příklady. 

Více možností řešení. 

Milá babičko,  

hádej, kdo tu soutěž nakonec vyhrál! Já! To byl den. Naše auto mělo cestou 

poruchu. Málem začali beze mne, ale pak mi volala třídní, aby zjistila důvod 

mé nepřítomnosti. Když se dozvěděla, proč  mám zpoždění, požádala 

pořadatele o chvíli strpení. Jakmile  mě zahlédla ve dveřích, spadl jí prý 

kámen ze srdce. Uvaděč o mně pěkně promluvil a pak už jsem zpívala. 

Nakonec se  mnou udělali pár fotek. Doufám, že se Ti taky daří dobře. Těším 

se na naše shledání. 

Tvá Magda  
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5. Víš, kdy napsat MNĚ a kdy MĚ? Pokud ne, vylušti tajenku. 

B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V 



 

Zájmeno MNĚ píšeme ve a  2. a 4. pádu.  

Zájmeno MĚ píšeme ve a 3. a 6. pádu. 

6. Přečti si pozorně psaní od babičky. Doplň MNĚ/MĚ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Jak to, že babička nevěděla, 

jak Magda dopadla? 

Dopis nepřišel, chybělo na 

něm jméno adresáta. 

b) Vypiš zájmena, která jsou 

napsána tak, že vyjadřují úctu 

k adresátovi. Tobě, Tvé 

7. Babička si po napsání dopisu rozsedla brýle. Napiš za ni na obálku 

Magdaleninu adresu.  

Otec Magdy je syn Mirky Sivé. Magda s ním bydlí v Jablunkově na Bezručově 

ulici v domě číslo 57. Seznam PSČ je dostupný například na internetu. 

8. Úkol pro šikuly. 

Naprav Magdinu chybu a napiš babičce nový dopis. Fantazii se meze nekladou. 

Moje drahá Magdi,  

nedávno se mně o Tobě zdálo. Ve snu jsi mně řekla, že jsi vítězkou. Jak si 

vlastně dopadla? Napadlo mě, že bychom Tvé případné vítězství mohli 

oslavit. Navštiv mě. Udělalo by mně to obrovskou radost. Sousedka mně 

nedávno dala skvělý recept na dort. Viděla mě  před cukrárnou a usoudila, 

že mně chybí něco sladkého. Vyzkoušíme ho společně, co říkáš? 

Mirka Sivá 
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