
ČJA/P1A/Distanční výuka/ 

Učební texty č. 11 a 12 
 

1. Učební texty neopisujte do sešitů – stačí, když si to přečtete, 

popřípadě vytisknete na počítačové tiskárně a do sešitu vložíte. Pouze 

vypracujte následující domácí úkoly a pošlete mi je na e-mail: 

reditel@sousvodnany.cz 

2. Domácí úkoly:  
 

Úkol č. 1 (doplňte tvary mě/mně) 

Povídali si o (mě/mně). (Mě/mě) nepozvali. Seděl v divadle vedle (mě/mně). Ani 

se na (mě/mně) nepodíval. Nedělal to kvůli (mě/mně). Znáš (mě/mně) dobře? Psal 

(mě/mně) kamarád, že by (mě/mně) navštívil. Zdržel se u (mě/mně) celé 

odpoledne. Rádi ke (mě/mně) jezdili. Má (mě/mně) rád.  

 

Úkol č. 2 (doplňte předložku s nebo z) 

Půjdete (s/z) námi na výlet do Posázaví? Vystoupil (s/z) auta. Utrhla se (mě/mně) 

podšívka (s/z) šatů do tanečních. Umíš číst (s/z) mapy? Vyndej prádlo (s/z) pračky 

a pověs ho na zahradu. (S/Z) náměstí se rozbíhají ulice do všech stran. Vzal jsem 

si (s/z) sebou svačinu na cestu. Dům je postaven (s/z) cihel. Veverka skákala (s/z) 

větve na větev. Fotbalisté hráli (s/z) třemi útočníky. Letadlo vzlétlo (s/z) bitevní 

lodi. Olej se nemísí (s/z) vodou. Věra vyhlédla (s/z) okna. Záznam (s/z) utkání 

uvidíte večer. 

 

I. Nové učivo: 

Tvary zájmena „já“ 
 

1. pád   já 

2. pád   mě   (= krátký tvar, 2 písmena) 

3. pád   mně, mi 

4. pád   mě 

6. pád   mně   (dlouhý tvar, 3 písmena) 

7. pád   mnou 
 

Pravopisně nejsou tvary 1. pádu (já) a 7. pádu (mnou) žádný problém. Pravopisné 

těžkosti jsou pouze u zbývajících pádů. Ale i zde můžeme rozdělit psaní tvarů mě 

nebo mně na dvě skupiny podle pravopisu: 
 

 1.skupina v 2. a 4. pádu zájmena já píšeme krátký tvar mě 

 2.skupina v 3. a 6. pádu zájmena já píšeme dlouhý tvar mně 



Poznámka: V 3. pádu může být ještě tvar mi (nezaměňovat se zájmenem my) – např. 

  „Podej mi ruku“ nebo „Podej mně ruku“ – obojí je správně a je to  

  spisovné. Ale tento tvar nemůže stát na začátku věty – můžeme říci větu 

  „Mně to nikdo neřekl“, ale nelze říci „Mi to nikdo neřekl“. 

V praxi je ale pro žáky a studenty někdy obtížné rozeznat, v jakém pádu je zájmeno 

„já“ a tedy napsat i správný tvar buď mě, nebo mně. 

 

Samozřejmě, že to lze poznat kladením pádových otázek (např. 2. pád – bez koho? bez 

čeho? atd.), ale existuje i jiný způsob, jak pád zájmena „já“ bezpečně poznat, a tudíž 

tak psát správně krátký tvar (mě), nebo dlouhý tvar (mně): 

 

Je to metoda náhrady (substituce) tvaru zájmena „já“ správným tvarem podstatného 

jména žena (chcete-li mluvnického vzoru „žena“): 

 

2.pád   žen -y  krátký tvar   mě 

3.pád   žen -ě  dlouhý tvar   mně 

4.pád   žen -u  krátký tvar   mě 

6.pád   žen- -ě  dlouhý tvar   mně 

 

Stačí místo tvaru zájmena „já“ ve větě dosadit slovo „žena“ ve správném tvaru a 

koncovka (viz zde výše) vám napoví, o jaký pád se jedná. Nejste-li si přesto jisti, 

zkontrolujte to ještě pomocí pádové otázky. 

 

Například:  Seděl vedle (já) v kině. Nahradíme takto: Seděl vedle (žen-y) 

   v kině (podle koncovky –y je to 2. pád), tedy píšeme krátký tvar: 

   Seděl vedle mě v kině. 

 

Závěr: Ve 2. a 4. pádu píšeme v tvarech zájmena „já“ krátký tvar mě. 

  V 3. a 6. pádu píšeme v tvarech zájmena „já“ dlouhý tvar  mně 

   

Poznámka: Chyby při psaní mě a mně jsou hrubé chyby – je to podobné jako když 

  nesprávně napíšete tvrdé –y místo měkkého –i. 

  



II. Nové učivo: 
 

Předložky s a z 
 

Předložka je samostatný neohebný slovní druh, vždy se píše zvlášť (s babičkou, 

z lesa). Pokud jde o to, kdy psát předložku s a kdy předložku z, pak platí toto 

jednoduché pravidlo: 

 

Předložka s se pojí s 2. pádem 

 

Předložka z se pojí se 7. pádem 

 

Např.   Pojeď s (7. pád) námi na výlet na Šumavu. 

  Z tašky (2. pád) mi vypadly sešity. 
  (Předpony s- a z- si probereme příště, aby se nám to nyní nepletlo) 

 

Vypracujte domácí úkoly č. 1 a č.2 uvedené na začátku a pošlete mi je na 

e-mail: reditel@sousvodnany.cz 
 


