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Zájmena přivlastňovací

já ty on ona ono

1. pád můj, má/moje
mé/moje

tvůj, tvá/tvoje,
tvé/tvoje jeho její jeho

2. pád mého, mé, mého tvého, tvé, tvého jeho její jeho

3. pád mému, mé, mému tvému, tvé,
tvému jeho její jeho

4. pád mého/ můj,
mou/moji, mé/moje

tvého, tvou/tvoji,
tvé/tvoje jeho její jeho

6. pád mém, mé, mém tvém, tvé, tvém jeho její jeho

7. pád mým, mou, mým tvým, tvou, tvým jeho její jeho

my vy oni, ony

1. pád náš, naše, naše váš, vaše, váš jejich

2. pád našeho, naší, našeho vašeho, vaší, vašeho jejich

3. pád našemu, naší, našemu vašemu, vaší, vašemu jejich

4. pád našeho/náš, naši, naše vašeho/váš, vaši, vaše jejich

6. pád našem, naší, našem vašem, vaší, vašem jejich

7. pád naším, naší, naším vaším, vaší vaším jejich

Jednotné číslo

můj tvůj jeho její



Doplň správné tvary  v jednotném čísle 
(můj, moje, tvůj, tvoje, jeho, její, náš, naše,váš, vaše, jejich) 

________ kamarád (já) ________ kolo (vy)

________ rodina (oni) ________ učitel (on)

________ kniha (my) ________ táta (já)

________ sestra (ty) ________ sešit (oni) 

________ syn (my) ________ kotě (ona)

________ dům (on) ________ mléko (ty)

Doplň správné tvary v závorce do textu

Půjdu s __________ (ona) matkou. Viděla jsem _________ 

(oni) psa. Mluvili s _________ (vy) otcem.  _________ (já) 

sešit leží na stole.  Vyprávěl příběh o _______ (on) babičce. 

Bez ___________ (my) Jany neodejdu. Běhalo tu 

__________ (ty) kotě. Řekni to _________ (my) otci. 

Angli
ština:    

Ruština:          
Vietnamština: 

čtina:           
Ukrajin

Complete right forms in brackets into the text

Hãy điền các biểu mẫu chính xác trong dấu ngoặc 
                       vào văn bản

Доповни дужки до тексту в правильному вигляді
Заполни правильные формы в скобках в текст 



Množné číslo

já ty on ona ono

1. pád mí/moji, mé/moje,
má/moje

tví/tvoji, tvé/tvoje,
tvá/tvoje jeho její jeho

2. pád mých tvých jeho jejích jeho

3. pád mým tvým jeho jejím jeho

4. pád mé/moje, tvá/tvoje tvé/tvoje,
tvá/tvoje jeho její jeho

6. pád mých tvých jeho jejích jeho

7. pád mými tvými jeho jejími jeho

my vy oni, ony

1. pád naši, naše vaši, vaše jejich

2. pád našich vašich jejich

3. pád našim vašim jejich

4. pád naše vaše jejich

6. pád našich vašich jejich

7. pád našimi vašimi jejich

náš váš jejich



 Doplň správné tvary v množném čísle

_________ rodiče (vy)                 _________ chlapci (ty)

_________ sešity (on)      _________ knihy (oni)

_________ boty (já)                          _________ otcové (my)

_________ tužky (já)                          _________ vlasy (ona)

_________ pohádky (on)             _________ dívky ( my) 

_________ úkoly ( ty)                   ___ ____  kamarádky (ono)_ _

Doplň správné tvary
Znáš _________________ (můj bratr)?

Nemám  rád _____________________ (tvá sestra).

Běhal okolo _____________________ (její dům).

Na _______________________ (naše okno) seděla kočka.

Jel autobusem  s ________________________ (jejich děti).

Proč vaše kočka nemá ráda _________________ (náš pes).

Bavili se o _________________________( jejich kamarádi).

Viděl jsem  ___________________________ (vaši rodiče).

Řekni to ______________________________ (její učitelce).

Angli
ština:   

Ruština:         
Vietnamština: 

čtina:      
Ukrajin

Complete right forms in plural

Hãy điền các biểu mẫu chính xác trong số nhiều
  

Доповни в правильному виглядi  множинi
Заполни правильные формы во множественном числе

и


