
Zopakuj si  
zadání pro samostudium

V on-line hodinách jsme už přestoupili na neohebné slovní druhy, ale z ohebných
nesmíme zapomenout ještě na zájmena a číslovky. 

ZÁJMENA:
- zopakuj si druhy zájmen (osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, 

neurčitá, záporná, *vymezovací)
- skloňování zájmen (POZOR na tvary osobního zájmene JÁ); některá zájmena 

skloňujeme podle vzorů přídavných jmen (můj, tvůj, svůj, takový, týž, tentýž,  
sám, samý, jaký, který, každý, nijaký, žádný – jako MLADÝ; její, jejíž, čí, ničí, 
něčí  - jako JARNÍ)

- skloňování zájmene JENŽ (vztažné zájmeno, v jehož skloňování se často  
chybuje, je dobré ho znát – synonymum k zájmenu KTERÝ)

pád Mužský rod Ženský rod Střední rod

Jednotné číslo

1. p.
2. p.
3. p.
4. p.

6. p.
7. p.

(chlapec) jenž
                jehož, něhož
                jemuž, němuž
(chlapec) jehož, jejž
        (les) jejž
          (o) němž
                jímž, nímž

(žena) jež
           jíž
           jíž
           již

     (o) níž
          jíž, níž

(děvče) jež
             jehož
             jemuž
             jež

       (o) němž
             jímž, nímž

Množné číslo

1. p. (chlapci) již
     (lesy) jež

(ženy) jež (děvčata) jež

2. p.
3. p.
4. p.
6. p.
7. p.

                 (chlapci, lesy, ženy, děvčaty) jichž, nichž
                                                                jimž, nimž
                                                                jež, něž
                                                          (o) nichž
                                                                jimiž, nimiž

Pro srovnání: skloňování JENŽ a ON/ONA/ONO je totožné (2. - 7. p) jen přidáme na
konec ž.
  Bez něho bych to nedokázal.        To je Pavel, bez jehož pomoci bych to nedokázal.
  O ní  se toho namluví.        Představím vám tuto knihu, o níž se tolik mluví.
  Podala bys mu (štěněti) misku?     To je to štěně, jemuž patří ten obojek.



ČÍSLOVKY
- druhy číslovek (základní, řadové, druhové, násobné)
- dělení číslovek na: určité X neurčité
- zápis a čtení číslovek

  43 čtyřicet tři, třiačtyřicet (takto zapsanou číslovku píšeme dohromady)

158 sto padesát osm 
stopadesát osm
stopadesátosm  (dohromady jen na poštovních poukázkách)

1984 tisíc devět set osmdesát čtyři
tisíc devětset osmdesát čtyři
devatenáct set osmdesát čtyři
devatenácet osmdesát čtyři

Jak číst:
• léta Páně 1984. (řadová číslovka)  ˃ ˃ ˃ ˃ ˃

l. p. devatenáctistého osmdesátého čtvrtého

• V přijímacích zkouškách byl až na 253. místě. ˃ ˃ ˃ ˃ ˃
……… na dvoustém padesátém třetím místě.
……… na dvoustém třiapadesátém místě.

•
* podstatné jméno za takovouto velkou číslovkou se může mít tvar podle poslední 
číslovky (dvě stě sedmdesát jeden člen i dvě stě sedmdesát jedna členů)

Výstavu zhlédlo 11 353 (jedenáct tisíc tři sta padesát tři) návštěvníci.
i

Výstavu zhlédlo jedenáct tisíc tři sta padesát tři  návštěvníků.


