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ZÁJMENA – CVIČENÍ 

1. Doplňte vhodné zájmeno z dané nabídky: 

a) We don´t know …………(they/their/them) and they don´t know …………(our/us/we). 

b) You have a small house. Our house is much bigger than ……………… (you/yours/your). 

c) ………… (my/hers/him) classmates are as old as ……………….(I/mine/me). 

d) You can call ………..(her/his/my) but you should ask ……….(their/him/he). 

 

2. Nahraďte tučně vytištěná slova samostatně stojícím přivlastňovacím zájmenem: 

It isn´t my pen. It´s our wedding. It´s her idea. It wasn´t their car. It´s your advice. 

 

3. Doplňte vhodné zvratné zájmeno: 

Lonely people sometimes talk to ………………. Help …………………… to some cake. Have you ever burnt 

…………………..? Jim fell off the ladder and injured ………………….. My children are old enough to look 

after …………………….. We won a title, we were proud of …………………………… 

 

4. Přeložte tyto větné dvojice do češtiny: 

1A) This is Carl. He´s one of my colleagues. 1B) This is Carl. He´s a colleague of mine. 

2A) Yesterday I met one of your students. 2B) Yesterday I met a student of yours. 

3A) Some of his friends went with us.  3B) Some friends of his went with us. 

 

5. Přeložte: 

Neznám tamty ženy. Rozumí si navzájem. Na stole jsou nějaké talíře. Můžeš mi zavolat kdykoli. Chtěl 

bys něco k pití? Nic nevidím. Nikdo mě nemá rád. Vybral jsem si tyto brýle. Promluv si s ním sám. Oba 

studenti navštěvují naši školu. Nemáme žádné jídlo doma. Je v lednici nějaké mléko? Ano, je tam 

nějaké. Můžeš zaparkovat kamkoli. Před zkouškou nemůžeš ani jíst, ani pít. Zlí lidé jsou všude na 

světě. Tamta chata není naše. Našel jsi něco? Každý hráč má tři karty. Strávil jsem celý den na pláži. 

 

 

 



 

 

 

 

ZÁJMENA – VYPRACOVÁNÍ  

1. a) them/us 

     b) yours 

     c) my/me 

     d) her/him 

 

2. This pen isn´t mine. This wedding is ours. This idea is hers. This car wasn´t theirs. This advice is 

yours.  

 

3. Lonely people sometimes talk to themselves. Help yourself/yourselves to some cake. Have you 

ever burnt yourself/yourselves? Jim fell off the ladder and injured himself. My children are old 

enough to look after themselves. We won a title, we were proud of ourselves. 

 

4. 1A) Tohle je Carl. Je to jeden z mých kolegů.           1B) Tohle je Carl. Je to jeden můj kolega. 

     2A) Včera jsem potkal jednoho z tvých studentů.  2B)Včera jsem potkal nějakého tvého studenta. 

     3A) Někteří z jeho přátel jeli s námi.                         3B) Někteří jeho přátelé jeli s námi.  

 

5. I don´t know those women. They understand each other. There are some plates on the table. You 

can call me anytime. Would you like something to drink? I can´t see anything/I can see nothing. 

Nobody/No one loves me. I chose/I have chosen these glasses. Talk to him yourself. Both students 

attend our school. We don´t have any food/We have no food at home. Is there any milk in the fridge? 

Yes, there is some. You can park anywhere. Before an exam you can neither eat  nor drink. Bad 

people are everywhere in the world. That cottage isn´t ours. Have you found/Did you find anything? 

Each player has got three cards. I spent/I have spent all day/the whole day on the beach. 


