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1/  MI   x   MY 
My (MY VŠICHNI) 
Zájmeno my zastupuje 1. osobu čísla množného v 1. pádu. Pokud je tedy zájmeno my 

podmětem věty, píšeme automaticky tvrdé Y. Např. sdělujeme postoje, pocity, vlastnosti sebe 

a ještě někoho dalšího, popisujeme náš stav, vztah k něčemu apod. 
My jsme tam byli také. My přijdeme až v osm. Nevím jak vy, ale my s tím rozhodně 
nesouhlasíme. My máme hlad! 

Mi (MI – MNĚ) 
Zájmeno mi zastupuje sice také 1. osobu, ale v čísle jednotném a co je hlavní - v 3. pádu. 

Často se používá ve větách rozkazovacích a přacích větách, ale není to rozhodně podmínkou. 
Mohl bys mi to podržet? To se mi snad jen zdá! Podej mi tu tužku. Snad bys mi mohl věnovat 
trochu času. Marečku, podejte mi pero. 
Učebnice str. 104 (108), PS str. 18/ cv. 6, 7 
 

2/  MY, VY – PÍŠEME tvrdé y, ale v 7. pádě – s vámi, námi – PÍŠEME měkké i.  
Učebnice str. 104 (108) PS str. 18/ cv. 5, 7 
 

3/ JI x JÍ  (ni x ní) nebo (naši, naší) 
 
Tvar JI - používáme pouze ve 4. pádu.  

PŘ: Viděl jsem ji včera. Zavolej ji sem, zkusím s ní promluvit. Nechtěla bych ji urazit. 

Zahlédli jsme ji včera v obchodě. Všichni ji se zaujetím poslouchali. 

Naopak po tvaru JÍ sáhneme ve všech ostatních pádech (nejčastěji ve 3. pádu) 

Nevšímej si jí, má špatnou náladu. Proč jste jí neřekl pravdu? Házel jí míč a omylem trefil 
okno. K pátým narozeninám jí daroval poníka. Zavolej jí. 

Stejná pravidla platí také pro psaní tvarů ni a ní. Tvary začínající na N se používají po 
předložce (například bez ní, o ní, k ní, na ni). 

Pomůcka pro ty, kteří se neradi řídí pádem 
Místo zájmena osobního zkuste použít zájmeno ukazovací (ta) v příslušném tvaru. 
Viděl jsem ji. – Viděl jsem tu (ženu). – tu = ji (obě samohlásky jsou krátké) 
Chtěl jsem jí ukázat. – Chtěl jsem té (ženě) ukázat. – té = jí (obě samohlásky jsou dlouhé) 
Mluvili o (té) naší škole. Ukazovali na (tu) naši školu.   
Učebnice str. 105 (109) PS str. 18/ cv. 4, 7, PS str. 19/ cv. 2 
 

4/ S SEBOU  x  SEBOU 
s sebou = já + něco dalšího 
já a moje káva v kelímku, já a můj kamarád – vezmu si kávu s sebou, svačinu s sebou 
sebou = já svým tělem 
já svým tělem trhnu, já svým tělem házím – trhnu sebou, házím sebou 
Samotné sebou se používá především po slovesech, která označují nějaký pohyb. Setkat se 
s ním můžeme ale také ve spojení samo sebou. 

Učebnice str. 103 (107) PS str. 18/ cv. 3                                                                            
 
5/ Velké písmeno ve tvarech Váš, Vám, Vaše apod. slouží k vyjádření úcty.                         
Př: Rádi bychom Vás informovali o kladném vyřízení Vaší objednávky. Chtěli bychom Ti popřát vše nejlepší.  
Využijeme při psaní dopisu - PS str. 10.  Učebnice str. 112 - 113 (108 - 109)  

2., 3., 6., 7. pád jí ní naší té, tou 
4. pád ji ni naši tu 
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