
Osobní zájmena v akuzativu 
  
Cvičení 1: Doplňte správné formy zájmen v závorce. 
 
Červená Čepička 
Byla jednou jedna holčička. Měla úplně normální jméno, ale nikdo 
_ho_ (ono) neříkal. Všichni ____ (ona) každý den zdravili: „Ahoj, Červená Čepičko!“,  
protože měla každý den čepičku na hlavě. Nosila _____ (ona) pořád. Brala si _____ (ona) 
v létě, v zimě, na podzim i na jaře. Jen když šla spát, dala čepičku na noční stolek. Červená 
Čepička měla maminku a babičku a měla ____ (ony) moc ráda. Tatínka Červená Čepička 
neměla, neznala ____ (on) a nepamatovala si na ___ (on), protože byla moc malá, když 
odešel do světa. Čepička na _____ (on) někdy myslela, ale nebyla smutná, protože měla psa, 
kočky a králíky, starala se o ____ (oni) a neměla čas být smutná. Když šla ze školy, už se na 
______ (oni) těšila a běžela rychle domů.  
Červená Čepička vstávala každý den ve tři čtvrtě na sedm, umyla se, vyčistila si zuby a vzala si 
svou oblíbenou červenou čepičku. V sedm hodin snídala obvykle chleba nebo housku, máslo, 
sýr, salám nebo marmeládu a pila kakao. Pak šla do školy. To byl její normální den. 
Každý víkend navštěvovala Červená Čepička svoji babičku. Nosila jí vždy něco dobrého k jídlu 
a k pití. Jednou v sobotu šla Červená Čepička zase k babičce. Měla pro ____ (ona) víno a 
čokoládový dort, protože babička slavila narozeniny. V lese potkala vlka. Znala ____ (on) 
dobře, ale trochu se ho bála. Vypadal trochu nesympaticky, ale jinak byl hodný. Červená 
Čepička ___ (on) pozvala k babičce na narozeniny. Vlk byl rád a strávil tak příjemnou 
sobotu. 
 
Cvičení 2: Odpovídejte na otázky k textu. 
1. Proč měla Červená Čepička takové jméno? _Protože nosila na hlavě červenou čepičku. _ 
2. Jak často nosila Červená Čepička svoji čepičku? ________________________ 
3. Pamatovala si Červená Čepička na tatínka? ___________________________ 
4. O jaká zvířata se Červená Čepička starala? ___________________________ 
5. Co dělala Červená Čepička každé ráno? ______________________________ 
6. Proč šla Červená Čepička zase jednou v sobotu k babičce? __________________ 
7. Co udělala Červená Čepička, když v lese potkala vlka? _____________________ 
8. Jaký byl vlastně vlk? ___________________________________________ 
 
Cvičení 3: Doplňte správné sloveso: se starala, navštěvovala, nosila, strávil, 
vypadal, neříkal, myslela, brala si, slavila, dala, potkala, pozvala. 
 
1. Babička _slavila_ narozeniny.  5. ______ ho k babičce na oslavu narozenin. 
2. V lese ______ velkého vlka.  6. _________ trochu nesympaticky. 
3. Čepička na tatínka někdy ______. 7. ______ ji v létě, v zimě, na jaře i na podzim. 
4. _______ ji pořád.    8. Čepička často babičku __________. 



9. Vlk ______ příjemnou sobotu.  11. Doma _______ o psa, kočky a králíky.  
10. Nikdo to jméno __________.  12. _______ čepičku na noční stolek. 
 
Cvičení 4: Podtržené slovo nahraďte správným zájmenem. Pozor na pozici zájmena! 
Např. Červená Čepička často navštěvovala babičku. 
 Červená Čepička ji často navštěvovala. 
 
Každý den nosila čepičku na hlavě. _________________________    
Vyčistila si zuby. ______________________________________ 
Tatínka Červená Čepička neměla. __________________________ 
Červená Čepička tatínka neměla. __________________________ 
V lese potkala vlka. ___________________________________ 
Pozvala vlka k babičce na narozeniny. _______________________ 
Pozvala vlka k babičce na narozeniny. _______________________ 
Dala čepičku na noční stolek. _____________________________ 
Dala čepičku na noční stolek. ____________________________ 
Ráda pila kakao. _____________________________________ 
Čepička měla ráda zvířata. ______________________________ 
Čepička si vzala svoji oblíbenou červenou čepičku. ____________________________ 
Měla pro babičku čokoládový dort. _____________________________ 
Měla pro babičku čokoládový dort. _____________________________ 
 
Cvičení 5: Najděte v textu sloveso imperfektivní nebo perfektivní. 

Např. číst/_______ → číst/_přečíst_ 
  
 ________/říct    __________/oslavit 
 ________/pozdravit   __________/postarat se 
 _______/vzít si    __________/vstát 
 _______/poznat    mýt se/___________  
 _________/zapamatovat si   _________/vypít 
 _________/navštívit   potkávat/__________ 
 zvát/________    trávit/____________ 
 
Cvičení 6: Doplňte do vět správnou prepozici: do, k, v, o, ze, na. 
1. Všichni ji zdravili: „Ahoj, Červená Čepičko!“, protože měla čepičku každý den _na_ hlavě. 
2. Čepička potkala __ lese vlka a pak ho pozvala __ babičce __ narozeniny. 
3. Jen když šla spát, dala čepičku __ noční stolek. 
4. Měla psa, kočky a králíky, starala se __ ně a neměla čas být smutná. 
5. Když šla __ školy, už se __ ně těšila. 
6. Čepička si __ tatínka nepamatovala, protože byla moc malá, když odešel __ světa. 


