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METODIKA

Slide 4: Žáci si sestavují přehled tvarů předmětových zájmen. Do rámečků vepíší zájmeno osobní a      
             k němu posunou správné zájmeno v pádě.

Slide 5: Podobná aktivita, kterou žáci dělají. Odkrývají políčka se zájmeny a snaží se je zapamatovat.

Slide 6: Žáci se snaží doplnit správné tvary zájmen podle zájmen v závorkách. Pak jejich doplnění  
             smažeme, závorky se zájmeny zakryjeme a použijeme interaktivní kostku, která jim ukáže 
             osobní zájmeno, které do věty změníme na předmětové. Věty říkají i česky a uvědomují si 
             větné vztahy.

Slide 7: Interaktivní hra, žáky rozdělíme na dva týmy. Spustíme výběr, pokud žáci správně přeloží, 
             připisujeme jim body do tabulky.

Slide 8: Může sloužit jako písemné cvičení, či procvičujeme ústně tvary předmětových zájmen.    



Subject and Object pronouns - zájmena 
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Ty

On

Ona

Ono

My
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Oni

me you him
her it

us 
you 

them



osobní osobní
předmětová

" v pádě"
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ty, vy
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Uncover personal and object pronouns



Complete the sentences with object pronouns

1. Look at ............................... (they).
2. Pass ............  .....................  (I/it).
3. Is she in love with ...............(he).
4. I don´t know ........................(he).
5. Don´t give it to ................... (I)
6. I want play football with ......... (they).
7. We go to the cinema with ......... (she).
8. This present is for .................. (we). 





Fill in the correct object pronouns (me, you, him, her, it, us, them). 

1. This chair is very comfortable. Please, sit on ........................  .
2. This present is for Mary and Joe. It is for ..............................  .
3. They must stop a thief. Stop ........................ .
4. I know Sue. I know ............................ .
5. How many oranges do you want?   I would like two 
of ................... .
6. Look! David is over there. Call .................... .
7. You can watch Tv with ................. . (I)
8. Do you trust ..................... (John)?
9. Do you want this book? Yes, take ...................  .
10.We haven´t any milk. Please, buy it for ...................... .    
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