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PRONOUNS – subject, 
possessive and object

(ZÁJMENA- osobní, 
přivlastňovací a předmětová)



PRONOUNS
subject

I já

you ty

he on

she ona

it ono, to

we my

they oni, ony,      

ona

possessive

my moje

your tvoje

his jeho

her její

its jeho (neživ.)

our naše

their jejich

object

me mě, mi

you tobě, tě

him mu, ho

her ji, jí

it jemu (neživ.)

us nám

them jim

NA 
ZAČÁTKU 

VĚTY

ZA 
SLOVESEM

před 
podstatným 

jménem



Copy and try to complete. Check your writing. 
(Opiš a doplň.  Zkontroluj.)

subject

I                                                                                   

…..

..…    

she

..…

we

.….

possessive

.….

your

..…

…..

its

..…

their

object

…..   

…..

him

…..

…..

…..

…..

you

he

it

they

my me

you

his

herher

it

our us

them



Write sentences with correct pronoun.
(Napiš věty se správným zájmenem.)

1. I / My / Me name´s Susan and I´m 12.

2. They think he / his / him is sad.

3. I love she / her / his.

4. Give I / my / me your phone.

5. They / Their / Them send we / our / us

a letter every month.



Check your sentences.
(Zkontroluj.)

1. My name´s Susan and I´m 12.

2. They think he is sad.

3. I love her .

4. Give me your phone.

5. They send us a letter every month.



Translate.
(Přelož.)

1. Vždy mu pomáhám.

2. Mám nové knihy a jsou krásné.

3. Tvůj pes je malý a jeho nohy jsou 
krátké.

4. Můžeš jít s námi?



Check your writing.
(Zkontroluj.)

1. Vždy mu pomáhám.  I always help him.

2. Mám nové knihy a jsou krásné.

I have got new books and they are nice.

3. Tvůj pes je malý a jeho nohy jsou krátké.

Your dog is small and its legs are short.

4. Můžeš jít s námi?      Can you go with us?




