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Skloňování 
 

SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN 

 

 já ty on ona ono my vy oni / 
Vy 

1.pád ich du er sie es wir ihr sie/Sie 

3.pád mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen 

4.pád mich dich ihn sie es uns euch sie 

 

 

SKLOŇOVÁNÍ – ČLEN URČITÝ 

 r. mužský r. ženský r. střední 

1.pád der die das 
3.pád dem der dem  

4.pád den die das 
 

 

SKLOŇOVÁNÍ – NEURČITÝ ČLEN, PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA 

 přivlastňovací zájmena a zájmeno kein skloňujeme stejně jako 

člen neurčitý 

 r. mužský r. ženský r. střední 

1.pád ein / 
 mein/kein 

eine /  
meine / keine 

ein / 
 mein / kein 

3.pád einem / 
meinem/keinem 

einer / meiner 
/ keiner 

einem / meinem 
/ keinem  

4.pád einene / meinen 
/ keinen 

eine /  
meine / keine 

ein /  
mein / kein 

 

 přivlastňovací zájmeno euer (váš) můžeme pokrátit – euerem / eurem; eueren / 

euren; euerer / euer; euere / eure 
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Zkus si procvičit: 

za něj ……………………………………………….  přede mnou ………………………………………………. 

nad tebe ………………………………………………. vedle nás ………………………………………………. 

pod Vámi ………………………………………………. na ní ………………………………………………. 

do vás ……………………………………………….  za tebou ………………………………………………. 

ve mně ……………………………………………….  nad námi………………………………………………. 

mezi vás a ně ………………………………………………. 

 

 

za můj dům ………………………………………  před jeho školou ……………………………………… 

nad tvojí postelí ……………………………………… vedle jejího bratra ……………………………………… 

pod Váš stůl ………………………………………  na žádném okně ……………………………………… 

do jejich garáže ……………………………………… za mojí skříní ……………………………………… 

v našem obchodě ……………………………………… nad vaše město……………………………………… 

mezi tvoji školu a náš dům……………………………………………………………………………… 

 

 

hinter ihn – 4.pád; vor mir – 3.pád; über dich – 4.pád; neben uns – 3.,4.pád; unter Ihnen – 3.pád; auf / an  ihr – 3.pád; in euch – 

4.pád; hinter dir – 3.pád; in mir – 3.pád; über uns – 3.pád; zwischen euch und sie- 4.pád

hinter mein Haus – 4.pád; vor seiner Schule – 3.pád; über deinem Bett – 3.pád; neben ihrem Bruder – 3.pád/ neben ihren Bruder – 4.pád; 

unter Ihren Tisch – 4.pád; an/auf keinem Fenster – 3.pád; in ihren Garage – 4.pád; hinter meinem Schrank – 3.pád; in unserem Geschäft 

– 3.pád; über eure Stadt – 4.pád; zwischen deine Schule und unser Haus – 4.pád


