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Anotace:  

 

Žáci se seznámí se skloňováním ukazovacího zájmena týž / tentýž  a a následně procvičí 

používání  správných tvarů (podle vzoru mladý)  

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 



Zájmeno týž (tentýž) skloňujeme 

podle vzoru m l a d ý 

   Rod mužský - číslo jednotné 

• 1.pád     týž          (tentýž) mladý 

• 2.pád téhož   mladého 

• 3.pád témuž   mladému 

• 4.pád týž (hrad) (tentýž) mladý 

• 4.pád téhož (pána)  mladého 

• 6.pád (o) témž  (tomtéž) mladém 

• 7.pád týmž         (tímtéž) mladým 



•  Rod ženský - číslo jednotné 

• 1.pád     táž     /tatáž mladá 

• 2.pád téže    mladé 

• 3.pád téže    mladé 

• 4.pád touž (ženu)  tutéž  mladou 

• 6.pád (o) téže   mladé 

• 7.pád touž    /toutéž mladou 

 
Pomůcka pro naše zapamatování a rozlišování:     též = také !!!  

         V zájmenu používáme tvar téže  !!! 

 

Zájmeno táž skloňujeme podle 

vzoru m l a d á 

 



Zájmeno totéž skloňujeme podle 

vzoru m l a d é 

  Rod střední - číslo jednotné 

• 1.pád     totéž            mladé 

• 2.pád téhož   mladého 

• 3.pád témuž   mladému 

• 4.pád totéž (město)  mladé 

• 6.pád (o) témž(e) (tomtéž) mladém 

• 7.pád týmž         (tímtéž) mladým 



Zájmeno tíž (titíž)  skloňujeme 

podle vzoru m l a d í 

  Rod mužský - číslo množné 

• 1.pád     tíž  (knižní)  titíž    mladí  (muži) 

      tytéž mladé (stroje) 

• 2.pád týchž   mladých 

• 3.pád týmž    mladým 

• 4.pád tytéž    mladé 

• 6.pád (o) týchž   mladých 

• 7.pád týmiž   mladými 



Zájmeno tytéž (tentýž)  skloňujeme 

podle vzoru m l a d é 

  Rod ženský - číslo množné 

• 1.pád    tytéž  (dívky)  mladé 

 2.pád týchž   mladých 

• 3.pád týmž    mladým 

• 4.pád tytéž    mladé 

• 6.pád (o) týchž   mladých 

• 7.pád týmiž   mladými 



Zájmeno táž,  tatáž skloňujeme 

podle vzoru m l a d á 

  Rod střední - číslo množné 

• 1.pád    táž, tatáž  (zvířata) mladá 

 2.pád týchž   mladých 

• 3.pád týmž    mladým 

• 4.pád tatáž    mladá 

• 6.pád (o) týchž   mladých 

• 7.pád týmiž   mladými 



Množné číslo - shrnutí 

Rod mužský Rod ženský Rod střední 

1.p. tíž / titíž  (muži)   

tytéž (hrady) 

tytéž (ženy) táž,  tatáž 
(zvířata) 

2.p. týchž 

3.p. týmž 

4.p. tytéž tytéž táž, tatáž 

6.p. o týchž 

7.p. týmiž 
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