
 

CJL – Psaní bě/bje, vě/vje a mě/mně… 
 
Pracovní list 2  

Psaní bě/bje, vě/vje, mě/mně… 
Ve skupině bje se spojuje předpona ob- se slovním kořenem začínajícím na je-: objezd, objednávka, 
objevit, … 
Ve skupině vje se spojuje předpona v- se slovním kořenem začínajícím na je-: vjezd, vjet, vjem, … 
Pří rozlišování mě/mně vycházíme z tvaru přídavného jména či jiného příbuzného slova: 
střídmě, střídmější – střídmý 
vědomě, uvědoměle – vědomý 
soukromě – soukromý 
příjemně – příjemný 
tamější (tam + -ější) – tvořeno podobně jako dolejší. 
V češtině není předpona končící na –p, proto se všechna slova píší bez –j: napětí, zpěv, zpěv, … 
Shrnutí:  
Bě/vě: běžet, oběd, vědět.  
Bje, vje píšeme tam, kde je předpona ob- a v- před kořenem začínajícím na je: odjezd, objev, vjet. 
Mně: zapomněl (pomni), rozumně (rozumný), domněnka (domnívat se). 
Mě: město, měsíc, změnit. 
Slova se základem um: 
um – umí, umění, umět, …       ale     umný – umně 
rozum – rozumí, rozumět, …    ale     rozumný – rozumně, rozumnější, … 
Pamatujme: vzpomněl, připomněl, rozumně, rozuměl, změna! 
 

Zájmena osobní: 
mě – vždy správně v 2. a 4. p. j. č.: vidí mě = tě 
mne – užívá se řidčeji v 2. a 4.p. j. č.: vidí mne = tebe 
mně – vždy správně v 3. a 6. p. j. č.: přijď ke mně = k tobě 
mi – také tvar 3. p. j. č.: mi = ti 
my – jen v 1. p. mn. č.: my (všichni) se nebojíme, … 
Pamatujme! Tvar mi nelze užít na začátku věty nebo po předložce! 
 
 
Cvičení 

1. Doplnit ě/je. 
 
M-síc byl právě v úplňku. Všichni viděli, že je to stín Zem-. Za chvíli skryl v-tšinu m-síční plochy. 
V kolik hodin bude zatm-ní M-síce? Ob-dnejte si ob-d. To jsou ob-ktivní důvody. Ob-vil se silný vítr. 
Filmové nap-tí se stupňuje. Slavičí zp-v je krásný. Kdo má dnes nasp-ch? P-nkava je zp-vavý pták. 
Ob-ti války v našich myslích. Šel po p-šině. Zřejm- neslyšel dobře. Jezte střídm-. Setm-lo se rychle. 
Vyřídil to soukrom-. Rozkvetly pom-nky. Patří k osam-lým hráčům. Hudba patří k um-ní. Vzal to 
rozum-. Položil nesm-lý dotaz. Dnes jsme snědli sytý ob-d. Chodí na pravidelné odb-ry krve. Kontrola 
ob-ktu přišla včas. Koně mají nový výb-h. Mám novou v-trovku. 1492 – ob-vení Ameriky. Ob-dnám 
nové zboží. Trp-l ztrátou v-domí. V galerii vystavili zv-tšeninu obrazu. B-žecká dráha byla krátká. Rex 
byl v-rný pes. Přivítali nás tam-jší obyvatelé. Petr mu zam-nil boty. Došlo k trapnému nedorozum-ní.  
Máš čisté sv-domí? Navštěvuje um-leckou školu. Viděl jsem b-láska. Zv-tšil svůj ob-m. 
 
 
 
  



 

  
2. Rozlišovat a doplnit slova s bě/bje, vě/vje, mě/mně. 
 
Podél cest rostly pom-nky. Upřím- nás pozdravují. Všemu jsem dobře porozum-l. Přesv-dč se o tom 
sám. Co to do tebe v-lo? Vypočítat ob-m krychle je lehké. Cestující nesl ob-mný kufr. Zpožděný 
rychlík v-l konečně na nádraží. Zmrznutím  zv-tšuje voda ob-m. Daroval kv-tinu k svátku. Chodím rád 
p-šky. Babička se tvářila usměvav-. V-ta jednočlenná má jen jeden základní v-tný člen. Maminčino 
vroucí ob-tí. Kdo ob-vil Ameriku? Děti se p-kně bavily. Zašeptal tajem-.  
 
3. Rozhodnout, kde doplnit – ě - a kde – ně -. Doplnit další chybějící části slov. 
 
Zřejm- unavený turista. Vítr nepříjem- foukal. Tam-jší občané pečovali o vzhled vesnice. Zapom-
tlivost se nevyplácí! Kdo se prom-nil v prince? Pražský rodák napsal povídku Prom-na. Vítr nepříjem-
foukal. Setm-lo se nezvykle brzy. On studuje um-lecký obor. Paříž je velkom-sto. Zahřm-ní bylo silné. 
V-zd na most byl zpev-n. Patří k nesm-lým dětem. Recituje Máj nazpam-ť. Na dom- padá omítka.   

        
4. Vytvořit 2. a 3. stupeň přídavných jmen: 
 
tajemný –  
zřejmý –  
 
5. Vytvořit 2. a 3. stupeň z příslovcí: 

 
tajemně – 
zřejmě –  
 
6. Doplnit chybějící části slov a zdůvodnit výslovnost: 
 
ob-t, ob-d, ob-dnat, ob-m, ob-v, v-m, v-zd, ob-tavý, ob-živo, náb-h, sb-r, příb-h, v-trat, v-tev, v-zeň,  
p-t, p-st, p-na, v-k. 
 
7. Vyskloňovat osobní zájmeno já v jednotném čísle. 
 
1. pád 
2. pád 
3. pád 
4. pád 
5. pád 
6. pád 
7. pád 
 
8. Napsat text jako diktát. 
 
S-tý hladovému nev-ří. Zb-hl z učení brz-. To je tvůj sub-ktivní dojem. B-žel s vyp-tím sil až k cíl-. 
Večer vystoupil p-vecký sbor. Tam-jší obyvatelé m- podpořili. Nezapom-li m- navštívit. Jeho dom-nka 
se potvrdila. Venku nepříjem- foukalo. Dědeček on-m-l překvapením. Na Nikolu byla vypsána odm-
na. V kolik začíná ranní sm-na? Choval se skrom-. Zm-řila mu teplotu. Trenér ob-vil dobrou b-žkyni. 
Sestra byla nerozum-jší z nás. Asi v-dom- lhal. Koupala se v p-ně. Politik pronesl projev dojem-. 
Brzičko upadla v zapom-ní. Um-lci sklidili úsp-ch. 
 
9. Napsat slova se základem um. Např. umí, … 
 
10. Napsat text bez chyb. 

 
On mně vidí. Dej mě tužku. Mluvil o mě. Mluvil o mně. Napsal mě dopis. My neodpověděl. 

 



 

 
 
11. Z tvaru přídavného jména vytvořit tvar příslovce: 

 
zřejmý    – zřejmě 
střídmý   – 
dojemný – 
skromný –  
temný    – 
vědomý  – 
příjemný –  
tamější   -  
 
12. Opravit chyby v textu. 
 
Zaujala nás stará povjest  o libuši. Zrakové věmy nás někdy sklamou. Připomněli hrůzy války. Bavily 
se ohromně. Zřejmně to ví dobře. Dobjehl z vypjetím syl. Poměnky uvadli brzyčko. Ve městě je nová 
smjenárna. Chce navštívit pamětihodnosti v praze. Vipil jsem osvěžující nápoj. Vaše žadost bila 
zamítnuta opjet. Byl to známí zbabělec. Tvé připomínce nerozumněl. Zřídily zběrnu papíru.  Měl 
vjerného psa. Rozumější ustoupí. Jednal rozumě. Má problém z zrakovím věmem. Přicházela spěžně 
po pješině.  
 
13. Utvořit příslovce od přídavných jmen: 
 
lakomý    -  
známý     - 
chromý    - 
rozumný  - 
 
14. Doplnit i,í / y,ý, -ně-, -ě-. 
 
Nic špatného o m- neusl-šíš. Co si o m- myslíš? Růže byla sam- kv-t. M- tě dobře známe. Neříkej m- 
to. Připom-l mu to včas. Zm-na je nutná. Zapom-l na m-. Za chvíli skr-l v-tšinu m-síční plochy.  
 
15. Zdůvodnit psaní slov: 
 
zapomněl ( pomni), rozumně (………………), uzemnění (……………), domněnka (…………………), 
tamější (…………), ztemněl (…………..), připomněl (………………), osamělý (……………..). 
 
16. Doplnit správné tvary zájmen. 

 
       Přijď ke (já). (Já) se ani nechce věřit, že (já) vybrali do soutěže. (Já) se líbí film Postřižiny. Zlobíš se  
       na (já)? Postav se za (já), nebo vedle (já). (Já) se to jen zdá. (Já) je to líto. Rozbolela (já) hlava. (Já)  
       to nevadí. Ty se (já) bojíš? Dala (já) to na památku. Víš, co (já) trápí? Beze (já) tam nechoď. On (já)  
       to přinesl. (Já) to lichotí. Záleží ti na (já)? 
 

17. Vytvořit věty se slovy: 
 
       povědomí, změna, porozumění, vědec, zvětšenina, rovnoběžka, zbabělec, objem, výběh, koloběh, 
        odběr, teploměr, fěrtoch, spěšně, napětí, bědovat, zbabělec, opětovně, samozřejmě, náramně,  
       smyslově, němě, úhloměr, paměť, objektiv, vypětí. 
 
 
 
 
     


