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1. Kdo je to? Napiš název člena rodiny v červeném kroužku.   

sestřenice / syn / dcera / strýc / děti / bratranec  

   

a)  děti b) c) 

   

d) e) f) 

2. Napiš, kdo je to. Potom vyber „mu“ nebo „jí“, škrtni, co je špatně. 

  

a) To je můj ……bratr……  

Je mu - jí 15 let. 

b) To je moje ……………………  

Je mu – jí 30 let. 

  

c) To je moje ……………………  

Je mu - jí 63 let. 

d) To je můj ………………………  

Je mu – jí 8 let. 
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3. Doplň zájmeno „můj“ ve správném tvaru: 

a) To je ………můj……… tatínek. 

b) ……………… maminka se jmenuje Alena. 

c) To je ……………… bratr Karel a to je ………………sestra Kateřina. 

d) ……………… babička je moc hodná. 

e) ……………… teta pracuje v nemocnici jako zdravotní sestra. 

f) ……………… bratranec Petr bydlí v Londýně. 

g) ……………… děda už umřel. 

h) ……………… sestřenice má 4 děti. 

4. Doplň zájmeno „tvůj“ ve správném tvaru. Potom odpověz na otázky: 

a) Jak se jmenuje ……tvoje…… maminka? – Moje maminka se jmenuje Lenka. 

b) Co dělá …………………tatínek? - ……………………………………………………………………………… 

c) Kde bydlí ………………… babička? - ………………………………………………………………………… 

d) Co rád dělá ………………… děda? - …………………………………………………………………………. 

e) Jak se jmenuje ………………… táta? - ……………………………………………………………………… 

f) Jak se jmenuje ………………… maminka? - ……………………………………………………………… 

5. Napiš krátký text o svojí rodině.  
Např.: Můj tatínek se jmenuje Jaroslav a pracuje jako programátor. Je mu 42 let. 
Je vysoký a štíhlý. Rád čte a jezdí na kole. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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