Měkká deklinace:
Zrnko (sója, fazole, pšenice, kukuřice, sůl, pepř, ječmen)
__________________________________________________________________________
šálek (čaj) ___________, plátek (růže) ________, kytice (růže) ___________, náplň (polštář)
_____________, zahájení (vernisáž) _____________, špička (hůl) __________, barva (rez)
_______, otázka (čest) __________, podél (zeď) _________, projev (radost) ____________,
porucha (řeč) ________, prodejna (obuv) __________, ztráta (paměť) __________, chrlení
(krev) ________,
Piješ pivo ze (sklenice nebo láhev) _______________________?
dám si (sklenice) _____________ džusu, několik (sklenice) ________________piva
v (moje sklenice) ___________________ plave chlup, špína po (čaj) _____________usazená
v (ty sklenice) _____________________se nedá odstranit
Jdu do (práce) ___________, hledám (práce) ___________, bez (práce) _________ nejsou
(koláč) ____________, celý den v (práce) ___________, s (ta práce) ______________ jsem
spokojený, dnes člověk musí mít několik (různé práce) ___________________, aby se uživil,
se (všechny ty práce) _____________________________ bylo jen spoustu (potíže) ________
Sedí v (pokoj, restaurace) ___________________, na (zeď) ________, na (kámen) ________,
byl na (hokej, schůze, vernisáž, pláž), _____________________________________________,
čeká na (stanice, letiště) ___________________,
chrání se před (infekce) _______________, dívá se na to se (skepse) ________________,
tato otázka se dotýká jeho (prestiž) _____________, znáš tu (árie) __________________, je
to žába na (pramen) ____________, moucha mi leze po (loket) _____________, o (ten den)
______________ nerad mluvím, stalo se to ve (den) ________, nebo v (noc) __________,
přijdu zase v (neděle) _________, má to několik (fáze) ___________, trvá to několik (neděle)
____________, musíš něco dělat s tou (tvoje apatie) ____________, upadl do (letargie)
____________, studuje (biologie nebo chemie) _________________________, dělá několik
(koláž) ____________ z fotek, nedělej ze mě (ovce) ___________, má novou (přítelkyně)
____________, znáš (moje sestřenice) ___________________, k (večeře) ____________ si
dám (pečeně) _____________, jednu (porce) ________ nebo dvě (porce) __________
pečeně, k (snídaně) si dám (kaše) __________, jí (kukuřice) ___________ s (brokolice)
___________ a (hořčice) ______________, po takové (kombinace) ____________ mu určitě
bude na (zvracení) ____________, máš hezkou (sukně a čepice) _______________________,
pojedeme tou (silnice) ___________, sejdeme se před (večeře) ____________, nebo po
(večeře) __________, jídlo je v (kuchyň) _________ v (hrnec) _________ na (vařič)
________, pracuje v (kancelář) __________, je ženou v (domácnost) __________, píše na
(počítač)_________, nebo na (psací stroj) __________, mám (alergie) ________ a teď se mi
objevila vyrážka po (ovoce) _________, v (ta komedie) __________ hraje hlavní (role) _____,
všichni mluvili o (ten herec) _________ a (jeho smrt) ________, rozloučili jsme se s (vynikající
osobnost) ______________________

Dejte do plurálu:
znám dobrou restauraci, mám dobrého přítele, koně, znám jeho přítelkyni,
____________________________________________________________________
znám dobrého spisovatele, mám jednoho bratrance a jednu sestřenici,
____________________________________________________________________
dám si pomeranč a broskev,
_____________________________________________________________________
máme dobrého učitele, lékaře, zubaře, realitního makléře, výborného herce
______________________________________________________________________

žít ve stepi ___, držet to v pěsti ___, čekat na lodi ___, vyhazovat po části ___, mluvit o oběti
___, rozdíl v chuti ____, uvažovat o závěti ____, radit se o podrobnosti ___, visí to na niti___,
najít to ve stati___, jezdit po pouti___, pátrat po věci___, sáhnout po rukověti___, práce
v huti___, prapory na žerdi___, uváznout v pasti___, vyznat se v pečeti___, toulat se po
noci___, mluvit o nemoci___, koně ve stáji ___, knihy na polici ___, šaty ve skříni ___, o tom
se v učebnici___ nepíše, chleba v peci___, chodit o holi ________

mluvil jsem s (přátelé, děti, rodiče, spisovatelé, bratranci, učitelé, lékaři, zubaři, Francouzi,
sestřenice, přítelkyně, Španělé, Číňané, kolegové, bratři, rukojmí, vrátní, starostové,
vítězové, manželé)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
bez (peníze) s (peníze) _________________________________________________________
stalo se to před, anebo po (Vánoce, Velikonoce)
___________________________________________________________________________
seznámili jsme se s (nová nařízení a další podrobnost) _______________________________

