Dejte druhé slovo genitivu:
svody-ďábel__, cena-model__, záchvat-kašel__, příchod-posel__, výška-topol__, listyjitrocel__, druh-plevel__, vzdálenost-vrchol__, zájem-chovatel__, sídlo-král__, let-mol__,
velikost-úhel__, pomoc-přítel__, řádění-živel__, obsah-pytel__, vchod-hotel__, křídlomotýl__, srst-sobol__, dopis-ctitel__, ťukání-datel___, velikost-rozdíl__, možnost-omyl__,
rozkaz-velitel__, zuby-krokodýl__, pochopení-účel__, konec-apríl__, velikost-sál__, zpěvItal__, plány-stavitel__, poranění-kyčel__, velikost-kel__, udělení-titul__, hnízdo-orel__,
obavy-strašpytel__, natržení-sval__, vzdálenost-cíl__, stížnost-obyvatel__, podrážkapantofel__, mládě-sysel__, sklizeň-chmel__, obsah-kotel__, cena-pastel__, přeřeknutíhlasatel__, let-sokol__, hýkání-osel__, věž-kostel__, příčina-zádrhel__
kousek-provaz__, líc-peníz__, příčina-úraz__, triumf-vítěz__, vykopání-pařez__, titulmarkýz__, klec-šimpanz__, hlava-plaz__, řeč-kněz__, stížnost-Francouz__, nepochopenívýraz__, statut-městys__, výslovnost-Sas__, projev-Klaus__, desky-kodex__, variantasufix__, obraz-fénix__, pravidla-box__, okraj-tác__, část-krajíc__, barva-líc__, miska-sulc__,
obsah-měšec__, stopy-punc__

Dejte do správných pádů:
díval se do (plamen) __________ svíčky, našli kousek (křemen) ____________, v (kořen)
____________ slova je střídání, nestrkej mě do (loket) ___________, papír přistrčil k
(plamen) ____________, umazal se od (dehet) _________, z (řemen) ____________ zůstal
jen kousek, sedí tam jako žába na (pramen) _____________, opakovalo se to den po (den)
_______, z (hrozen) _________si vzal jen část, psa vedl na (řemen) _________, bubeník
uhodil do (buben) ____________, cítil bolest v (jícen) _______, uhodil se do (nehet)
_______, svíčku zasadili do (svícen) _________, schody jsou z (kámen) ________, nezůstal
tam kámen na (kámen) ___________, je to pivo z (ječmen) ___________, rukáv máš na
(loket) _________špinavý, zprávy přímo od (pramen) __________, je to v (pytel)
__________, bylo tam několik (kněz) _________, je to hlava (anděl) _________, přišli
(manžel) _________ Svobodovi, milý (manžel) ___________, dárek od (manžel) ________,
jaký je název toho (bacil či mikrob) __________, řemeslo (tkadlec) _________, práce (žnec)
_________, dílna (švec) _________, propuštění (rukojmí) ________, záleží na (úhel)
___________ pohledu, našli kus (uhel) __________, neztrácej to ze (zřetel) ____________,
(vítěz) ___________obstoupil dav fanoušků, viděli jste toho (strašpytel) ___________,
bavíme se o ušlechtilých (cíle) ____________, procházíme se po (lesy) ___________, na
(hřeben) ____________zůstalo pár chlupů, je to den ode (den) __________ horší, uplynulo
několik (den) ____________, pracuje ve (den) _____ v (noc) ______, žije ze (den) _______
na (den) ______, udělal to z (truc) ________, pane (Klaus) __________, zpráva od (Moritz)
_________

