PÁN-HRAD, MUŽ-STROJ
Dejte druhé slovo do Gen.sg.:
poškození-kabel__, plášť-kužel__, zalomení-hřídel__, půl-rubl__, vrstva-jíl__, svodyďábel__, lesk-čepel__, cena-model__, záchvat-kašel__, příchod-posel__, výška-topol__, listyjitrocel__, druh-plevel__, vzdálenost-vrchol__, zájem-chovatel__, sídlo-král__, let-mol__,
velikost-úhel__, zbarvení-opál__, pomoc-přítel__, znění-povel__, barva-uhel__, řáděníživel__, oprava-pedál__, obsah-pytel__, vchod-hotel__, křídlo-motýl__, srst-sobol__, dopisctitel__, ťukání-datel__, pevnost-uzel__, velikost-rozdíl__, listí-šťavel__, barva-rosol__,
možnost-omyl__, rozkaz-velitel__, stáří-kachel__, zuby-krokodýl__, pochopení-účel__,
náruč-jetel__, konec-apríl__, velikost-sál__, operace-zákal__, zpěv-Ital__, plány-stavitel__,
poranění-kyčel__, velikost-kel__, udělení-titul__, část-příděl__, hnízdo-orel__, obavystrašpytel__, natržení-sval__, vzdálenost-cíl__, výměna-šindel__, stížnost-obyvatel__,
podrážka-pantofel__, mládě-sysel__, sklizeň-chmel__, obsah-kotel__, cena-pastel__,
přeřeknutí-hlasatel__, let-sokol__, čin-vyvrhel__, naštípnutí-obratel__, zbytek-pahýl__,
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__, desky-kodex__, varianta-sufix__, obraz-fénix__,
pravidla-box__, okraj-tác__, část-krajíc__, barva-líc__, miska-sulc__, obsah-měšec__, stopypunc__
HRAD; MĚSTO
Dejte do Lok.sg. -u/-e
sedět na (trávník)__, čekat na (dvůr)__, drbat se na (hřbet)__, plíseň na (sýr)__, neštěstí na
(důl)__, houpat se na (trám)__, hledat to v (popel)__, ztratit se v (les)__, díra v (sandál)__,
sedět na (strom)__, nebýt na (svět)__, mluvit o (dobytek)__, zastavit se na (úřad)__, maso na
(kmín)__, touha po (domov)__, trhá se to ve (šev)__, obrazy v (klášter)__, koupit to v
(obchod)__, skvrna na (rukáv)__, chyba v (překlad)__, jít po (chodník)__, čísla na (papír)__,
mluvit o (národ)__, stát v (kout)__, záleží na (večer)__, přijít po (oběd), být na (tábor)__,
napsat to v (úvod)__, roste to na (hrob)__, žít na (ostrov)__, přijít po (pohřeb)__, stát v
(průvan)__, socha na (most)__, být při (křest)__, skvrna na (nehet)__, pracovat v (mlýn)__,
bydlet na (venkov)__, pomáhat při (úklid)__, kůl v (plot)__, sedět na (pařez)__, následky po
(úraz)__, díra v (ubrus)__, náplast na (prst)__, oživení v (sál)__, sedět na (trůn)__, shoda v
(rod)__, změny ve (stát)__, být na (ples)__, řeč jako s kozou na (led)__, pes na (řetěz)__, stát
na (vrchol)__, vrátit se po (čas)__, sedět ve (stín)__, hnízdo na (komín)__, diskuse v
(parlament)__, zůstat na (mráz)__, nepořádek ve (sklep)__, pracovat v (hluk)__, být ve
(střeh)__, octnout se v (kriminál)__, nevědět o (zákon)__, vrátit se po (rok)__, zboží na
(sklad)__, hrabat se v (motor)__, dobytek v (chlév)__, pracovat v (sad)__
uklouznout na (bláto)__, vrátit se po (ráno)__, být v (právo)__, dohodnout se na (jméno)__,
plazit se po (břicho)__, poznat ho po (písmo)__, pracovat na (ministerstvo)__, přijít po
(jídlo)__, roste to ve (vlhko)__, suk ve (dřevo)__, obálky v (pouzdro)__, jíst na (stříbro)__,
obrázky na (sklo)__, octnout se na (dno)__, pot na (čelo)__, nálepka na (víko)__, být na
(pivo)__, tuk na (mléko)__, je to v (peklo)__, loďka na (jezero)__, topit se v (bahno)__,
dohodnout se na (procento)__, nečistota v (zrno)__, jít jako po (máslo)__, uvažovat o
(řemeslo)__, nevědět o (clo)__

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), udělal to z (truc), pane (Klaus), zpráva od (Moritz)

