Gen.sg. hrad
-a

čtvrtek, pondělek, úterek, dnešek, nynějšek, zítřek/zítřejšek, včerejšek, večer
potok, rybník, ostrov, mlýn, les,
kostel, klášter, hřbitov, domov, venkov, sklep, kout
dvůr, tábor, komín
sýr, chléb – chleba, ocet, oves, oběd
jazyk, národ, život, svět, zákon
duch
dobytek, chlév
kravín, ovčín, včelín, vepřín
komín, klín
Londýn, Berlín, Kolín, Egypt, Jeruzalém
Smíchov, Mnichov, Tábor
leden, únor, březen, duben, květen, červen, srpen, říjen
do roka, ze sna

-a / -u chlebíček, kalich, betlém, popel
-u / -a dolejšek, hořejšek, protějšek, vnějšek, vnitřek, prostředek
bochník, trojúhelník, obdélník, budík
javor
týl

Dejte do Gen.sg.
oprava – chodník __, budova – mlýn __, strana – trojúhelník __, věž – kostel __, špetka –
kmín __, oprava – chlév __, šířka – hřbet __, zeď – hřbitov __, zvonění – budík __, polovina
– leden __, půl – bochník __, obložení – komín __, část – sen __, kousíček – chlebíček __,
klenba – sklep __, kola – vůz __, cena – nábytek __, znění – zákon __, klubko – provaz __,
trámy – strop __, špička – jazyk __, konec – ples __, stádo – dobytek __, plocha – obdélník
__, pach – vepřín __, tvar úl __, krajíc – chléb __, většina – národ __, pytel – oves __, figurky
– betlém __, břeh – ostrov __, lžíce – med __, část – břeh __, hromada – mech __, hráze –
rybník __, stěny – příbytek __, znamení – kalich __, rukávy – kožich __, tvar – prsten __,
plocha – trávník __, oblaka – dým __, dunění – buben __, okolí – kostelíček __, kmen – topol
__, hloubka – důl __, účinnost – prostředek __, list – javor __, rameno – svícen __
zůstat tu do (čtvrtek) __, rada do (život) __, vítr od (západ) __, jízda do (vrch) __, radost z
(nález) __, sousedka od (vedlejšek) __, vrátit se z (tábor) __, slova beze (smysl) __, sednout si
do (kout) __, křičet ze /sen) __, podívat se do (svět) __, kopnout do (kamínek) __, noviny z
(pondělek) __, vylézt ze (seník) __, vrátit se do (rok) __, být tu od (pátek) __, zůstat do
(říjen)__, člověk z (venkov) __, začít od (prostředek) __, kousnout se do (ret) __, platí to od
(nynějšek) __, zbytky od (oběd) __, rok od (rok) __, být jako bez (duch) __, vjezd do (dvůr)
__, vyjmout to z (vnitřek) __, zprávy z (domov) __, rána do (týl) __, mělo to být do (dnešek)
__

