Dejte druhé slovo
do Gen. sg.:
majitel-krám ______, stupeň-mráz _______, snímek-sráz _______, obvod-pás
______, délka-pás ________, výška-práh ______, límec-plášť ______, síla-vítr
______, hromada-sníh ______, okraje-stín _______, plechovka-klíh _____,
část-dvůr ______, hromada-hnůj _____, hlava-vůl _______, průměr-kůl
_______, doba-půst _______, kousek-lůj _______, hloubka-tůň ______, tvrdostkámen ______, kapky-déšť________, ostří-nůž ______, okolí-důl _______,
kopyto-kůň ______, špetka-sůl _____, špička-hůl _____, barva-rez ______, ze
(lest) _______, otázka-čest __________, podél-zeď ________, dno-káď
________
do Gen. pl.:
úprava-dráhy ______, rozdílnost-víry _______, oblaka-páry _______, pohybstáda ______, výběr-vína ______, soupis-díla _______, oči-mouchy ______,
zpracování-klády________, platnost-smlouvy ________, počet-míle ______,
délka-brázdy _______, průměr-koule _______, postup-práce _______, sílapouta ________, stébla-trávy _________, stádo-krávy _______, kořeny-lípy
________, vzorky-šály _________, hromádka-jádra ______, ztráta-síly
_______, hejno-vrány _______, zbarvení-žábry ________, ostří-dláta ________,
rozbíjení-hroudy _______, rukojetí-pánve ________, hlahol-trouby _______,
sáček-jáhly ______, vyhloubení-strouhy _______, tanec-víly _________, miskaslívy _________, oprava-boudy ______, kůra-břízy ______, umístění-páky
______, onemocnění-játra ______, sbírka-dýky _______, prodloužení-lhůty
______, potlačení-vzpoury ______, vrcholky-skály ________, seznam-jména
_______, vznik-díry ________, záře-svíce ______, hrst-kroupy ________,
poškození-cévy _______, hrdla-láhve _______, stopy-rány _______, dna-jámy
________, zápal-plíce _______, otvory-síta _______, oběh-peníze _______,
odstranění-šmouhy ______, ramena-váhy _______, sada-mísy _______,
kuňkání-žáby _______, střídání-vlády ________, bolesti-záda_______, násadahrábě_______, neurčitost-touhy _______, příval-bídy _______, přibývánívrásky ________, druh-šelmy _________, okraje-kry _______, paluby-jachty
______, hromádka-karty _________, různost-stanoviska _________, několikchvíle _______

do Dat. pl.:
proniknout k (brány) ___________, nevěřit (chvály) __________, dát pít
(krávy) __________, blížit se k (lípy) ________, vyhýbat se (práce) ______,
dojít ke (skály) _______, rozumět (trávy) _______, dostat se k (peníze)
_______, připlížit se k (vrány) ________, přiblížit se k (čáry) _________, klást
odpor (síly) _____, zátky k (láhve) ________, dít přednost (sáně) _____,
obdivovat se (žáby) _______, dostat se k (peníze) __________

do Lok. pl.:
ztratit se ve (skály) _________, vrátit se po (léta) _____, stopy po (rány)
________, krev v (žíly) _______, účast na (práce) ________, vzdálenost v
(míle) _____, pivo v (láhve) ________, jezdit na (sáně) ______, vzduch v
(plíce) ________, dohodnout se o (jména) _________, prapory na (brány)
________, topit se v (peníze) ___________, rozdíly ve (víry) ________, píchá
mě v (játra) _________, být na (váhy) _________, vzduch v (plíce) ________,

do Instr. pl.:
stát před (brány) _______, utíkat před (krávy) _______, sedět nad (práce)
_____, krev protéká (žíly) ________, opřít se (záda) ________, bloudit mezi
(skály) ______, sedět pod (lípy) _______, dýchat (plíce) _________, hádat se s
(báby) _______, svítit (svíce) ________, rovnat záhon (hrábě) ________, stalo
se to před (léta) _______, dýchat (žábry) _______, být u konce se (síly) _____,
potíže s (játra) ________, před několika (chvíle) __________

do Instr. sg.:
splést si havrana s (vrána) _______, lavička pod (lípa) _______, pít s (míra)
_____, pospíchat s (práce) ________, poznámka pod (čára) ______, byl tu před
(chvíle) ______, otevřít dveře (síla) ________, oko pokryté (blána) ________,
zůstat před (brána) ________, zátiší s (láhev) ________, stát pod (skála)
______, vstoupit tam se (svíce) ________, uhnout před (rána) _________

