Dejte do gen. sg.:
špetka (sůl) _______, rukojeť (hůl) ______, rám (postel) __________, kapky
(déšť) _______, výskyt (rez) _______, otázka (čest) ______, udělat ze (lest)
_________, ztráta (krev) _________, dvířka (pec) ___________, ultimátum
(velmoc) _______________, tloušťka (zeď) _________, následky (smršť)
___________, barva (rtuť) ___________, příprava (směs) ________, slova
(báseň) ___________, opravna (obuv) _________, podnebí (step) _______,
z dobré (čtvrť) __________,
cesta do (Olomouc) ______________, vlak z (Příbram) _______________, spoj
do (Kouřim) ______________,
jedeme do (Mladá Boleslav) ____________, (Břeclav) _________ a (Chrudim)
_________,
je z (Vídeň) ________, nebo z (Budapešť) __________,
barva (ocel) ________, pocit (závrať) _________, příď (loď) _________,
hromada (suť) __________,
Dejte do lok. pl.:
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/___

Dejte do instr. pl.:
spokojit se s /maličkosti/___, trpět /nemoci/___, vítězit /lsti/___, klece
s /myši/___, pánve s /rukojeti/___, trpět /bolesti/___, lišit se /chuti/___, nudit je
/řeči/___, sborník se /stati/___, výjimka mezi /oceli/___, balíčky s /věci/___,
látka s /příměsi/___, bránit se /pěsti/___, doprava /lodi/___, krajina s /huti/___,
proplouvat /propusti/___, lístek s /odpovědi/___, pomáhat si /lži/___, zastavit se
mezi /vsi/___, nádobky se /soli/___, lůžko s /pelesti/___, proslout /neřesti/___,
velvyslanci s /choti/___, cívka s /nitě/___, počítat s /oběti/___, obálky se
/závěti/___, procházet /zdi/___, jednání mezi /velmoci/___, skříňka
s /pečeti/___, vozík s /pasti/___, projíždět /stepi/___, doba mezi /půlnoci/___,
trpět /závratě/___, probírat se /paměti/___, dotýkat se něčeho /hrudi/___, mávat
/žerdi/___, procházet /čtvrti/___, krabička s /náplasti/___, místo mezi /trati/___,
skleničky s /tresti/___, bedna se /součásti/___, holubice s /ratolesti/___, počítat
s /pouti/___, mazat se /masti/___, projíždět (vsi) _______, práce oplývá (lži)
________

