vrátí někdy po (Velikonoce). Bez (nit, jehla a nůžky)nemohu šít.Na (sousedŮv dvŮr) si hrála
skupina (malé děti). Chodil s (konev) od (ieden záŮ:lon) k (druhý). V (kuchyň) si vzal aspoň
kousek (suchý chléb). Za{takový déšťa vítr) venku do (večer) nevydržím. Do (ten bramborový
saláQ přidej trochu (sůl, pepř a ocet). V (otcova knihovna) našel staré vydání (Krylovovy bajkY).
o (žn3)iezoiti se (strýcovi koně). V (tento případ) se musíte zeptati (ti ostatnÍ). V (prŮjezd)
vrazitáó (dvě děvčata). Až budete mít dost (volný čas), jděte se do (ta výstavní síň) podívat. Ze
(svět) se vrát1l ažpo (čtyři léta). Do (tři neděle) se musí dostavit do (nemocnice). Po (ten Úraz)
mu zůstalo na (obě tváře) jen několik (ii"vy). Před (několik dní) jsem ho potkal před (Národní
muzeum). Do (dvě minutý1 byla kůlna v (eden plamen). Vezmi to do (obě ruce) a drŽ to dál od
(oči). Mezi (babiččinyvěci) byl i náhrdelník ze (zlaté peníze),
se

74. Dejte

do jednotného čísla.

Ty články jsme našli ve staqých časopisech. Od těch lidí bychom se nic nedověděli. Celé
jejich poznámek
týdny jsme ty knížkyhledali v knihovnách. Hráli si se sousedovými dětmi. Z
jsernusoudil, že s našimi metodami nesouhlasí, Naši sousedé jsou už důchodci. Jeho koně zaPřáhli
do saní. o podobných případech se v oněch kronikách nemluví. Od matčiných příbuzrrých nemáme

žádnézprávy. podle mých zkušeností by se z těch událostí měli vzpamatovat. Po vŠech těch
diskusích nevěděli o nic vic. Z onéch dramat uved'me aspoň ciLíty. Ze všech sil se snaŽil Přímým
odpovědím vyhnout. Ve viizáchna stolech byla poupata žlutých růží.Jsou to Ílryvky ze Sládkových
jeŠtě
básní. Stá1 na štaflích, ale na spodních příčlích.V oněch časech se o těchto událostech
nevědělo. Na hrázích rybníkůrostou staré olše. Autoři těchto studií čerpali nejspíŠz týchŽ
pramenů, Ve svých příspěvcích se laskavě držte stanovených témat. Tyto souČásti PřístrojŮ se
vyrábějí z ušlechtilých ocelí. Staré báje vyprávějí o dávných knižatech. Hrdiny těchto PříběhŮ
jsou vesničtíševci. Na úřadech se o svých dcerách ani nezmínil. Z téch velkých hub uděláme

něcojako řízky.

75. Dejte do množného čísla.

Tomu člověku se vůbec nediv, on je trochu b\áznivý. Je to napsáno v mém záPisníku. Prý
bys k němu měl jít sám. Můj přitel dostal k svátku hezké štěně. Na té cestě je louŽe. Má sem
piilit *ti bratranec. Pozorně se díval tomu cizímu člověku do tváře. Jeden můj známý Žije ve
městě, diuhý na vesnici. S tou odpovědí nebyl spokojen. V oné vesničce ži\ chudý tkadlec.
V každézdi se objevila trhlina. Ten tvůj bratr je tĚjakvážný. Po tom nezralém jablkrr mi bYlo
špatně. Z toho číslanic neplyne. Dostavil se zástupce jakési obchodn í organizace. ÚČastnil se
každépřípravné práce. Ze své každodenní procházky se vracel velice unaven. Na okénku stál
kořenáč s kvetoucí pelargonií. I skrz zeď bylo slyšet pláč sousedčina děcka, Na jeho otázku
odpověděl týrhž slovem. V onom návrhu jsem postrádal důležilýídaj. Z jeho odpovědi nebudeŠ
móc moudry.. Na tomto místě se lidé scházeli po celé století. V takovém mrazuani nevycházel
ze svého domu. Do nalíčenéhooka se chytil divoký králík. S takovýmhle individuem se nebavím.
o svém cíli hovořil jen se svým přítelem. Do konve nabírali vodu ze studny. Co je zatou zďÍ?

Očištěnéovoce jsme sušili na plechu.

76. Yýrazy

v závorkách dejte do správných pádů.

Knihu dostal od (matka). Nejsem z (Praha). Odjel k (strýc). Seděl jsem u (stěna). ŠelPro
(voda). Dnes půjdu bez (kabát). Vešli jsme do (pokoj). Pojedeme kolem (fakulta). ZŮstal tam
přes (hodina) . Obru, visí proti (okno). Při (řeč) se pořád oUíčel.Dělaljsem to Podle (návod).
a)
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