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žena ulica dlaň kosť

mesto srdce vysvedčenie dievča

chlap hrdina dub stroj
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ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ

singulár plurál singulár plurál singulár plurál singulár plurál

N žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti

G ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí

D žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam

A ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti

L žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach

I ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami
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žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti

ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí

žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam

ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti

žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach

ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami
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zmrzlina zmrzliny pivnica pivnice laň lane hlúposť hlúposti

zmrzliny zmrzlín pivnice pivníc lane laní hlúposti hlúpostí

zmrzline zmrzlinám pivnici pivniciam lani laniam hlúposti hlúpostiam

zmrzlinu zmrzliny pivnicu pivnice laň lane hlúposť hlúposti

zmrzline zmrzlinách pivnici pivniciach lani laniach hlúposti hlúpostiach

zmrzlinou zmrzlinami pivnicou pivnicami laňou laňami hlúposťou hlúposťami
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MESTO SRDCE VYSVEDČENIE DIEVČA

singulár plurál singulár plurál singulár plurál singulár plurál

N mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá

G mesta miest srdca sŕdc vysvedčenia vysvedčení dievčaťa dievčat

D mestu mestám srdcu srdciam vysvedčeniu vysvedčeniam dievčaťu dievčatám

A mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá

L meste mestách srdci srdciach vysvedčení vysvedčeniach dievčati dievčatách

I mestom mestami srdcom srdcami vysvedčením vysvedčeniami dievčaťom dievčatami
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mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá

mesta miest srdca sŕdc vysvedčenia vysvedčení dievčaťa dievčat

mestu mestám srdcu srdciam vysvedčeniu vysvedčeniam dievčaťu dievčatám

mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá

meste mestách srdci srdciach vysvedčení vysvedčeniach dievčati dievčatách

mestom mestami srdcom srdcami vysvedčením vysvedčeniami dievčaťom dievčatami
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koleso kolesá vrece vrecia poradie poradia zviera zvieratá

kolesa kolies vreca vriec poradia poradí zvieraťa zvierat

kolesu kolesám vrecu vreciam poradiu poradiam zvieraťu zvieratám

koleso kolesá vrece vrecia poradie poradia zviera zvieratá

kolese kolesách vreci vreciach poradí poradiach zvierati zvieratách

kolesom kolesami vrecom vrecami poradím poradiami zvieraťom zvieratami
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CHLAP HRDINA DUB STROJ

singulár plurál singulár plurál singulár plurál singulár plurál

N chlap chlapi hrdina hrdinovia dub duby stroj stroje

G chlapa chlapov hrdinu hrdinov duba dubov stroja strojov

D chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom dubu dubom stroju strojom

A chlapa chlapov hrdinu hrdinov dub duby stroj stroje

L chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch dube duboch stroji strojoch

I chlapom chlapmi hrdinom hrdinami dubom dubmi strojom strojmi
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chlap chlapi hrdina hrdinovia dub duby stroj stroje

chlapa chlapov hrdinu hrdinov duba dubov stroja strojov

chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom dubu dubom stroju strojom

chlapa chlapov hrdinu hrdinov dub duby stroj stroje

chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch dube duboch stroji strojoch

chlapom chlapmi hrdinom hrdinami dubom dubmi strojom strojmi
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pekár pekári gazda gazdovia žeriav žeriavy počítač počítače

pekára pekárov gazdu gazdov žeriava žeriavov počítača počítačov

pekárovi pekárom gazdovi gazdom žeriavu žeriavom počítaču počítačom

pekára pekárov gazdu gazdov žeriav žeriavy počítač počítače

pekárovi pekároch gazdovi gazdoch žeriave žeriavoch počítači počítačoch

pekárom pekármi gazdom gazdami žeriavom žeriavmi počítačom počítačmi
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slon slony vlk vlky kohút kohúty ďateľ ďatle

slona slonov vlka vlkov kohúta kohútov ďatľa ďatľov

slonovi slonom vlkovi vlkom kohútovi kohútom ďatľovi ďatľom

slona slony vlka vlky kohúta kohúty ďatľa ďatle

slonovi slonoch vlkovi vlkoch kohútovi kohútoch ďatľovi ďatľoch

slonom slonmi vlkom vlkmi kohútom kohútmi ďatľom ďatľami
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