
PREDLOG vaje (7. razred)  

1. Vstavi, kar manjka. 

Na kmetijo pridejo vsak dan s cisterno po mleko, da ga odpeljejo v mlekarno. 

Žužkojedi izbezajo žuželko iz njenega skrivališča z zelo tankim kljunom. Na ledenik se nikoli ne odpravi 

sam; pod snegom se vedno skrivajo nevarne ledeniške razpoke. 

2. Vstavi predloge.  

Odpravil sem se k teti Ančki, potem pa h Gabrijeli. K dežju se pripravlja. S kolesom se je 

odpeljal k mesarju. Ana in Peter sta začela hoditi h košarki. Moja mami vedno postreže h golažu 

polento. Pojdimo na obisk h Kovačevim. Odpeljali smo se h gradu. 

3. Kateri predlog boš uporabil –  iz ali  z/s? 

Ptica je zletela z veje. Glej, črviček je prilezel iz jabolka. Ne pij vode iz hudournikov. Hitro 

poberi kruh s tal. Andrej se še ni vrnil s treninga. Stalaktiti so kapniki, ki visijo s stropa jame; 

stalagmiti pa rastejo s tal. Mladički kmalu prilezejo iz rovov in se igrajo. Ali se raje učiš iz knjige ali iz 

zvezka?  

4. Dopolni preglednico.  

POMOČ: Če nisi prepričan, si pomagaj s spletnim pravopisom:  
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=134&View=1&Query=%2A. 

kraj KJE SI? KAM GREŠ? OD KOD PRIHAJAŠ? 

Beltinci v Beltincih v Beltince iz Beltincev 

Jesenice na Jesenicah na Jesenice z Jesenic 

Kočevje v Kočevju v Kočevje iz Kočevja 

Pohorje na Pohorju na Pohorje s Pohorja 

Bled na Bledu na Bled z Bleda 

Vrhnika na Vrhniki na Vrhniko z Vrhnike 

Metlika v Metliki v Metliko iz Metlike 

Krško v Krškem v Krško iz Krškega 

 

5. Besede v oklepaju postavi v pravilno obliko.  

Stanujemo v (Maribor) Mariboru. Vlak nas je pripeljal v (Maribor) Maribor.  Na 

(Triglav) Triglavu stoji Aljažev stolp. Na (Triglav) Triglav bomo šli junija. Pred 

(blok) blokom se igrajo otroci. Pred (blok) blok je pripeljala cisterna. Ana stoji za (drevo) drevesom. 

Stekla je za (drevo) drevo. Pod (hrib) hribom so pašniki. Pripeljali smo pod (hrib) hrib. 

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=134&View=1&Query=%2A


6. Odgovori na vprašanji v preglednici. 

 KJE SI? OD KOD PRIHAJAŠ? 

razred v razredu iz razreda 

mesto v mestu iz mesta 

knjižnica v knjižnici iz knjižnice 

postaja na postaji s postaje 

kopališče na kopališču s kopališča 

muzej v muzeju iz muzeja 

obisk na obisku z obiska 

izlet na izletu z izleta 

 

7. Poveži. 

 Predlog IZ izraža gibanje na površino. 

    gibanje iz notranjosti. 

 Predlog Z/S izraža gibanje s površine. 

    gibanje pod površino.  

 

8. V besedilu obkroži predloge. 

Od vasi gremo mimo pokopališča po asfaltni cesti, nato nas na ostrem ovinku lesena tabla na 

drevesu usmeri levo na pešpot, ki se začne pri dveh mogočnih topolih. Sledimo markacijam poti po 

Angelski gori, ki je upodobljena kot rumen kvadrat z rdečim soncem. 

 

9. Opiši svojo sobo. V opis vključi vse predloge, ki so napisani v 

okvirčku.  

ob                okoli                   pod                 nad               v                iz                 do              za 

nasproti            izza             s/z            na               pri            poleg            zraven              pred 

Po smislu: V moji sobi je ob steni pisala miza. Nasproti nje je postelja, poleg nje pa nočna omarica … 
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