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4. POGLAVJE 
POTOVANJE JE ZAKON 
Z vajo do znanja (str. 33–36) 
 
1. Predlogi: v, po, skozi, po, pred, blizu, k, po 
 
2.  

Predlog + samostalnik Vprašalnica Sklon samostalnika 

čez ocean Čez koga/kaj? ALI Čez kaj? tožilnik 

proti zahodu Proti komu/čemu? ALI Proti čemu? dajalnik 

v vročini V kom/v čem? ALI V čem? mestnik 

brez hrane Brez koga/česa? ALI Brez česa? rodilnik 

V morje V koga/kaj? ALI V kaj? tožilnik  

v začetku V kom/v čem? ALI V čem? mestnik 

z Magellanom S kom/s čim? ALI S kom? orodnik 

do otokov Do koga/česa? ALI Do česa? rodilnik 

pred Filipini Pred kom pred čim? ALI Pred čim? orodnik 

 
3. Preostali mornarji so z otočja pobrali dišave in odpotovali naprej le z ladjo Victoria. Ladja je 
odplula s 47 preostalimi mornarji in z nekaj domorodci. H krmilu je stopil pogumni kapitan Juan 
Sebastian Delcano. Odločili so se odpotovati domov, s čimer so se vsi strinjali. Ker odprava ni 
dobila podpore s portugalske strani, so dolgo potovali z zelo majhnimi zalogami hrane in vode. 
Obpluli so Rt dobrega upanja in izčrpani, a s ponosom prispeli do Španije. Namesto Magellana je 
k španskemu kralju pristopil Delcano. Španija se je lahko pohvalila s prvo plovbo okoli sveta.  
 
4. Predlogi: Po, na, z, v, Do, po, v, v, z, ma, blizu/poleg, z, brez, do, od, zaradi, za 
 
5. Primer:  
Magellan je z ladjami zaplul v mračno sotesko in se prebil skozi ozke prelive po 28 dneh. Tako je 
odkril nov preliv, ki še danes nosi njegovo ime. Pred njim je bil Tihi ocean in začela se je skoraj 
štirimesečna naporna plovba čez ocean proti zahodu. Dve od njegovih ladij sta se zasidrali pred 
Filipini. Do domačinov na Filipinih je bil okruten, želel jim je vsiliti krščanstvu, zato so ga domorodci 
ubili. Njegova odprava se je končala s sprejemom pri španskem kralju, a je namesto Magellana h 
kralju pristopil Delcano. Potrdili pa so, da je Magellanova odprava odkrila novo pot okoli sveta.  
 
6. Predlogi: z, iz, Z, iz, S, iz, s, z, iz, Iz 
 
7. Predlogi: Med, pred, nad, v, od, na, v, s, z, za, Do, z, iz 
 
Med mestom – Med kom/med čim? ALI Med čim? (orodnik) 
pred posledicami – Pred kom/pred čim? ALI Pred čim? (orodnik) 
nad mestom – Nad kom/nad čim? ALI Nad čim? (orodnik) 
v laguni – V kom/v čem? ALI V čem? (mestnik) 
od njih – Od koga/česa? ALI Od česa? (rodilnik) 
na poti – Na kom/na čem? ALI Na čem? (mestnik) 
v Afriko – V koga/kaj? ALI V kaj? (tožilnik) 
s (svojimi) otočki – S kom/s čim? ALI S čim? (orodnik) 
za turiste – Za koga/kaj? ALI Za koga? (tožilnik) 
do otokov – Do koga/česa? ALI Do česa? (rodilnik) 

https://www.mladinska.com/sola/ucbeniki_mkz/resitve-nalog#Slovenščina
https://www.mladinska.com/_files/54298/Rešitve_SLO_7_1_del_2019.doc
https://www.mladinska.com/_files/57813/Resitve_nalog_Slovenscina_7_2_del_2019.pdf


z ladjico – S kom/s čim? ALI S čim? (orodnik) 
iz središča – Iz koga/česa? ALI Iz česa? (rodilnik) 
 
8. Predlogi: v, Od, po, z, v, iz, od, proti, Na/Ob, iz, z, v, z, Na, na, med, na, na 
 
9.  

Predlog + samostalnik Časovno 
razmerje 

Krajevno 
razmerje 

Vzročno 
razmerje 

Načinovno 
razmerje 

V kraju Caramujeira      (Kje?)      

Zaradi čeri      (Zakaj?)      

z ladjice      (Od kod?)      

Z radovednostjo      (Kako?)      

Na plaži      (Kje?)      

pred večerom      (Kdaj?)      

Z morja      (Od kod?)      

Med vožnjo     (Kdaj?)      

v (naslednjih) dneh     (Kdaj?)      

v jame      (Kam?)      

zaradi vročine      (Zakaj?)      

 
10. a) Predlogi: v, s, v, od, s, Na, od, do, v, ob, v, V, v, pod, o, po, v, na, v, poleg 
 
10. b)  
Prihaja iz univerzitetne Coimbre. 
Prihaja z ulic glavnega mesta.  
Prihaja izpod oken srčnih izvoljenk.  
Prihaja iz mestnih tavern. 
Ne prihaja s podeželja.  
 
10. c)  
Predlog: Poleg fada …; predlogi z enakim ali sorodnim pomenom: zraven fada, ob fadu 
Predlog: … ob reki …; predlogi z enakim ali sorodnim pomenom: pri reki, poleg reke, zraven reke 
Predlog: … preko mostu …; predlogi z enakim ali sorodnim pomenom: prek mostu, čez most 
Predlog: Zoper slabo voljo …; predlog z enakim ali sorodnim pomenom: Proti slabi volji … 
 
 


