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Krajevni odvisnik 
 

Pozdravljeni, učenci! 

Pred obravnavo nove snovi dve pomembni informaciji: 

 

 

1. V petek, 24. 4. 2020, bomo imeli kulturni dan na daljavo. Navodila bom 

objavila na spletni strani šole (kjer so navodila za slovenščino) najkasneje 

v sredo. 

2. Kakovost vašega dela na daljavo (ali redno pošiljate naloge, za katere vas 

prosim, kako se potrudite, kako natančni ste …) bo vplivala na končno 

oceno pri slovenščini. 

 

 

Danes bomo spoznali krajevni odvisnik. Najprej rešite naloge na povezavi: 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2314/index3.html.  

 

Odprite samostojni delovni zvezek na str. 125 in v zvezek prepišite snov o 

krajevnem odvisniku (rumeni okvir). 

Čakajo vas še naloge za ponavljanje snovi: samostojni delovni zvezek: str. 122 

(nal. 1)–str. 126 (nal. 6 c). Preverite s pomočjo rešitev (najdete jih tudi na portalu 

ucim.te): 

 

1. naloga: 

a-naloga: 

Besedilo bi bilo lahko objavljeno v enciklopediji/pesniški zbirki/učbeniku za 

geografijo/turističnem vodniku/reviji za popotnike/otroški reviji. 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2314/index3.html


 

 

b-naloga: 

A Da bi bralcu predstavil temeljne značilnosti Aten. 

B Da bi mu bralec sporočil še kak nov podatek o Atenah. 

C Da bi se bralec odločil za obisk Aten. 

Č Da bi se bralec v besedilo vživel in uporabil svojo domišljijo. 
 

2. naloga:  

Značilnosti Znamenitost 

Je najstarejši del mesta z ostanki mogočnih starogrških svetišč. Akropola 

Tam je veliko kavarn, trgovin, hotelov in majhnih kioskov, v 

središču pa je zgradba grškega parlamenta. 

 

(mestni trg) Sintagma 

Skoraj vsaka hišica je spremenjena v prodajalno, obrtno 

delavnico ali lokalček, marsikje si je mogoče ogledati folklorni 

večer in pokusiti značilne grške jedi. 

 

(stara četrt) Plaka 

 

3. naloga: 

Na primer:  

 Ker imajo v Atenah najuspešnejše klube na svetu v nogometu in košarki (Olympiakos, 
Panathinaikos in AEK). 

 Ker prihaja v mesto veliko navijačev. 

 Ker so v njih potekale prve olimpijske igre. 

 

4. naloga:  

Po smislu, npr.: 

Besedilo Atene – eno najzanimivejših mest na svetu je opisovalno/pr ipovedovalno  

besedilo, saj pisec v njem pove, kje ležijo Atene, opisane so znamenitosti Aten in predstavi 

Atene kot športno mesto. Glagoli so večinoma v sedanjiku.  

 

5. naloga:  

a-naloga: 

Kjer stoji današnje velemesto. 

Kamor so nekoč stari Grki hodili častit bogove. 

Do koder mu sega pogled. 

Koder koli po Atenah hodite. 

Od koder so doma najbolj priljubljeni grški nogometaši ali košarkarji. 

b-naloga: 

A O času dogajanja.     B O tem, kaj se je dogajalo. 

C O tem, kako so potekale prireditve.  Č O kraju dogajanja. 

c-naloga: 

Vprašalnice Kje? Kam? Do kod? Kod? Od kod? 

 kjer kamor do koder koder od koder 

č-naloga: 

(Odvisnik, ki izraža krajevno/prostorsko razmerje, bi imenoval/-a) krajevni odvisnik. 

d-naloga: / 

 

 

 



6. naloga: 

a-naloga: 

Po smislu, npr.: 

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. 

Zdaj grem pa tja, kamor gre še cesar peš. 

Kjer je volja, je tudi pot.  

Kjer osel leži, tam dlako pusti. 

b-naloga: 

Vprašanje za 4 točke: Po navadi sedijo, kjer so tribune. 

Vprašanje za 3 točke: Kjer so sedeži pod streho, so varni pred soncem in dežjem. 

Vprašanje za 2 točki: Gledalcem v višjih vrstah seže pogled do tja, kjer so vsa prizorišča/do 

koder so prizorišča. 

Vprašanje za 1 točko: Kjer je prizorišče skoka v višino, je bolje sedeti blizu dogajanja. 

c-naloga: 

Po košarkarskem igrišču./Po nogometnem stadionu./Po atletskem stadionu./Po dvorani za 

atletiko./Po dvorani za gimnastiko./Po olimpijskem bazenu.  

 

 


