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POVZETEK
V magistrskem delu so bili obravnavani poznavanje, raba in razumevanje pregovorov med
srednješolci in srednješolkami različnih izobraževalnih programov (gimnazija, zdravstvena
nega, strojništvo, predšolska vzgoja) ter v različnih regijah (na Gorenjskem in Štajerskem).
Zanimalo me je, ali glede na smer izobraževanja in regijo, v kateri se izobražujejo, med njimi
prihaja do razlik. V teoretičnem delu sta bila predstavljena paremiologija in njen razvoj, v
empiričnem delu pa so bili najprej pregledani temeljni dokumenti za pouk slovenščine, tj. učni
načrt za gimnazije oziroma katalogi znanja za programe zdravstvena nega, strojništvo in
predšolska vzgoja. Raziskano je bilo, na katerih mestih učnega načrta oziroma kataloga znanja
se pojavi obravnava pregovorov, na primeru učbeniških kompletov Na pragu besedila 1–4 in
Branj 1–4 pa tudi, ali so naloge in vprašanja vezana tudi na pregovore ter ali so ti uporabljeni
npr. kot naslovi poglavij oziroma učnih sklopov. S pomočjo anketnega vprašalnika je bilo
preverjeno, kako dijaki in dijakinje izbranih šol spoznavajo pregovore, kakšno je njihovo
poznavanje pregovorov iz t. i. paremiološkega optimuma in katere pregovore uporabljajo.
Rezultati so pokazali, da so imeli anketiranci in anketiranke težave pri opredeljevanju izraza
pregovor, da pogosto niso ločevali pregovorov od drugih paremioloških enot, zlasti rekov in
frazemov, da so imeli težave tudi pri prepoznavanju konkretnega pregovora v sobesedilu in
pojasnjevanju njegovega pomena. Kljub temu pa je opazno, da med srednješolci in
srednješolkami prevladuje pozitiven odnos do pregovorov. Pri poznavanju, rabi in razumevanju
pregovorov ni bilo opaženih bistvenih razlik glede na smer izobraževanja in regijo.

Ključne besede: pregovor, paremiologija, dijaki in dijakinje, Gorenjska, Štajerska.

ABSTRACT
This master’s thesis deals with the recognition, use, and comprehension of proverbs among
high school students enrolled in various programmes (general upper secondary school, nursing,
mechanical engineering, pre-school education), and in various regions of Slovenia (Upper
Carniola and Styria). The objective was to determine whether there are any differences based
on the study programme and the geographical region of study. The theoretical part presents the
field of paremiology and its development, while the empirical part starts with a review of the
basic documents for the study of Slovenian, i.e. the curriculum for general upper secondary
schools and the catalogue of knowledge standards for the nursing, mechanical engineering and
pre-school education programmes. I checked the sections of the curriculum and the catalogue
of knowledge standards that focus on proverbs. Further, the textbook sets Na pragu besedila 1–
4 and Branja 1–4 were checked and looked at whether there are any tasks and questions related
to proverbs, and whether any proverbs are used, for instance, in titles of chapters or topics of
study. A questionnaire was used to investigate how students at the selected schools learn about
proverbs, the extent of their familiarity with proverbs in the paremiological optimum, and which
proverbs they use. The results showed that the respondents struggled with defining the term
proverb, were often unable to distinguish between proverbs and other paremiological units,
particularly sayings and set phrases, and struggled with identifying proverbs in a text, and
defining their meaning. Nevertheless, it is evident that high school students have a
predominantly positive attitude towards proverbs. No significant differences, based on the study
programme and the geographical region of study, were found in the recognition, use, and
comprehension of proverbs.

Keywords: proverb, paremiology, high school students, Upper Carniola, Styria.
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0 UVOD
Pregovori so že od nekdaj pomemben del jezika, saj lahko z njimi npr. popestrimo, poudarimo,
podkrepimo ali povzamemo pogovor oziroma svoje trditve. Uporaba pregovorov v besedilu (tj.
v pisni ali ustni obliki) lahko učinkuje tudi šaljivo in humorno, poleg tega pa pregovori bogatijo
ne le naš, temveč tudi sogovorčev besedni zaklad. Pogosto jih povezujemo z ljudskim izročilom
in ljudsko modrostjo, saj so nastali na podlagi izkušenj prednikov, in jih pojmujemo kot
zakladnico življenjskih resnic.
Danes živimo v času velikega tehnološkega napredka, ki vpliva tudi na načine sporazumevanja
pri mladih, zato bi bilo zanimivo preveriti, kako pregovore spoznavajo (npr. v šolskem okolju
ali izven njega) in v kolikšni meri jih osnovno- in srednješolci ter srednješolke še poznajo in
uporabljajo. Že hiter pregled učnih načrtov za slovenščino je pokazal, da se jim v osnovni in
srednji šoli sistematično posvečajo le v manjši meri (npr. pri obravnavi stalnih besednih zvez).
Poznavanje pregovorov med učenci, učenkami in dijaki, dijakinjami je torej odvisno ne le od
šolskega sistema, temveč tudi od drugih dejavnikov, npr. širšega socialnega okolja, iz katerega
prihajajo (uporaba pregovorov v družini), od njihovih bralnih navad (kaj in koliko berejo) ipd.

0.1 NAMEN RAZISKAVE
Namen magistrskega dela je raziskati:
– paremiologijo kot disciplino in njen razvoj v slovenskem prostoru;
– obravnavo pregovorov v izbranih srednješolskih programih (gimnazija, strojni tehnik,
predšolska vzgoja in zdravstvena nega);
– pojavljanje pregovorov v učnih načrtih za slovenščino;
– pojavljanje pregovorov v učbeniškem gradivu (Na pragu besedila 1–4 in Branja 1–4),
in sicer na ravni nalog in metabesedila;
– načine spoznavanja pregovorov v izbranih srednjih šolah v dveh regijah (Gorenjska in
Štajerska);
– poznavanje pregovorov med dijaki in dijakinjami izbranih srednješolskih programov.
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0.2 CILJI RAZISKAVE
Cilji magistrskega dela so preveriti oziroma raziskati:
– poznavanje definicijskih lastnosti pregovorov;
– prepoznavanje pregovorov v sobesedilu;
– poznavanje pomena izbranih pregovorov;
– razlike v (pre)poznavanju pregovorov med izbranimi izobraževalnimi programi
(gimnazija, strojni tehnik, predšolska vzgoja in zdravstvena nega);
– razlike v (pre)poznavanju pregovorov med izbranima regijama (Gorenjska in Štajerska);
– odnos dijakov do pregovorov.

0.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE
V magistrskem delu so preverjene naslednje hipoteze:
– V srednješolskih učnih načrtih za slovenščino je pregovorom namenjena manjša
pozornost.
– Pregovori so opazna sestavina učbeniških kompletov (zajeti so v nalogah in vajah,
pojavljajo pa se tudi v metabesedilu).
– Anketirani srednješolci in srednješolke poznajo splošne definicijske lastnosti
pregovorov, vendar imajo pri prepoznavanju pregovorov težave.
– Anketirani srednješolci in srednješolke večino v anketi preverjanih pregovorov poznajo,
a jih ne uporabljajo.
– Med anketiranimi srednješolci in srednješolkami različnih izobraževalnih programov se
kažejo razlike pri poznavanju pregovorov; največ pregovorov poznajo gimnazijci in
gimnazijke.
– Med anketiranimi srednješolci in srednješolkami iz različnih regij (Gorenjska in
Štajerska) so opazne razlike v poznavanju posameznih pregovorov.
– Srednješolci in srednješolke imajo pozitiven odnos do pregovorov in njihove rabe.
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0.4 RAZISKOVALNE METODE
V magistrskem delu so uporabljene naslednje raziskovalne metode:
– deskriptivna metoda (predstavitev paremiologije in njenega razvoja v teoretičnem delu);
– komparativna metoda (primerjava različnih učnih načrtov, obravnave pregovorov v
različnih izobraževalnih programih in (pre)poznavanja pregovorov v izbranih regijah);
– metoda klasifikacije (razvrščanje pregovorov);
– anketna metoda (anketno preverjanje (pre)poznavanja pregovorov);
– metoda analize (analiza anketnih podatkov);
– metoda sinteze (sinteza spoznanj, preverjanje hipotez).

1 PAREMIOLOGIJA IN NJEN RAZVOJ
Paremiologija (pregovoroslovje) se znanstveno ukvarja s preučevanjem paremij, tj. pregovorov
in sorodnih enot. V nadaljevanju sledijo predstavitev paremiologije kot vede, opredelitev
temeljnih strokovnih izrazov, kot sta npr. paremiološki minimum in optimum, ter prikaz
njenega razvoja v slovenskem prostoru.

1.1 PAREMIOLOGIJA KOT VEDA
Izhodiščna vprašanja, ki se nam ob izrazu paremiologija zastavljajo, so vezana na njegovo
opredelitev in razvoj (ali gre za mlajšo disciplino, ki se je pojavila in razvila v zadnjih desetletjih
ali gre vendarle za disciplino z daljšo tradicijo). Znani paremiolog Wolfgang Mieder (1993)
pravi, da lahko začetek paremiologije iščemo v obdobju antike, saj sta že Aristotel in Platon
skušala ločevati pregovore, aforizme in citate. Paremiologija se je kljub temu praviloma
obravnavala kot del drugih ved in disciplin, npr. slovstvene folkloristike oziroma frazeologije.
Da sta frazeologija in paremiologija tesno povezani in prepleteni, poudarja tudi Wolfgang
Mieder (2014: 58), ki ugotavlja, da (evropska) frazeologija cveti, medtem ko ima paremiologija
le manjšo vlogo. Ob tem priznava, da kljub temu vse, kar lahko trdimo za eno od teh ved, (vsaj
delno) drži tudi za drugo (Mieder 2014: 58). Slovenski paremiolog Matej Meterc v najnovejši
paremiološki monografiji Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter
sorodne paremije v slovenščini (2017) navaja, da se Jozef Mlacek in Valerij M. Mokijenko
strinjata, da so pregovori in reki izmed vseh paremij genetsko najbližje ožji frazeologiji, blizu

3

pa so ji tudi glede na funkcijo, saj »z ustaljenostjo, semantičnim premikom in ekspresivnostjo
izpolnjujejo vse tri osnovne značilnosti frazemov« (Meterc 2017: 24, po Mlacku 1983: 135).

Pregovori so se dolgo obravnavali kot del frazemov, zato se postavlja vprašanje, ali med njimi
obstajajo razlike. Melanija Larisa Fabčič in Elizabeta Bernjak v monografiji Frazemi in
pregovori v stiku: kulturološki in semantično-pragmatični vidiki (2014) po raziskovalcu Ruefu
(1995) navajata, da je primarna in hkrati bistvena razlika med frazemi in pregovori ta, da slednji
niso neposredno (niti sintaktično niti anaforično niti z drugimi nanašalnimi prvinami) povezani
s sobesedilom; po Fleischerju (1997) pa izpostavljata, da so pregovori – v primerjavi s frazemi
– časovno določeni (Fabčič, Bernjak 2014: 15).

Ob frazeologiji pa se s pregovori in sorodnimi enotami znotraj jezikoslovja (ne)posredno
ukvarjajo tudi druge discipline, npr. leksikografija, ki pregovore preučuje kot posebne enote z
vidika mikro- in makrostrukturne vključenosti v eno-, dvo- ali večjezične slovarje, z vidika
slovarske oblike, variantnosti in pomensko-pragmatičnega pojasnjevanja; kontrastivno
jezikoslovje, v katerem raziskovalce zanimajo podobnosti oziroma razlike v paremiološkem
gradivu posameznih jezikov, iskanje ustreznic in medjezikovni paremiološki vplivi; kognitivno
jezikoslovje, v katerem so izpostavljene t. i. abstrahirane sheme, ki uporabniku omogočajo
razumevanje, zaznavanje, uporabo in shrambo paremioloških enot v mentalnem leksikonu;
psiholingvistika, ki »se ukvarja s priklicem ustreznih enot iz spomina in z njihovo ustrezno
interpretacijo«; etnolingvistika, ki zaradi pojmovanja jezika kot pojava, ki izraža kulturo in
človekove vrednote, prepričanja ipd., raziskuje vplive običajev, navad, verovanj ipd. na rabo
pregovorov; sociolingvistika, ki pregovore preučuje glede na različne demografske parametre
(npr. spol, starost in izobrazba uporabnikov), in lingvokulturologija, ki jo npr. zanima kulturna
konotacija pregovorov (Ulčnik 2015: 106–107).

V svetovnem merilu se kot vodilni paremiologi omenjajo Wolfgang Mieder (1993, 2008, 2014),
Peter Grzybek (2008), Peter Ďurčo (2006, 2012, 2014) in František Čermák (2004, 2014), na
Slovenskem pa so o paremiološki problematiki in njenih teoretičnih izhodiščih v večji meri
razmišljali npr. jezikoslovec Jože Toporišič (1992), frazeologinji Erika Kržišnik (2008, 2010,
2013) in Irena Stramljič Breznik (2007), slovstveni folkloristki Marija Stanonik (1999, 2014)
in
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znanstvenoraziskovalno posveča zlasti paremiolog Matej Meterc (2017, prim. tudi poglavje
1.3).

V sklop temeljne paremiološke literature sodita npr. monografiji Proverbs: A Handbook
(Mieder 2004) in Introduction to Paremiology (več avtorjev, 2015), v slovenskem prostoru pa
monografija Paremiološki optimum: najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije
v slovenščini (Meterc 2017).

1.2 OPREDELITEV PAREMIOLOŠKIH POJMOV
Med osnovnimi pojmi oziroma strokovnimi izrazi, s katerimi se najpogosteje srečujemo v
paremiologiji, sta nadpomenska izraza paremiološka enota oziroma paremija, podpomenska
izraza pregovor in rek ter izraza, ki označujeta posebne sezname paremioloških enot, in sicer
paremiološki minimum ter paremiološki optimum.1
Vsi pojmi znotraj paremiologije pa še vedno niso dokončno opredeljeni. Težava, na katero
naletimo, je, da npr. za pregovore obstaja toliko definicij, kolikor je avtorjev, in da še zmeraj ni
povsem uzaveščena razlika med pregovori in vsemi sorodnimi enotami, ki se jim raziskovalci
načeloma posvečajo v manjši meri.

1.2.1 Paremiološka enota, paremija, pregovor, rek
Poimenovanje paremiološka enota oziroma paremija je širše in vključuje tudi pregovore, reke,
antipregovore, velerizme, vraže, napotila, ustaljene šaljive odgovore ipd. (prim. Meterc 2018).2
Pri definiranju osnovne enote, ki jo paremiologija preučuje, pa naletimo na različne možnosti
in raznolike vidike, iz katerih raziskovalci izhajajo.

Archer Taylor npr. pravi, da je pregovor »sentenčna misel, ki je nastala med ljudmi« (Taylor
1931: 3, v Mieder 2008: 10). Alan Dundes (1987) navaja, da je pregovor tradicionalna trditev,
ki mora vsebovati vsaj en opisni element (angl. descriptive element). Slednji vsebuje temo
(angl. topic) in komentar (angl. comment). Pregovor mora tako vsebovati najmanj dve besedi.
O razvoju paremiološke terminologije prim. tudi Ulčnik 2015.
V razvoju so se pojavila različna poimenovanja za osnovno paremiološko enoto. Tako npr. Maks Pleteršnik kot
ustreznice nemškemu izrazu Sprichwort navaja pregovor, prigovor, prislovica, pripovest, pravoč in pravca, poleg
tega pa so se v tistem času pri nas uporabljala tudi druga poimenovanja, npr. prigliha, pravlica in poslovica (Ulčnik
2015: 108).
1
2
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Wolfgang Mieder (2014) o pregovorih zapiše, da so izmed vseh folklornih žanrov (poleg
pregovorov mednje sodijo pravljice, legende, pripovedke, šale, uganke itn.) najbolj kratki in
jedrnati, pa vendar njihova oblika ni nujno najpreprostejša. 3 Jozef Mlacek (1983: 131)
pregovore opredeli z naslednjimi značilnostmi: 1) zaključenost vsebovane misli (za reke velja
nezaključenost), 2) oblikovna sestavljenost iz velelnega glagola, gnomičnega sedanjika in tretje
glagolske osebe, 3) didaktično sporočilo.

V Enciklopediji slovenskega jezika (Toporišič, 1992) je pregovor definiran kot »stalna zelo
kratka oblika sporočila nekako svetovnonazorskega značaja, v katerem se (navadno v eni
povedi) razodeva kakšno spoznanje, opažanje, tudi modrost« (Toporišič 1992: 210), rek kot
»frazeologem tipa rečenice, vendar ne pregovornega tipa, temveč tak, ki jedrnato izreka druge
vrste misli, filozofske ali nravne narave« (Toporišič 1992: 253) in reklo kot »stalna besedna
zveza (tudi stavčna), ki ni poved. Kolikor ni stavčna, ima besednovrstno vrednost:
samostalniško (kriva vera), pridevniško (dobrih rok), prislovno (na vse kriplje), glagolsko
(imeti pritisk), povedkovniško (/biti/ ves iz sebe), medmetno (za Kriščevo voljo)« (Toporišič
1992: 254); v SSKJ oziroma SSKJ2 pa je navedeno, da je pregovor »ljudska književna zvrst, ki
kratko, navadno v prispodobi, izraža kako življenjsko izkušnjo«; rek je opredeljen kot »stalna
besedna zveza v obliki kratkega stavka, ki se uporablja za izražanje določenega mnenja,
življenjskega pravila«, reklo pa kot »1. stalna besedna zveza, navadno s posebnim, prenesenim
pomenom besed // stalna besedna zveza v obliki kratkega stavka, ki se uporablja za izražanje
določenega mnenja, življenjskega pravila; 2. izrek, aforizem; 3. fraza, puhlica«.

Erika Kržišnik (2008) pri definiranju pregovorov poudari kulturološki vidik. Pravi, da so
»/p/regovori že po definiciji skrčeni moralno-etični obrazci dane (jezikovne,
narodne, družbene, kulturne, civilizacijske) skupnosti; so neke vrste
tradicionalni stereotipi njenega samozavedanja in samoidentifikacije, bili so
iz generacije v generacijo prenašani jezik vsakdanje kulture«. (Kržišnik 2008:
38)

“Of the various verbal folklore genres like fairy tales, legends, tall tales, jokes, and riddles, proverbs are the most
concise but not necessarily the simplest form” (Mieder 2014: 19).
3

6

Melanija Larisa Fabčič in Elizabeta Bernjak (2014: 15) kot najpomembnejše lastnosti
pregovorov navajata naslednje: kratka, stalna oblika stavka; poučna tendenca; slikovnost;4
ljudskost; reproduciranost; metaforični pomen. Nadalje predstavita nekatere semantične
lastnosti pregovorov (ki veljajo tudi za frazeme):
– idiomatičnost: vsaj en leksem v besedni zvezi ima prenesen (idiomatičen) in pogosto še
figurativen (metaforičen) pomen, ki pa se v primeru nadomestitve tega leksema z
drugim leksemom istega pomena izgubi; močnejša, kot je razlika med frazeološkim in
dobesednim pomenom, močnejša je idiomatičnost;
– ekspresivnost: frazeološke enote prenašajo takšne pomenske oznake, ki kažejo na
čustveno vključenost govorca; slednja se lahko kaže: (a) v slikovnosti, (b) v glasovnoritmičnih lastnostih besednih zvez, (c) v besednih parih s semantičnim dvojnim učinkom
ali (č) v izoliranih pojavih posameznih sestavin (neintegrirane tujke, unikalne
sestavine);
– motiviranost: po Burgerju (2003), na katerega se avtorici sklicujeta, o motiviranosti
frazemov govorimo, kadar je njihov pomen razumljiv na podlagi pomena sestavin,
strukture in metafore; pravimo, da je frazem motiviran tedaj, ko obstaja prepoznavna
zveza med dobesednim in frazeološkim pomenom;
– funkcije frazemov in pregovorov: do razlik med denotativno ekvivalentnimi frazemi in
pregovori prihaja zaradi situacijskih predpostavk, zaradi česar lahko namesto besede
razlika govorimo o konotaciji; frazem ali pregovor namreč bodisi pozitivno bodisi
negativno vrednotita scenarij govornega dejanja; tako frazemi kot pregovori imajo
argumentativno funkcijo in jih zato uvrščamo med asertivna govorna dejanja, tj.
govorna dejanja upravičevanja in problematiziranja, ter ekspresivna, komisivna in
direktivna govorna dejanja (npr. Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni)
(Fabčič in Bernjak 2014: 21–28).
Natalija Ulčnik (2015: 112) definicijske značilnosti pregovorov določa z naslednjimi
postavkami: izražanje ljudske modrosti in splošnih resnic, ki temeljijo na življenjskih

4

Slikovnost je po Fabčič, Bernjak (2014: 15) najpomembnejši element pregovora; sredstva slikovnosti so različna,

npr. metafora (Jabolko ne pade daleč od drevesa), sprevračanje naravnih razmerij kot vrsta paradoksa (Ne gori
voda), metonimija (Iz te moke ne bo kruha), pretiravanje/hiperbola (Tresla se je gora, rodila se je miš), antiteza
(Pes, ki laja, ne grize), ironija (Ne veš, kaj imaš, dokler tega ne izgubiš), groteska (Človek človeku volk),
paralelizem (Molk je zlato) in stilna sredstva nasprotij (Deljeno veselje je dvojno veselje).
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izkušnjah; medgeneracijsko izročilo; splošno poznavanje (paremiološki minimum oziroma
optimum); neznano avtorstvo; mikrobesedilna zgradba (zgoščenost, zaokroženost, zgradba
povedi; citatna raba, vključenost v besedilo); idiomatičnost/metaforičnost, ki omogočata
razumevanje pregovorov tako v dobesednem kot prenesenem pomenu (t. i. dvojno branje);
figurativnost (rima, personifikacija, elipsa in druge retorične figure); ekspresivnost, ki kaže na
slikovitost in konotativnost; večfunkcionalnost, npr. didaktičnost, opozorilo, nasvet, opravičilo,
spodbuda, ironizacija, (ne)strinjanje, podkrepitev izrečenega/zapisanega itd.; hranjenje enot v
miselnem spominu.

Matej Meterc (2017) poudarja, da pregovori in reki z vidika njihove številčnosti tvorijo jedro
paremiologije, zaradi česar so nastale številne posplošitve, ki jih jezikoslovci dopuščajo v
primeru uporabe pojma pregovor. Po Miederju (2004: 125, v Meterc 2017: 26) grški izraz
paremia in latinski izraz proverbium nosita namreč enak pomen oziroma pomenita isto
predmetnost, pri čemer dodaja, da paremiologi ta izraz uporabljajo zaradi želje po razumevanju
pregovorov ne le v jezikoslovnem, temveč tudi v širšem kontekstu (Meterc 2017: 26). Namesto
izraza paremija sta se doslej v številnih slovenskih znanstvenih člankih pojavljala izraza
rečenica in pregovor, vendar pa Matej Meterc (2017: 12) poudarja, da ta dva temina ne
pomenita enakega nabora enot in se s pojmom paremija le delno prekrivata; v svoji monografiji
uporablja izraz pregovor, kot nadpomenki pa izraza paremija in stavčni frazem. Poleg
pregovorov je v raziskavo zajel tudi t. i. paremiološke žanre, kot sta velerizem in antipregovor
(prim. Meterc 2017: 12–13). V zborniku Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide
to Proverb Studies (2015) je velerizem opredeljen kot »tip pregovora, ki ga sestavljata kliše,
pregovor ali podoben citat in dopolnilo o govorcu ter govorni situaciji; običajno učinkuje
humorno« (Hrisztova-Gotthardt, Aleksa Varga 2015: 353; prevedla J. S.),5 antipregovor pa kot
»namenoma spremenjen, tj. popačen, obrnjen, parodiran, pregovor, ki ima nov pomen in
pogosto tudi humoren ali satiričen učinek, iz njega pa lahko nastane nov pregovor« (HrisztovaGotthardt, Aleksa Varga 2015: 353; prevedla J. S.).6 Matej Meterc antipregovore opredeljuje

Wellerism is “a type of proverb–international in its occurrence and many centuries old – that consists of a very
short saying (a cliché, proverb, or other brief quotation) followed by the designation of a figure to whom the saying
is speciously attributed (often the old woman or the devil or the monkey) and then, frequently, by a brief statement
of an action or circumstance in which the designated speaker utters the attributed saying. A wellerism is usually
intended humorously. Example: “Two heads are better than one,” as the cabbage-head said to the lawyer. The
name derives from the character Sam Weller in Charles Dickens’ novel The Pickwick Papers” (HrisztovaGotthardt, Aleksa Varga 2015: 353).
6
Anti-proverb is “an intentionally changed (distorted, twisted, parodied) proverb with a new meaning and often a
humorous or satirical effect, including the possibility of becoming a new proverb” (Hrisztova-Gotthardt, Aleksa
Varga 2015: 353).
5
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kot ustaljene parodije pregovorov in kot primer navaja enoto Kdor visoko leta, je pilot (prim.
Meterc 2018: 26). Za pregovore pravi, da so nadvse raznolika in številčna množica izrazov, ki
zaradi svoje strnjene in lahko zapomnljive oblike uporabniku omogočajo, da izrazi neko
sporočilo ali nauk. Poleg tega so pregovori učinkovit opis življenjskih situacij, ki so ne le zelo
tipične, temveč tudi zelo specifične. Za pregovore je značilna tudi trajna izrazna moč, saj so
veljali, veljajo in bodo veljali tudi v prihodnosti, poleg tega pa so zaradi te svoje brezčasnosti
nepogrešljiva sredstva v sporazumevanju (Meterc 2017: 9). V članku O pregovorih in njihovem
raziskovanju Meterc (2018: 26) pregovore definira in jih jasno loči od rekov:
Pregovor je med več govorci poznana in ustaljena poved, ki jedrnato in na
slikovit način izraža nek nauk ali vodilo in opisuje vrsto podobnih situacij (npr.
Lepa beseda lepo mesto najde, Le čevlje sodi naj Kopitar). Po nauku ali vodilu
se loči od reka. Rek je prav tako med več govorci poznana in ustaljena poved,
ki jedrnato in na slikovit način opisuje vrsto podobnih situacij, vendar ne
posreduje nauka ali vodila (npr. Mi o volku, volk iz gozda in Kocka je padla).
(Meterc 2018: 26)

Pri prepoznavanju pregovorov v besedilih nam pomagajo tudi t. i. uvajalna sredstva. Ta
napovedujejo (uvajajo) pregovore in se pojavijo pred ali za pregovorno enoto. Kot najbolj
tipična uvajalna sredstva se v slovenskem prostoru uporabljajo npr. (star) pregovor pravi,
pravijo, že star pregovor pravi, kot pravi (star) pregovor. Vendar pa je, kot ugotavlja tudi
Čermák (2004), pri sklicevanju na pregovor oziroma rek lahko prisoten le namig ali pa je
sklicevanje zastrto (za slovenščino prim. Trkajev verz Vse poti k Rim vodjo v denarnco). Po
drugi strani pa je pregovor oziroma rek lahko nakazan s sklicevanjem na avtorja, Čermák (2004:
77) navaja Biti ali ne biti, če citiramo Hamleta, ali pa ga spremlja humor, Čermák (2004: 77)
navaja To se morda zdi, kot da gledamo podarjenemu konju na zobe, a take stvari se res
dogajajo.

Analize kažejo, da poleg strokovnih poimenovanj paremioloških enot v rabi prihaja tudi do
številnih laičnih poimenovanj med uporabniki slovenskega jezika, kar potrjuje raziskava s
pomočjo korpusa Gigafida. Izkazalo se je, da uporabniki poleg izraza pregovor uporabljajo tudi
poimenovanja, kot so citat, zapoved, enačba, zakon, filozofija, vodilo, formula, vizija, fraza,
trditev, geslo, teorija, gesta, slogan, izrek, sistem, logika, (stara) resnica, maksima, reklo, misel,
rek, miselnost, princip, (ljudska/stara) modrost, (življenjsko) pravilo, moto, parola, načelo,
paradigma, obrazec in številne druge (Ulčnik 2015: 110).
9

Pomembna značilnost pregovorov je po Čermáku (2004: 86) tudi njihova vloga; na podlagi
vloge pregovore deli v dva razreda: (1) usmerjevalnega (tak tip pregovorov si prizadeva doseči
določen učinek na poslušalca, npr. Kar se Janezek nauči, to Janez zna; Najprej štalca, potem
pa kravca; Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k Mohamedu) in (2) dejanskega (tak tip
pregovorov govorca zavezuje k resnici, npr. Zarečenega kruha se največ poje, Navada je
železna srajca).

Wolfgang Mieder (2008: 20) navaja, da sta pomen in namen pregovora še najlaže določljiva
glede na strategijo uporabe v socialnem kontekstu. Ugotavlja, da: (1) pregovori niso univerzalne
resnice, temveč omejeni drobci ljudske modrosti, ki veljajo oziroma so resnični samo za
določeno situacijo, in (2) da se problem t. i. nasprotujočih si pregovorov (npr. Enaki ptiči skupaj
letajo/Enako se z enakim druži : Nasprotja se privlačijo) pojavlja zgolj zato, ker ne upoštevamo
socialnega konteksta, v katerem je pregovor rabljen (Mieder 2008: 20). Hkrati Mieder navaja
zanimivo »polznanstveno pravilo« (Mieder 2008: 103) R. Bostona, ki je na podlagi preučevanja
Oxfordovega slovarja angleških pregovorov ugotovil, da za vsak pregovor običajno obstajata
enak in nasprotujoči si pregovor, ki je z njim v protislovju, npr. že omenjeni Enaki ptiči skupaj
letajo/Enako se z enakim druži : Nasprotja se privlačijo. Na podlagi raziskovanja o tem, kaj
izraz pregovor pomeni uporabnikom, je Wolfgang Mieder (2008: 11) izoblikoval naslednjo
definicijo pregovora:7
Pregovor je kratka, splošno znana poved, ki vsebuje modrost, resnico, nauk in
tradicionalne poglede. Zapisan je v metaforični, ustaljeni in lahko zapomnljivi
obliki, ki se prenaša iz roda v rod. (Prevedla J. S.)

Wolfgang Mieder (2008: 13) je zaradi številnih interpretacij pomena posameznega pregovora
prepričan, da se mora pomen določenega pregovora analizirati glede na njegov kontekst, ki je
lahko socialni, literarni, retorični, novinarski ipd. Peter Seitel (1969, v Grzybek 2008: 30)
govori o treh situacijah, ki jih je treba upoštevati pri interpretaciji posameznega pregovora: (1)
interakcijska situacija (angl. interaction situation), v kateri je pregovor izrečen, (2) nanašanjska

7

“A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional

views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation”
(1985: 119; 1993: 24 v Mieder 2008: 11).
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situacija (angl. reference situation), tj. na kaj se pregovor nanaša, in (3) pregovorna situacija
(angl. proverb situation), tj. uporaba pregovora in pregovor kot tak.

V preteklosti so pregovori sicer veljali za nekaj stalnega, za enote, ki se ne spreminjajo, vendar
pa se je izkazalo, da niso imuni na spremembe. Zanje je značilna relativna ustaljenost, kar
pomeni, da se uporabljajo tudi v variantnih oblikah, ki se lahko odražajo npr. na ravni
morfologije (Kakor si si postlal, tako boš spal/Kakor si boš postlal, tako boš spal), besedotvorja
(Kakor dobljeno, tako zgubljeno/Kakor dobljeno, tako izgubljeno), skladnje (Vrana vrani oči
ne izkljuje/Vrana vrani ne izkljuje oči), sestavin (Kdor molči, desetim odgovori/Kdor molči,
devetim odgovori), sloga (Ziher je ziher/Sigurno je sigurno, Prazen žakelj ne stoji
pokonci/Prazna vreča ne stoji pokonci) (Jesenšek in Ulčnik 2014: 282–284). O uporabi in
modifikacijah oziroma prenovitvah pregovorov ter drugih folklornih obrazcev v oglaševalski
industriji govori tudi Saša Babič (2010). Ugotavlja, da so na oblikovni ravni možne štiri vrste
prenovitev pregovorov (Babič 2010: 159–160): (a) zamenjava sestavin, pri čemer se ohranja
ritem, nemalokrat pa tudi rima (Rana ura, zlata ura. → Rana ura, slepa kura.); (b) ohranitev
prvega dela pregovora, drugi del je na novo izmišljen (Kdor prej pride, prej melje. → Kdor
prej pride, ga prej zmeljejo.); (c) ohranitev celotnega pregovora, doda se nov del (→
modifikacija enodelnih pregovorov v dvodelne), npr. Kdor laže, ta krade. → Kdor laže, ta
krade. Kdor krade, temu je laže; (č) omemba dela pregovora v krajšem kontekstu: kombinacija
pregovora (Ljubezen gre skozi želodec) in frazema ((kaj) gre na jetra (komu)): Težko paru, kjer
gre njemu ljubezen skozi želodec, njej pa kuhanje na jetra.

Modifikacije pa se ne dogajajo zgolj in samo na medijskem področju, temveč do njih prihaja
tudi v (sproščeni) komunikaciji, kar Wolfgang Mieder imenuje antipregovor (prim. poglavje
1.2.1 Paremiološka enota, paremija, pregovor, rek).

Kot ugotavlja frazeologinja Vida Jesenšek (2007: 276), so pregovori tudi danes sestavni del
vsakdanje komunikacije; nosijo pridih starodavnosti, hkrati pa vsak dan nastajajo novi oziroma
se pojavljajo na novo prevzeti pregovori. Prav zato »so paremiološke vsebine nepogrešljiv
predmet slovaropisne prakse, jezikovnega učenja in poučevanja ter posebnega pomena v
postopkih prevajanja« (Jesenšek 2007: 276). Nadalje Vida Jesenšek (2018: 22) v zvezi s
pregovori in frazeologijo nasploh opaža, da ta jezikovna sredstva jeziku dajejo živost in
slikovitost, poleg tega pa še raznolikost, aktualnost in učinkovitost. Prav zato je prepričana, da
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bi morali tako v osnovno- kot srednješolskih učnih načrtih več pozornosti nameniti obravnavi
frazemov in pregovorov, saj s tem mladostniki ne le razvijajo svoje frazeološke zmožnosti (tj.
funkcionalno uporabo frazemov in pregovorov), ampak hkrati tudi razvijajo in krepijo
jezikovnokulturno zavest (Jesenšek 2018: 24).

1.2.2 Paremiološki minimum
Idejo t. i. paremiološkega minimuma je predstavil Grigorij Permjakov v svojem članku On the
Question of a Russian Paremiological Minimum (1989). Paremiološki minimum je seznam
oziroma lestvica tristotih paremij, ki so v nekem jeziku splošno znane. Menil je, da je takšen
seznam paremij treba izdelati ne le zaradi učenja tujih jezikov, temveč je to tudi dobra podlaga
za uslovarjanje »jezikovnih klišejev« (Permjakov 1989: 98).

Wojciech Chlebda (2008: 90, v Meterc 2017: 40) posebej poudarja pomembnost obvladanja
osnovnega paremiološkega fonda, saj je ta pogoj za orientacijo v komunikaciji vsakega izmed
nas.

Slovenski paremiološki minimum je Matej Meterc ustvaril na podlagi sociolingvističnega
vprašalnika za potrebe svoje doktorske disertacije. Gre za lestvico tristotih najbolj poznanih
paremioloških enot, ki so bile do sedaj zapisane v slovarjih. Raziskave slovenske paremiologije
temeljijo na enakih metodoloških izhodiščih, ki jih je za potrebe določitve slovaškega
paremiološkega minimuma izdelal Peter Ďurčo (Meterc 2017: 43). Petdeset enot slovenskega
paremiološkega minimuma je bilo leta 2013 objavljenih v reviji Slavia Centralis (prim. Ďurčo,
Meterc 2013: 23–25).

1.2.3 Paremiološki optimum
Matej Meterc (2017) navaja, da je Peter Ďurčo leta 2006 in nato tudi leta 2014 v svojih
prispevkih predlagal, da bi raje kot o paremiološkem minimumu, tj. »širšemu naboru enot, ki
jih uporablja povprečen govorec določenega jezika« (Meterc 2017: 46), govorili o
paremiološkem optimumu. Ta namreč združuje dvoje: podatke o poznanosti in podatke o
pogostnosti pregovorov ter drugih paremij. Paremiološki optimum je nabor oziroma seznam
tristotih najbolj poznanih in pogosto rabljenih slovenskih paremij, sestavljen pa je na osnovi
»leksikografsko-jezikoslovnih, empiričnih in na korpusu osnovanih védenj o aktualni
paremiološki situaciji v jeziku« (Meterc 2017: 47). Peter Ďurčo (2006: 17) vpeljavo
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paremiološkega optimuma utemeljuje s tem, da le-ta vključuje ne le najbolj poznane
paremiološke enote, temveč tudi tiste, ki so najbolj pogoste.

Peter Grzybek (2008: 26) poudarja razliko med poznanostjo in pogostostjo pregovora.
Preučevanje poznavanja pregovorov temelji na znanju govorca (je torej odvisno od
posameznika), medtem ko je pogostost pogojena s pojavljanjem v pisnih in govornih besedilih
(Grzybek 2008: 26).

Paremiološki minimum kot primarna stopnja paremiološkega optimuma nam torej pomaga pri
raziskovanju vprašanj, kot sta npr. katere paremije so del aktivnega slovarja posameznika in
katere paremije, ki so sicer že arhaične, so posamezniku razumljive oziroma nerazumljive
(Ďurčo 2002: 293, 2004: 59–60, v Meterc 2017: 47). Ne nazadnje pa je, kot pravi Matej Meterc,
ki je leta 2017 pripravil in objavil paremiološki optimum za slovenščino,
pomembno vedeti, kateri pregovori, reki, frazeologizirani slogani, velerizmi in
sorodne paremiološke enote so v današnjem času med slovenskimi govorci
najbolj poznane in v rabi najbolj pogoste. To jedro slovenske paremiologije
skuša v največji možni meri zajeti paremiološki optimum, ki je nastal z
obširnima raziskavama med slovenskimi govorci ter v množici sodobnih pisnih
besedil jezikovnega korpusa FidaPLUS (Meterc 2017: 9).

1.3 PAREMIOLOGIJA V SLOVENSKEM PROSTORU
Paremiologija v preteklosti sicer ni bila deležna tolikšnega znanstvenega preučevanja kot danes,
vendar pa so v različnih virih že v času protestantizma začeli navajati sezname paremij. V prvi
slovnici slovenskega jezika, tj. Zimskih uricah prostih Adama Bohoriča (1584), najdemo
navedenih šestindvajset pregovorov – strokovnjaki sicer ne morejo z gotovostjo reči, ali gre le
za priložnostne prevode latinskih pregovorov ali pa so ti pregovori izvirno slovenski (Stanonik
1999: 76). Izraz paremiologija se je pojavil leta 1592 z zbirko slovenskih pregovorov
Paroemiologia avtorja Hieronima Megiserja. Naslednji pomembnejši vir paremij je Nebeški
cilj Matije Kastelca, v katerem najdemo zbirko moralnih naukov, ki pa so se sčasoma
folklorizirali. Nekateri izmed njih so se ohranili do današnjih dni. Nova Krainska pratika za
leto 1741 vsebuje več kot dvajset vremenskih pregovorov. Prva samostojna zbirka, v kateri je
avtor Janez Mihelič (član prerodnega krožka Žige Pohlina) zbral več kot sto pregovorov z
Dolenjske in Gorenjske, se je izgubila. V 19. stoletju je pregovore zelo cenil Anton Martin
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Slomšek, ki se je dobro zavedal njihove vrednosti in pomembnosti. V tistem času se je ob
pregovorih začela krepiti zavest o njihovi starosti, zaradi česar jih je Peter Hicinger imenoval
»stare resnice« (Stanonik 2014: 28). Svojo zbirko pregovorov je izdal tudi Vojteh Kurnik in v
njej zbral 4.411 pregovorov, vendar pa natančnejši pregled pokaže, da se nekatere enote večkrat
ponovijo. Avtor prvega strokovnega prispevka na temo pregovorov z naslovom O pregovorih
in prilikah, sosebno slovenskih (1869) je Viljem Urbas (Stanonik 2014: 28). Veliko pregovorov
tistega časa se je s pomočjo leposlovja ohranilo vse do danes.

Sistematično preučevanje paremij se je na Slovenskem začelo v okviru jezikoslovja oziroma
frazeologije (Jože Toporišič, Erika Kržišnik, Irena Stramljič Breznik) ter etnologije in
slovstvene folkloristike (Milko Matičetov, Marija Makarovič, Marija Stanonik, Saša Babič).

Paremiologija kot veda je omenjena že v Toporišičevem prispevku K izrazju in tipologiji
slovenske frazeologije (1974), kjer avtor stavčne frazeme obravnava kot sestavni del
frazeologije. Kot je pojasnil, se po slovenskem izročilu v frazeologijo uvrščajo tudi pregovori,
reki, prilike in druge paremiološke enote, vendar se je ob tem zavedal, da so stavčni frazemi8
drugačni od nestavčnih (Toporišič 1974: 274). Erika Kržišnik se je večinoma ukvarjala s
frazemi in je v svoje raziskave vključevala tudi t. i. stavčne frazeme. Irena Stramljič Breznik je
raziskovala t. i. pragmatične frazeme, pregovore pa je preučevala s kulturološkega vidika. Tak
primer so npr. pregovori, ki se nanašajo na družino in drugo sorodstvo (članek Družina v
slovenskih pregovorih in frazemih, 2007). Ugotavlja, da je zaradi velikega pomena, ki ga ima
koncept družine, nastalo več kot sto pregovorov; označi jih za »jezikovne fosile« (Stramljič
Breznik 2007: 265), saj so kazalci socialnih in zgodovinskih razmer.

Milko Matičetov je napisal več prispevkov, v katerih se ukvarja s pregovori, npr. Narodni
pregovori (priredil, 1937), Ljudska modrost (priredil, 1938), Slovenski pregovori v starih
štajerskih rokopisih (1952), Pregovori in uganke (1956) idr., Marija Makarovič pa monografijo
Pregovori – življenjske resnice (1975). V njej je zbranih 100 pregovorov glede na tematiko (dar
– vračilo, denar – imetje, dota – dedovanje itd.), dodan je avtoričin komentar, ki vsebuje kratko
razlago, kaj pregovor pomeni, zgodbo, v katerem je uporabljen pregovor, sledi pa tudi navedba
sopomenskih pregovorov, ponekod tudi angleške ustreznice. Nekateri pregovori so tudi
ilustrirani. Kot ena izmed prvih je med govorci slovenskega jezika izvedla raziskavo o
8

Imenuje jih frazeologem.
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poznavanju 100 pregovorov in njihovega pomena. Kot opaža in poudarja Peter Grzybek (2008:
25), je njeno delo izjemno pomemben metodološki vir pri preučevanju poznavanja pregovorov.
Marija Stanonik v svojem delu Slovenska slovstvena folkloristika (1999) obravnava pregovore
kot tip folklornega obrazca, kjer že uporabi izraz paremiologija. V prispevku Slovenski
pregovori kot kulturna dediščina: klasifikacija in redakcija korpusa. Predstavitev projekta (Več
glav več ve. Frazeologija in paremiologija v slovarju in vsakdanji rabi, 2014) navaja tri korake,
ki so potrebni za znanstveno objavo zbirke pregovorov: (1) diferenciacija, tj. izločitev vseh
primerov, ki niso pregovori; (2) akumulacija, tj. vse različice posameznega pregovora zbrati na
enem mestu; (3) klasifikacija, tj. kategorizacija gradiva ali njihova abecedna ureditev (Stanonik
2014: 35–36). Saša Babič pa je izdala monografijo Beseda ni konj (2015), v kateri so
obravnavani tudi pregovori. Poleg definiranja in tipologije se je lotila tudi estetske strukture
pregovorov glede na besedilo (stilna sredstva: aliteracija, rima, paralelizem členov, elipsa,
personifikacija, hiperbola, paradoks, metafora), teksturo (tj. ton glasu, poudarki, semantično
ustrezanje) in kontekst (tj. okoliščine, v katerih se določeni pregovor uporabi) (Babič 2015: 73).

Z vidika poučevanja tujega jezika pregovore preučujeta zlasti Vida Jesenšek in Nada Šabec.
Vida Jesenšek pregovore preučuje tudi z vidika uslovarjanja in spletnih podatkovnih baz, z
vidika diahronih sprememb pa pregovore pojasnjuje Natalija Ulčnik. Prim. tudi poglavje
Teoretična in metodološka izhodišča v Meterc (2017: 18).

Paremije so zajete in občasno tudi pomensko pojasnjene v slovarjih slovenskega jezika.
Najdemo jih npr. v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (večinoma kot ponazarjalno gradivo)
in tudi v Slovarju slovenskih frazemov Janeza Kebra, slovarja paremioloških enot pa Slovenci
še nimamo.

Wolfgang Mieder (2008: 29) ugotavlja, da se na področju izobraževanja in vzgoje pregovori
pojavljajo kot sredstvo za učenje moralnih vrednot in socialnih veščin, saj med pregovori
najdemo takšne, ki tematizirajo različna področja oziroma pojme, kot so npr. um, modrost,
učenje, avtoriteta, izkušnje in učitelj. Ker vsebujejo neko »vzgojno modrost«, so (bili) pogosto
uporabljeni kot didaktični pripomoček pri vzgoji otrok, jezikovnih in verskih navodilih v šolah
in pri učenju o splošnih izkušnjah ljudi. Vendar pa pregovori niso nujno samo poučni in
predpisovalni, temveč so lahko tudi satirični, ironični in humorni (Mieder 2008: 33). Marija
Stanonik je pregovore in rekla označila kot najbolj idejno-vzgojni folklorni žanr in »zvesto
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podobo splošne resničnosti v preteklosti« (Stanonik 2014: 34). Pregovori pa nas lahko tudi
razvedrijo, saj zvenijo kot napotki, besedne igre in/ali posmehljivke. Velja, da pomen
določenega pregovora ni enak v vseh govornih položajih. Najpogosteje jih uporabljamo za
obsojanje tujih oziroma opravičevanje lastnih napak. Matej Meterc (2018: 26) dodaja, da
pregovori govorcu/piscu omogočajo, da neposredno izrazi svoje mnenje ali navede stereotip,
prav tako pa z uporabo pregovora (pisno/govorno) besedilo izstopa. Vida Jesenšek dodaja
(2014a: 153), da se pregovori lahko uporabljajo v vseh elementih besedila: v naslovu,
podnaslovu ali med besedilom samim, s čimer pregovor dobi določeno funkcijo, npr. povzame
temo članka/besedila ali vzpostavi stik z bralcem. Pregovori so poleg tega vse bolj prisotni tudi
v medijskem prostoru, zlasti na oglaševalskem področju9 (Vida Jesenšek navaja primer Kdor
prej pride, prej pomaga, Saša Babič pa npr. Zapečenega kruha se največ poje, Čas ni denar,
Prej prideš, prej pelješ).

Brigita Kacjan (2014) navaja osnovne vidike učenja pregovorov, med katerimi ločimo notranje
in zunanje vidike. Medtem ko so prvi odvisni od pregovora kot takega, se zunanji nanašajo na
sam proces učenja. Pri učenju pregovorov je prav tako treba upoštevati in slediti štirim korakom
usvajanja pregovorov oziroma t. i. tipologiji vaj za učenje pregovorov (ki je nastala na podlagi
projekta SprichWort): (1) prepoznavanje, pri čemer so v veliko pomoč uvajalna sredstva, (2)
razumevanje (kulturna in medkulturna védenja), (3) utrjevanje (delni vidiki učenja) in (4)
uporaba pregovorov (produktivna faza, spodbuja k dejavni rabi) (Kacjan 2014: 139–140).

2 OBRAVNAVA PREGOVOROV V SREDNJIH ŠOLAH
Izhodišče tega poglavja je vprašanje, ali se dijaki in dijakinje pri pouku slovenščine seznanijo
s pregovori. Sprva sem pregledala veljavni učni načrt za gimnazije ter katalog znanja za tri
poklicne šole: strojni tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok in zdravstveni tehnik. Preverila sem,
ali se pri pouku slovenščine glede na posamezni izobraževalni program obravnavajo tudi
pregovori ter kolikokrat in na katerih mestih učnega načrta oziroma katalogov znanja je
predvideno poučevanje pregovorov. Nato sem še preverila, ali se v učbeniških kompletih Na
pragu besedila 1–4 in Branja 1–4 pojavljajo naloge, vezane na pregovore, ter ali so pregovori
uporabljeni tudi v metabesedilu, npr. kot naslovi poglavij oziroma učnih sklopov.

9

O pojavljanju pregovorov na teh dveh področjih pišeta Babič (2010) in Jesenšek (2018).
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2.1 UČNI NAČRTI ZA SLOVENŠČINO
Iz veljavnih učnih načrtov za slovenščino je razvidno, da se izraz pregovor v njih ne pojavlja,
zaradi česar pregovori tudi niso deležni posebne in podrobnejše obravnave. V veljavnih učnih
načrtih najdemo posamezne cilje, vezane na frazeme, v sklop katerih sodi tudi obravnava
pregovorov (le-ti se namreč po jezikoslovni tradiciji umeščajo med stavčne frazeme).

2.1.1 Učni načrt za gimnazije
V gimnaziji je pouku slovenščine v posameznem šolskem letu namenjenih 140 učnih ur (skupno
torej 560), pri čemer je 70 ur namenjenih pouku književnosti, 70 pa jezikovnemu pouku. V
opredelitvi predmeta je zapisano, da je »predmet nadgradnja učnega načrta iz osnovne šole,
naravnan v uporabnost pridobljenih spoznanj pri nadaljevanju izobraževanja in delovanju
posameznika v raznovrstnih izzivih sodobne življenjske prakse« (UN 2008: 5).

Iz pregleda učnega načrta je razvidno, da gimnazijci in gimnazijke v okviru procesno-razvojnih
in vsebinskih sklopov jezikovnega pouka dosegajo cilj razvijanje poimenovalne, skladenjske,
pravorečne, pravopisne in slogovne zmožnosti ter zmožnosti nebesednega sporazumevanja
(UN 2008: 13). Pri tem dijaki in dijakinje razvijajo poimenovalno zmožnost tako, da »pred
sprejemanjem besedil ali po njem predstavljajo pomen danih besed in frazemov iz besedila«
(UN 2008: 13), v drugem letniku pa poleg tega sistematično »nadomeščajo proste besedne
zveze s frazemi in obrnjeno« (UN 2008: 13).
Pričakovan dosežek oziroma kompetenca, ki izhaja iz zgoraj navedenih ciljev, je, da dijak
oziroma dijakinja poimenovalno zmožnost dokaže tako, da »razloži frazem, predstavi njegove
ustrezne okoliščine in ga uporabi v povedi« (UN 2008: 35).
Po učnem načrtu dijaki in dijakinje pregovorov (in frazemov) pri pouku književnosti ne
obravnavajo,

temveč

je

pouk

namenjen

spoznavanju,

literarnoteoretičnih pojmov ter razvijanju bralnih sposobnosti.
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pridobivanju

in

usvajanju

2.1.2 Katalog znanja za srednje strokovne šole
a) Strojni tehnik in zdravstvena nega
V programih strojni tehnik in zdravstvena nega je pouku slovenščine namenjenih 490 ur. V
predstavitvi predmeta je (podobno kot v učnem načrtu za gimnazije) zapisano, da gre za
nadgradnjo učnega načrta iz osnovne šole, ki je naravnana »v uporabnost pridobljenih spoznanj
tako v poklicnem življenju kakor tudi pri nadaljevanju izobraževanja in delovanju posameznika
v raznovrstnih izzivih sodobne življenjske prakse« (KZ 1998: 2).

Iz pregleda kataloga znanja je razvidno, da dijaki in dijakinje strojne in zdravstvene usmeritve
frazeme (v sklop katerih sodijo tudi pregovori) obravnavajo pri enem procesno-razvojnem in
vsebinskem sklopu jezikovnega pouka, in sicer pri procesu razvijanja poimenovalne,
skladenjske, pravorečne in pravopisne zmožnosti (KZ 1998: 6).

Dijaki in dijakinje med sprejemanjem, razčlenjevanjem, obravnavo in tvorjenjem besedil
razvijajo svojo poimenovalno, skladenjsko, pravorečno in pravopisno zmožnost. To opravljajo
tako, da zamenjajo dano prosto besedno zveze s frazemom in obratno.

V podpoglavju Minimalni standardi je navedeno (KZ 1998: 9), da: (a) ima dijak oziroma
dijakinja razvito jezikovno in slogovno zmožnost ter zmožnost nebesednega sporazumevanja
in da (b) jezikovno zmožnost dokaže tako, da razloži besede/besedne zveze/frazeme iz
prebranega/poslušanega besedila in jih uporabi v novih povedih.

Dijaki in dijakinje frazemov pri pouku književnosti ne obravnavajo, temveč je pouk namenjen
spoznavanju, pridobivanju in usvajanju literarnoteoretičnih pojmov in razvijanju bralnih
sposobnosti v smeri razmišljujočega bralca.

b) Predšolska vzgoja
V programu predšolska vzgoja je pouku slovenščine namenjenih enako število ur kot v
gimnaziji, torej 560 oziroma 140 ur v posameznem šolskem letu in štiri ure na teden. V učnem
načrtu je navedeno tudi, da je obveznemu delu v obsegu 490 ur v tretjem in četrtem letniku
dodanih 35 ur, pri katerih dijaki in dijakinje obravnavajo mladinsko književnost. Polovica
šolskih ur (70) je namenjena jezikovnemu, polovica pa književnemu pouku.
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Iz pregleda kataloga znanja izhaja, da dijaki in dijakinje programa predšolska vzgoja frazeme
obravnavajo pri enem procesno-razvojnem in vsebinskem sklopu jezikovnega pouka, in sicer v
podtočki 6 točke 2.2, pri kateri od drugega letnika dalje v besedilu podčrtajo »stalne besedne
zveze ter jim določijo pomen in vlogo; pojasnijo tudi pomen in rabo drugih stalnih besednih
zvez« (KZ 1998).10

2.2 UČBENIŠKI KOMPLETI
Način obravnave pregovorov11 v srednjih šolah je prikazan na primeru učbeniškega kompleta
Na pragu besedila za prvi, drugi, tretji in četrti letnik gimnazij ter strokovnih in tehniških šol,
ki ga sestavljata učbenik in delovni zvezek (jezikovni pouk), ter učbeniškega kompleta Branja
za prvi, drugi, tretji in četrti letnik gimnazij ter strokovnih in tehniških šol (pouk književnosti).

Analiza posameznega gradiva s področja jezika je razdeljena na dva dela, in sicer sem
upoštevala tako besedila in naloge, namenjene obravnavi besedil, kot tudi vključeno slikovno
gradivo (sličice, ilustracije, fotografije ipd.).
Pri analizi posameznega gradiva s področja književnosti sem upoštevala: (a) naslove poglavij
in podpoglavij, (b) naslove literarnih del in (c) vprašanja, ki se pojavljajo tako v obravnavanem
besedilu kot zunaj njega.

2.2.1 Naloge, vezane na pregovore in sorodne enote
V nadaljevanju so na podlagi analize učbeniških gradiv (tj. učbenika, delovnega zvezka (DZ)
in berila) za posamezni letnik v preglednicah prikazane naloge, ki so povezane s pregovori in
sorodnimi enotami ter njihovimi prenovitvami. Pri vsakem primeru naloge oziroma vaje je
navedena stran, na kateri se primer nahaja, sledi izpis primera.

10
11

KZ je dostopen kot spletno besedilo brez navedbe strani.
Pozorna sem bila tudi na pregovorom sorodne enote, npr. reke, in njihove prenovitve.
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Preglednica 1: Učbeniški komplet za 1. letnik
Na pragu besedila –

Na pragu besedila – DZ

Branja

učbenik

(vir: Križaj, Bešter Turk, Končina

(vir: Ambrož, Cuderman, Krakar Vogel

(vir: Križaj, Bešter,

idr. 2010)

idr. 2002)

Končina idr. 2010)
str. 73

str. 47, nal. 3

str. 125

Kdor zgodaj vstane, je ves

S katerim namenom in v katerih

Petronij: Satirikon, 3. vprašanje

dan zaspan. (Oscar Wilde)

okoliščinah bi uporabili naslednje

Trimalhio pravi: »Kolikor imaš, toliko

pregovore?

veljaš; če imaš kaj pod palcem, te cel svet

Po toči zvoniti je prepozno.

spoštuje.« Bi mu pritrdili? Velja ta trditev

Kar je dano, je v zlato jamo

tudi za naš čas?

zakopano.
Lastna hvala – cena mala.
Kdor prej pride, prej melje.
Kakor si bosta postlala, tako bosta
ležala.
Najprej štalca, potlej kravca.
Molk je zlato.
Kdor jezika špara, kruha strada.
Kolikor znaš, toliko veljaš.
Jabolko ne pade daleč od drevesa.
Kadar mačke ni doma, miši plešejo.
Kdor drugemu jamo koplje, sam
vanjo pade.
Lačni sitemu ne verjame.
Vrana vrani ne izkljuje oči.
Dober glas seže v deveto vas.
str. 75 in 76

str. 79, nal. 6

str. 299

Kakor si boš postlal, tako

Gotovo ste že slišali za pregovor

Rene Descartes: Razprava o metodi, 2.

boš spal; kakor boš mislil,

Zdrav duh v zdravem telesu. Kaj

vprašanje

tako boš razmišljal.

pomeni? Kako lahko to vodilo

Kateri so viri Descartesovega dvoma?

starih Grkov povežete z mislimi

Razložite njegov logični sklep »Mislim,

vprašanega,

torej sem.«

izrečenimi

v

pogovoru?
str. 118, nal. 2

str. 334

Preberite naslednje pregovore.

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais:

Kdor pred vestjo beži, v pogubo

Figarova svatba, 6. vprašanje

hiti.

Če mislite, da so Figarovi pregovori danes

Kdor se ne trudi v mladosti, gorje

zastareli,

mu v starosti.

učinkovitejšimi oz. sodobnejšimi.
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jih

skušajte

zamenjati

z

Kar je dano, je v zlato jamo
zakopano.
Človek kaže v mladosti, kaj hoče
biti v starosti.
V slogi je moč.
Kako je treba prebrati predlog v?
str. 120, nal. 8

str. 398

Iz pregovora Beseda izrečena ne

– Za pregovore sta značilni jedrnatost in

vrne se nobena izpišite črke za

domiselnost,

zveneče in nezveneče glasnike;

urejenost in pesniška slikovitost. Kateri od

pred črke za zveneče glasnike

zapisanih pregovorov še posebej potrjujejo

napišite, ali gre za samoglasnik,

zapisano trditev? Katera zvočna figura

zvočnik ali nezvočnik.

izstopa?

pogosto

tudi

metrična

– Razložite navedene pregovore in reke.
Poiščite tiste, ki povzemajo podobne
življenjske izkušnje.
– Nanizanih je dvanajst vremenskih
pregovorov.12 Meseci so poimenovani s
starejšimi imeni. Skušajte razložiti njihov
besedni (etimološki) izvor.
– Pozorno preberite pregovore in reke o
kruhu ter pripovedujte o pomenih, ki jih
zaznamujejo.

V analiziranem gradivu za prvi letnik se pregovori in sorodne enote v največji meri pojavljajo
v delovnem zvezku za jezikovni pouk. Vprašanja so vezana na preverjanje pomena enot in na
njihovo rabo. V dveh primerih so pregovorne enote izhodišče za nefrazeološka vprašanja in
torej služijo kot zgled, na podlagi katerega dijaki in dijakinje spoznavajo glasoslovje
slovenskega knjižnega jezika.

Če januarja ni snega, ga šele april da. Svet' Matija led razbija, če ga ni – ga pa naredi. Če je Jožef lep in jasen,
je dobre letine prerok glasen. Če je na Jurjevo sončno, toplo, trta rodila bo. Če se maj s poletno vročino začenja,
mraz še po Urbanu ne jenja. O kresi se dan obesi. Aleš soparen in suh, napravi za zimo si dober kožuh. Če se
avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske dni. Ko žerjav leti na tuje, brž se zima približuje. V oktobru burja,
mraz, v januarju sončen čas. Če na mrtvih dan dežuje, zamete zima pričakuje. Če je na Barbaro mraz, bo trajal
ves zimski čas.
12
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V berilu se pregovori ne pojavljajo kot naslovi poglavij oziroma podpoglavij, izjema je le
poglavje Ljudsko slovstvo/Slovstvena folklora, v katerem najdemo podpoglavje Pregovori in
reki (str. 397–398). Najprej je na kratko zapisano, kaj so pregovori (po Aristotelu »odlomki
stare modrosti«), izvor slovenskih pregovorov in tema. Pri basnih so pregovori njihov strnjen
povzetek. Zapisani so tudi tematski pregovori, npr. o kruhu, vremenski pregovori. Pri obravnavi
posameznih literarnih besedil so nekatera vprašanja13 vezana tudi na pregovore in sorodne
enote, uporabljene v besedilih.

Preglednica 2: Učbeniški komplet za 2. letnik
Na pragu besedila – učbenik

Na pragu besedila – DZ

(vir: Križaj Ortar, Bešter Turk, Končina idr.

(vir: Križaj Ortar, Bešter, Končina idr. 2004)

2010)
str. 9

str. 7, nal. 2

V pregovorih, zakladnicah ljudske modrosti,

Dokončajte naslednje slovenske pregovore o besedi.

najdemo take misli o besedi:

Beseda ni _________.

Beseda je ključ, ki odpira srca. (ruski

Lepa beseda ____________.

pregovor)

Beseda izrečena ___________.

Beseda je zrcalo besedovalca. (perzijski

Razložite njihov pomen.

pregovor)

Kdaj bi jih uporabili?

Beseda je kot neobdelano usnje: kakor jo
nategneš, takšna bo. (turški pregovor)
str. 13

str. 55, nal. 12

Nauk basni: Sporazumevanje je ključ do

Kaj/Kar boš sejal, to boš žel.

uspeha.
str. 13

str. 63, nal. 4

Kateri pregovor najbolj ustreza koncu

En/eden ni noben/nobeden.

navedenega besedila?
Lepa beseda lepo mesto najde.
Molk je zlato.
Mi o volku, volk iz gozda. 14
Beseda ni konj.
Kdor jezika špara, kruha strada.
Konec dober, vse dobro.
str. 14

str. 67, nal. 2

Dober glas seže v deveto vas.

Kakršen oče, takšen sin.

Vrana vrani ne izkljuje oči.

13
14

Vprašanja so interpretativna in spodbujajo razmislek ter kritičnost.
Gre za rek.
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str. 21

str. 68, nal. 7

Pregovor pravi, da preveč kuharjev pokvari

Vsak berač _________ malho hvali.

jed. Lahko pa bi rekli, da jo pokvari tudi

Tujega nočemo, ___________ ne damo.

preveč telefonov.

Vsakdo naj pomete pred ________ pragom.
Vsakdo je ________ sreče kovač.

str. 75

str. 68, nal. 10

Osel gre samo enkrat na led.

Kakšen oče, takšen sin.
Koliko jezikov znaš, toliko veljaš.

str. 97

str. 77, nal. 28

Stari istrski pregovor pravi: Kdor spi, rib ne

Če bi bil človek vedež, ne bi bil revež.

ulovi. Člani društva Morigenos, ki že šest let
opazujejo in raziskujejo delfine, pa pravijo
malo drugače: Kdor doma poseda, kitov ne
ugleda.
str. 113–114

str. 79, nal. 6

Vaja dela mojstra.

__________ mačke ni doma, miši plešejo.
Kdor hoče iti na Dunaj, mora pustiti trebuh
__________.
Kdor _______ leta, _______ pade.
Kakor si boš postlal, ________ boš ležal.
_________ osel leži, _______ dlako pusti.
V mlinu se _______ pove.
__________ se daleč pride.
Kar lahko _________ storiš, ne odlašaj na _______.
Kakor se mi streže, ________ mi kosa reže.
_________ ti meni, _________ jaz tebi.
Kako imenujemo navedene povedi?

str. 118

str. 86, nal. 5

Roka roko umije.

Pametno molči, _______ ne znaš pametno govoriti.

Vrana vrani ne izkljuje oči.

Kdor pove, ______ ima kakšno skrivnost, je je pol že

Dobro blago se samo hvali.

izblebetal.

Rana ura, zlata ura.

Lastnost dobrega govornika je, _______ neha
govoriti, ____ bi ga najraje poslušali.
Ne vpraša se, kdo je molčal, _______ kdor je
govoril.
Vol se veže za rogove, človek _____ za jezik.
Revež in bogataš nista enaka pred smrtjo,
_________ šele po njej.
Splesti venec je dosti laže, ________ najti zanj
dostojno glavo.
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Več _____ daš, več imaš.
str. 87, nal. 10
Kar si se naučil v mladosti, boš potreboval v
mladosti.
str. 98, nal. 11
a) Kdor ne dela, naj ne je.
b) Kdor noče delati, mu tudi jesti ni treba.
a) Po toči zvoniti je prepozno.
b) Zvonjenje po toči je prepozno.
str. 99, nal. 14
Mladost je norost, _______________ .
Kdor jezika špara, ______________ .
Ne praskaj se tam, ___________ .
Tudi slepa kura včasih _________.
Najprej štalca, ______________ .
Kadar mačke ni doma, ___________ .
Kdor se zadnji smeje, ______________ .
Brez muje se _____________ .
Kdor hitro da, ___________ .
Rana ura, ____________ .
Majhni otroci majhne skrbi, ________.
Dobro blago se _____________ .
Kar lahko danes storiš, ______________.
Zrno do zrno pogača, ____________ .
Živemu človeku se vse pripeti, mrtvemu _______.
str. 99–100, nal. 15
Bolje vrabec v roki kot golob na strehi.
Pes, ki laja, ne grize.
Sila kola lomi.
Po toči zvoniti je prepozno.
Lepa beseda lepo mesto najde.
Kri ni voda.
Pamet je boljša kot žamet.
Priložnost zamujena ne vrne se nobena.
S kolom se mu odgovarja, kdor s palico pozdravlja.
Samo osel gre dvakrat na led.
Kovačeva kobila je zmeraj bosa.
Če star pes laja, je vredno biti pozoren.
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Bolje je srečati medvedko, ki so ji bili mladiči vzeti,
kot bedaka.
Drevo se upogiba, dokler je mlado.
Tiha voda bregove dere.
Kdor nima v glavi, ima v petah.
Zarečenega kruha se največ poje.
str. 100, nal. 16
Če spomladi grmi, se zima ponovi.
Zelen božič – bela velika noč.
Sveti Matija led razbija, če ga ni, ga naredi.
Sveti Valentin ima ključ od korenin.
Če v prosincu ni snega, ga mali traven da.
Če v svečanu mačka na soncu leži, v sušcu spet rada
na peč pribeži.
Dež na Cirila in Metoda orehe in kostanj ogloda.
Če je april deževen, kmet ne bo reven.
Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske
dni.
Če grudna suha sapa piska, poleti suša vse pritiska.
Veter na sveti dan obeta dosti sadja drugega leta.
str. 100–101, nal. 18
Vse poti vodijo v Penrith
str. 102, nal. 20
Oko za oko, zob za zob.
Naj ne ve levica, kaj dela desnica.
Beseda je padla na kamen.
Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.
str. 107, nal. 5
Boljši je vrabec v roki kakor golob na strehi koristneje
je imeti malo, a zares, kakor pa veliko pričakovati, a ne dobiti

str. 108, nal. 7
Podarjenemu konju se ne gleda na zobe.

Frazemi in pregovori se obravnavajo prav v drugem letniku, zaradi česar je v tem gradivu več
nalog in vprašanj, vezanih na frazeologijo. Tako v učbeniku na str. 13 dijaki in dijakinje izberejo
eno možnost; navedenih je šest pregovorov, na str. 14 pa morajo navesti še kakšen slovenski
pregovor. V delovnem zvezku na str. 7 v nalogi 2 razložijo pregovore iz učbenika na str. 7,
dokončajo tri slovenske pregovore o besedi, razložijo njihov pomen in rabo (naloga je torej
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vezana na obliko, pomen in rabo enot). V nadaljnjih nalogah pregovori predstavljajo izhodišče
za nalogo s področja slovnice: na str. 55 v nalogi 12 podčrtajo pravilni zaimek (en primer je
pregovor); na str. 63 v nalogi 4 podčrtajo pravilen zapis števnika (en primer je pregovor); na
str. 67 v nalogi 2 podčrtajo pridevniški zaimek in se vprašajo po njih (en primer je pregovor),
na str. 68 v nalogi 7 dopolnijo z ustreznim zaimkom in povedo, kaj pomeni (štirje primeri so
pregovori), v nalogi 10 popravijo napačno rabo pridevniškega zaimka; na str. 77 v nalogi 28
podčrtajo pogojne stavke (en primer je pregovor); na str. 79 v nalogi 6 dopolnijo povedi z
ustreznimi prislovi in povedo, kako imenujemo take povedi; na str. 86 v nalogi 5 vstavijo
ustrezen veznik, da dobijo pregovor; na str. 87 v nalogi 10 obkrožijo veznike (en primer je
pregovor); na str. 98 v nalogi 11 v dvojicah povedi poiščejo tiste, ki vsebujejo frazem in ga
razložijo (dva primera sta pregovora); na str. 99 v nalogi 14 dokončajo pregovore; na str. 99 in
100 v nalogi 15 pri delu v paru vsaka dvojica izbere enega izmed zapisanih pregovorov in pove,
v katerem primeru bi ga uporabili; na str. 100 so v nalogi 16 navedeni vremenski pregovori, ki
jih morajo dijaki in dijakinje razložiti; na str. 100 in 101 v nalogi 18 v časopisnih naslovih
poiščejo frazeme, ki jih nato zapišejo v slovarski obliki, pojasnijo njihov pomen, poiščejo
izvirni frazem dveh prenovitev in povedo, kakšen je učinek prenovitvenih frazemov (en primer
je pregovor); na str. 102 v nalogi 20 razložijo svetopisemske frazeme (štirje primeri so
pregovori); na str. 107 je pregovor naveden kot ponazarjalno gradivo v frazeološkem gnezdu
za sestavek vrabec; na str. 108 v nalogi 7 pa iz odlomka iz SSKJ-ja odgovarjajo na vprašanja v
zvezi s sestavkom (razložijo frazeme, en primer je pregovor).

V učbeniku in delovnem zvezku za jezikovni pouk se ne pojavi slikovno gradivo, ki bi
ponazarjalo pregovore (pojavijo pa se slike, ki ponazarjajo frazeme nositi glavo na prodaj;
svoboden kot ptiček na veji ali živi kot ptiček na veji, lije kot iz škafa, imeti česa čez glavo/vrh
glave, iti rakom žvižgat, neumen/trmast kot osel, imeti devet življenj). Tudi velika večina nalog
se nanaša na frazeme.

V berilu se pregovori in sorodne enote ne pojavljajo kot naslovi (pod)poglavij, prav tako niso
uporabljeni v naslovih literarnih del. Tudi vprašanja o obravnavanih literarnih delih niso vezana
na pregovore, se pa v petih besedilih pojavi po eno vprašanje, ki se nanaša na frazeme.
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Preglednica 3: Učbeniški komplet za 3. letnik
Na pragu besedila – učbenik

Na pragu besedila – DZ

(vir: Križaj Ortar, Bešter Turk,

(vir: Križaj Ortar, Bešter Turk, Končina idr.

Bavdek idr. 2001)

2001)

str. 32

str. 42, nal. 31

Slovenski pregovor pravi, da gre

Mislim, torej sem.

osel samo enkrat na led.
str. 57

str. 46, nal. 2

Mislim, torej sem.

Kjer se osel valja, tam dlako pusti.
Kjer je dim, je tudi ogenj.

str. 58–59

str. 47, nal. 8

Usoda nam lahko vzame bogastvo,

______ beseda ne zaleže, se palica ureže.

duha pa ne more.
Kuj železo, dokler je vroče.
Človek sem, nič človeškega mi ni
tuje!
str. 62

str. 49, nal. 15

Ti očeta do praga – sin tebe čez

__________ veš sam, ne ve nihče.

prag.

__________ je dosti besedi, je tudi dosti laži.
Sonce ne sme za goro iti, __________ človek
svojemu sovražnik ne oprosti.

str. 63

str. 50, nal. 18

V sreči se boj, v nesreči upaj! – V

Kdor si želi vrtnico, mora sprejeti tudi trnje.

sreči se boj , v nesreči upaj !

Kar od srca pride, se srca prime.
Kdor se dolgo poslavlja, se še dolgo ne
poslovi.
Kdor lahko z vedrom zajema, ne vpraša po
korcu.
Kar se sušca zeleni, se rado posuši.
str. 72, nal. 2.
Ali poznate pregovor Rana ura – zlata ura?
str. 75, nal. 8
Kdor malo seje bo tudi malo žel.15
str. 76, nal. 12
Kdor prej pride prej melje.
str. 98, nal. 2
Mislim, __________ sem.
str. 108, nal. 6

15

Dijaki in dijakinje na ustrezno mesto zapišejo vejico.
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»… Bolj bomo kajenje branili, bolj bo
privlačno, saj vsi poznamo stari pregovor:
'Prepovedan sad je najslajši'.«

V analiziranem gradivu za jezikovni pouk v tretjem letniku se pregovori in sorodne enote
pojavijo v učbeniku in delovnem zvezku. Tako v učbeniku na str. 32 določijo osnovni in
dopolnjevalni stavek, en primer je pregovor; na str. 57 pa je naveden izrek, naloga sprašuje po
njegovem avtorju, dodatno vprašanje se na izrek ne nanaša. Naslednje naloge so povezane z
ločili, in sicer se na str. 58–59 nanašajo na rabo vejice, trije primeri so pregovorne enote, a
vprašanja niso vezana nanje; na str. 62 na rabo pomišljaja, en primer je pregovor, a vprašanja
prav tako niso vezana nanj; na str. 63 pa na stičnost ločil, ena izmed dvojic je pregovorna enota.
V delovnem zvezku na str. 42 v nalogi 31 določijo osnovni in dopolnjevalni stavek, en primer
je izrek; na str. 46 v nalogi 2 določijo dopolnjevalne stavke, dva primera sta pregovora, pri
čemer je tudi zapisano, da gre za slovenska pregovora, a dodatna vprašanja niso povezana z
njima; na str. 47 v nalogi 8 vstavijo kjer ali ker, en primer je pregovor, pri čemer je zapisano,
da gre za slovenski pregovor; na str. 49 se naloga 15 nanaša na prislovnodoločilne odvisnike,
trije primeri so pregovori, pri čemer je zapisano, da gre za slovenske pregovore; na str. 50 pa v
nalogi 18 določijo vrsto odvisnika, pet primerov je pregovorov, pri čemer je zapisano, da gre
za slovenske pregovore, a se dodatna vprašanja ne nanašajo nanje. Naslednje naloge so
povezane z ločili, in sicer na str. 72 v nalogi 2 obkrožijo črko pred pravilno zapisanimi povedmi,
en primer je pregovor; na str. 75 v nalogi 8 vstavijo vejico in utemeljijo svojo rešitev, en primer
je pregovor. Naslednje naloge so vezane na pravopis, in sicer na str. 76 v nalogi 12 odpravijo
pravopisne napake in popravke utemeljijo s simbolnimi prikazi, en primer je pregovor, pri
čemer je tudi zapisano, da gre za slovenski pregovor; na str. 98 v nalogi 2 vstavijo ustrezne
veznike, en primer je izrek; na str. 108 v nalogi 6 pa je pregovor zapisan v vstavljenem besedilu.

Tudi v učbeniškem gradivu za tretji letnik se na področju književnosti pregovori kot
metabesedilo ne uporabljajo, pregovori tudi niso sestavni del naslovov literarnih del.
Vprašanja o literarnih delih niso vezana na pregovore, se pa v štirih besedilih pojavi po eno
vprašanje, ki se nanaša na frazeme.
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Preglednica 4: Učbeniški komplet za 4. letnik
Na pragu besedila – učbenik

Na pragu besedila – DZ

Branja

(vir: Križaj Ortar, Bešter Turk, Končina idr.

(vir: Križaj Ortar, Bešter Turk, Bavdek idr.

(vir: Ambrož,

2002)

2002)

Kenda, Krakar
Vogel idr. 2011)

str. 67

str. 73, nal. 3

str. 59
Iztok Geister –
Plamen:

Kdor

drugemu

jamo

koplje,

sam

vanjo pade
(Odlomek, objavljen v Kmetijskih in
rokodelskih novicah 13. 3. 1844.)

3.
(Odlomka sta iz Metelkove (1825) oz.
Dajnkove (1824) slovnice.)

vprašanje:

Kako

sta

v

izvirnem

Kako so v drugem odlomku imenovani

pregovoru

pregovori? Katerega doslej niste poznali?

predstavljena
čas in trajanje?
Kako

ga

je

spremenil
pesnik?
4. vprašanje: Na
kaj

je

preureditev
pregovora
preusmerila
bralčevo
pozornost? Je to
samo

igra

premeščanja
besed?
str. 73

str. 76

str. 150

Aller Anfang ist schwer, Vsak začetek je

/… je šega, de kdor pride préd, préd

Dominik Smole:

težak

melje!«/

Črni dnevi in
beli dan
9. vprašanje: V
romanu

Črni

dnevi in beli dan
sta

zapisani

naslednji misli o
življenju

29

in

svetu: »Življenje
je pasja figa« in
»Ni

boljšega

sveta, ta je«. V
Smoletovi drami
Antigona

pa:

»Življenje nosi
znamko
povprečne
kvalitete:

ni

najboljše,

ni

najlepše, a nam
je potrebno za
vsak

dan«.

Opredelite se do
teh misli in jim
zoperstavite svoj
pogled na svet, v
katerem živite.
str. 86, nal. 8.

str. 234

Kdor laže, ta krade.

Suzana Tratnik:
Vzporednice.
Šivanje princese
8.

vprašanje:

Napišite spis ali
zgodbo

z

naslovom:
Radost

in

bolečina
drugačnosti; Vsi
drugačni,

vsi

enakopravni;
Tistega dne sem
bil

tudi

drugačen …

30

jaz

V analiziranem gradivu za jezikovni pouk v četrtem letniku se v nalogah, vajah in vprašanjih
pregovori redko pojavljajo, pa še to zgolj kot del drugih besedil. V učbeniku se pojavijo na str.
67 v odlomku iz besedila Kmetijskih in rokodelskih novic z dne 13. 3. 1844, dve vprašanji sta
vezani na pregovore; na str. 73 pa je pregovor zapisan v vstavljenem slovarskem besedilu.
Stanje je podobno tudi v delovnem zvezku, kjer na str. 73 v nalogi 3 opazujejo posebnosti
Metelkovega in Dajnkovega jezika ter pisave v starih slovenskih pregovorih, ki so zapisani na
koncu njunih slovnic, ter s črto povežejo pregovore, ki imajo enak pomen; na str. 76 se pregovor
pojavi v Prešernovi Novi pisariji, a se vprašanja in naloge ne nanašajo nanj; na str. 86 v nalogi
8 pa je v geselskem sestavku iz Enciklopedije slovenskega jezika zapisan pregovor (poleg njega
tudi frazema govoriti tja v en dan, bolni zdravega nosi), a se tudi tam vprašanja ne nanašajo
nanje.
Vprašanja torej praviloma niso vezana na pregovore v besedilih. Po eno vprašanje, ki je
povezano s pregovori, se pojavi zgolj pri treh besedilih.

2.2.2 Pregovori v metabesedilu
Med pregledovanjem učbeniških kompletov za posamezni letnik sem bila pozorna tudi na
uporabo pregovorov v metabesedilu, tj. naslovih oziroma podnaslovih poglavij oziroma učnih
sklopov, tem, in slikovnem gradivu (sličice, fotografije, ilustracije).
V gradivu za jezikovni pouk v prvem letniku se ne pojavi slikovno gradivo, ki bi bilo povezano
s pregovori.
V berilu za prvi letnik se pregovori prav tako ne pojavljajo kot naslovi poglavij oziroma
podpoglavij, izjema je poglavje Ljudsko slovstvo/Slovstvena folklora, v katerem najdemo
podpoglavje Pregovori in reki (str. 397–398).

V učbeniku in delovnem zvezku za jezikovni pouk v drugem letniku se ne pojavi slikovno
gradivo, ki bi ponazarjalo pregovore (pojavijo pa se slike, ki ponazarjajo frazeme nositi glavo
na prodaj; svoboden kot ptiček na veji ali živi kot ptiček na veji, lije kot iz škafa, imeti česa čez
glavo/vrh glave, iti rakom žvižgat, neumen/trmast kot osel, imeti devet življenj).
V Branjih 2 se pregovori in sorodne enote ne pojavljajo kot naslovi (pod)poglavij, prav tako
niso uporabljeni v naslovih literarnih del.
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V učbeniku za tretji letnik se na straneh 32 in 62 pojavi slikovno gradivo k povedma Slovenski
pregovor pravi, da gre osel samo enkrat na led oziroma Ti očeta do praga – sin tebe čez prag,
medtem ko se v delovnem zvezku v zvezi s pregovori ne pojavi nobeno slikovno gradivo.
Tudi v učbeniškem gradivu za tretji letnik se na področju književnosti pregovori kot
metabesedilo ne uporabljajo, pregovori tudi niso sestavni del naslovov literarnih del.

Niti učbenik niti delovni zvezek za jezikovni pouk v četrtem letniku ne vsebujeta sličic,
ilustracij in/ali fotografij na temo pregovorov.
Berilo prav tako ne vsebuje metabesedila, ki bi se navezovalo na pregovore. Izstopa le Geistrova
pesem z naslovom Kdor drugemu jamo koplje, ki je hkrati tudi začetek znanega pregovora.

2.3 MOŽNOSTI OBRAVNAVE PREGOVOROV V SREDNJIH ŠOLAH
Pregovori niso jezikovno sredstvo preteklosti, temveč se uporabljajo še danes, zato je smiselno
razmišljati o različnih možnostih njihove obravnave pri pouku.
V prejšnjem poglavju sem ugotovila, da je v učnem gradivu, ki je profesoricam in profesorjem
na voljo, nekaj nalog vezanih tudi na frazeološko gradivo, za dodatno posvečanje tej tematiki
pa obstajajo še druge možnosti. Pri tem lahko izhajamo iz gradiva, ki nas obkroža v vsakdanjem
življenju. Pozorni smo lahko npr. na rabo frazeoloških enot v medijih in oglaševanju.

Z različnimi možnostmi obravnave pregovorov pri pouku se je ukvarjala Natalija Ulčnik (2018)
v članku Začinimo slovenščino. Navaja npr. naslednje možnosti:
– izbiranje pregovora ali reka posameznega dneva, tedna, meseca ali leta oziroma
glasovanje za paremiološko enoto;
– razvrščanje paremij glede na pomenske skupine, npr. vreme, čustva;
– aktualizacijo in presojanje o resničnosti paremioloških enot;
– prilagoditev družabnih iger (spomin, kviz) in križank na temo pregovorov;
– likovna upodobitev pregovora, izdelava stripov;
– pisanje besedil, ki vsebujejo pregovore (pesem, oglas idr.) (prim. Ulčnik 2018: 31–32).
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V nadaljevanju navajam še nekaj dodatnih možnosti:
– zbiranje pregovorov, ki se uporabljajo v domačem kraju;
– iskanje pregovorov v različnih besedilih, knjigah za domače branje;
– iskanje pregovorov v besedilih pesmi glasbenih izvajalcev;
– izdelava lestvice najbolj/najmanj priljubljenih pregovorov;
– primerjava rabe pregovorov med različnimi generacijami;
– razmislek o novih enotah, ki bi lahko bile potencialni pregovori;
– izdelava računalniških iger ali mobilnih aplikacij na temo pregovorov.
Ukvarjanje s pregovori je lahko pri pouku ustvarjalno in domiselno, odvisno od učiteljevih idej
in njegove inovativnosti. Gotovo pa nekatere tovrstne dejavnosti zahtevajo tudi dodatno delo
in čas (zbiranje gradiva, priprava nalog, iger …).

3 POZNAVANJE PREGOVOROV MED SREDNJEŠOLCI IN
SREDNJEŠOLKAMI
Učni načrt oziroma katalogi znanja za slovenščino obravnavi pregovorov (in sorodnih enot) ne
namenjajo posebne pozornosti. Dijaki in dijakinje se z njimi sicer seznanjajo s pomočjo
učbeniškega gradiva, in sicer pri učni snovi, ki je konkretno vezana na obravnavo frazemov, v
manjši meri pa tudi pri drugih učnih snoveh v okviru jezikovnega pouka in pouka književnosti.
Kljub temu predpostavljam, da se s pregovori in sorodnimi enotami pri izobraževanju srečujejo
tudi izven pouka slovenščine in da so jim izpostavljeni tudi v vsakdanjem življenju. Zanimalo
me je, ali vedo, kaj je pregovor, kaj je zanj značilno, ali razumejo njegov pomen, ali pregovore
uporabljajo in kako so se z njimi seznanili. Da bi dobila odgovore na ta vprašanja, sem izdelala
anketni vprašalnik (priloga 6.2) ter izvedla anketo med srednješolci in srednješolkami različnih
usmeritev in v dveh geografskih regijah.

3.1 IZBOR SREDNJIH ŠOL
Da bi lahko primerjala poznavanje pregovorov med dijaki in dijakinjami v dveh izbranih
regijah, sem v prvi fazi izbora srednjih šol iskala take srednješolske programe, ki se pojavljajo
na Gorenjskem in Štajerskem. Obenem sem želela poiskati take programe, ki v učnih načrtih
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zaradi svoje usmeritve16 različne učne vsebine obravnavajo z različno stopnjo poglobljenosti.
Naslednje merilo izbora je bilo trajanje srednješolskega izobraževanja, saj naj bi bili programi
primerljivi tudi po času izobraževanja – vsi programi, v katerih je bila anketa izvedena, so
štiriletni. Nadalje sem pri izbiranju srednješolskih programov želela najti programe, v katerih
bi bila zastopanost obeh spolov uravnotežena (gimnazija in zdravstvena nega) oziroma v
katerem bi prevladoval moški (strojništvo) ali ženski spol (predšolska vzgoja).

3.2 ANKETNI VPRAŠALNIK
Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov.
V prvem, splošnem delu:
– dijaki in dijakinje napišejo svojo starost;
– obkrožijo program, po katerem se izobražujejo;
– obkrožijo letnik, v katerega so vpisani v šolskem letu 2017/2018;
– obkrožijo regijo, v kateri se izobražujejo.17
Drugi del je sestavljen iz desetih vprašanj različnih taksonomskih stopenj in različnih tipov
vprašanj oziroma nalog:
– dijaki in dijakinje napišejo svojo opredelitev oziroma definicijo pregovora;
– napišejo deset pregovorov;
– obkrožijo, kako so se seznanili s pregovori;
– preberejo odlomek iz besedila, ki vsebuje pregovor, ga izpišejo in razložijo njegov
pomen;
– navedejo, ali uporabljajo pregovore;
– navedejo, kdaj in kateri pregovor največkrat uporabijo;
– napišejo, kateri pregovor največkrat slišijo od odraslih in od koga;
– napišejo, kateri pregovor največkrat slišijo med sovrstniki;

Gimnazijski program je usmerjen v poglobljeno raziskovanje in spoznavanje ter nadgradnjo osnovnošolskih
predmetov in dodajanje novih; program predšolska vzgoja v to, da bi dijaki in dijakinje vzgajali ter prenašali znanje
na najmlajše; strojništvo na poznavanje tehničnih procesov in zakonitosti; zdravstvena nega pa na pomoč
sočloveku.
17
Kljub temu da so anketni vprašalnik v nekaterih oddelkih rešili tudi tujci (skupno število tujcev ni več kot pet),
to na samo analizo ni vplivalo. Pri izdelavi ankete namreč ni bilo predvideno, da se opredelijo glede svojega
maternega jezika.
16
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– izrazijo mnenje o tem, ali se jim zdita poznavanje in raba pregovorov pomembna ter
svojo odločitev utemeljijo;
– v preglednici označijo trditev, ki zanje drži.
Pri prvem vprašanju sem preverjala, ali znajo dijaki in dijakinje s svojimi besedami opredeliti,
kaj je pregovor, ali poznajo njegove definicijske lastnosti (gre za vprašanje odprtega tipa). Pri
drugem vprašanju sem želela izvedeti, ali so dijaki in dijakinje sposobni iz spomina priklicati
deset pregovorov v kratkem času, tj. ko so postavljeni pred dejstvo. Pri tretjem vprašanju me je
zanimalo, kje oziroma kako so se seznanili s pregovori (gre za vprašanje izbirnega tipa), pri
čemer so lahko izbirali med štirimi možnostmi in/ali dopisali svoj odgovor. Četrto vprašanje je
vezano na branje krajšega odlomka, prepoznavanje pregovora in pojasnjevanje njegovega
pomena. Peto, šesto, sedmo in osmo vprašanje preverjajo rabo in način spoznavanja
pregovorov. Deveto vprašanje od dijakov in dijakinj zahteva izražanje mnenja o pomenu
poznavanja in rabi pregovorov ter utemeljitev svojega odgovora (naloga s prostim odgovorom).
Pri desetem vprašanju morajo razmisliti o poznavanju in rabi konkretnih enot ter se odločiti za
dane možnosti; enote so bile naključno izbrane iz paremiološkega optimuma (prim. Meterc
2017 in prilogo 6.1), pri tem pa sem ob poznanosti in pogostnosti enot upoštevala tudi tematiko,
na katero so vezane, oziroma njihovo sporočilnost glede na interese srednješolske populacije,
npr. učenje (Kar se Janezek nauči, Janez zna), ljubezen (Vsake oči imajo svojega malarja,
Najprej štalca, potem pa kravca), vztrajanje (Za dežjem posije sonce).
Dijaki in dijakinje so lahko izbirali med naslednjimi petimi možnostmi oziroma odgovori, ki
jih je v paremiologijo vpeljal P. Ďurčo, v prvi množični paremiološki anketi pa jo je uporabil
tudi M. Meterc (Meterc 2015a: 207):
(1) Poznam in uporabljam.
(2) Poznam, a ne uporabljam.
(3) Ne poznam, a razumem.
(4) Ne poznam in ne razumem.
(5) Poznam varianto (dopis variante: __________).
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3.3 IZVEDBA ANKETE
Anketa, v kateri je sodelovalo 735 anketirancev in anketirank, je bila od septembra 2017 do
maja 2018 izvedena med dijaki in dijakinjami naslednjih srednjih šol:
– Tehniški šolski center Maribor (program strojništvo);
– III. gimnazija Maribor (program predšolska vzgoja in gimnazija);
– Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor (program zdravstvena nega);
– Gimnazija Jesenice (splošni in športni oddelek);
– Srednja šola Jesenice (program predšolska vzgoja, zdravstvena nega in strojništvo).18
V spodnji preglednici je navedeno število rešenih anket po posameznih izobraževalnih
programih in letnikih ter regijah.
Preglednica 5: Število rešenih anketnih vprašalnikov
Gorenjska

Štajerska

1.

32

26

2.

30

22

22

24

4.

25

27

1.

24

24

2.

18

26

21

30

4.

21

25

1.

23

23

2.

27

23

16

16

4.

8

21

1.

27

28

2.

24

25

17

21

14

25

349

386

Letnik

3.

3.

3.

3.

Program

Gimnazija

Zdravstvena nega

Strojništvo

Predšolska vzgoja

4.
SKUPAJ

18

4 programi

Na tem mestu se za sodelovanje najlepše zahvaljujem tajništvu navedenih šol, ravnateljem in ravnateljicam,

zlasti pa profesorjem in profesoricam ter dijakom in dijakinjam.
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Preglednica 6 prikazuje število odgovorov na posamezno vprašanje. Razvidno je, da so dijaki
in dijakinje v največji meri odgovarjali na tretje vprašanje (Kje si se seznanil_a s pregovori?),
v najmanjši pa na osmo vprašanje (Kateri pregovor največkrat slišiš med vrstniki?).

Preglednica 6: Število odgovorov na posamezno vprašanje
Vprašanje

Število odgovorov

Odstotek

1.

634

86,3

2.

702

95,4

3.

733

98

4.

510

69,4

5.

732

97

6.

592

80,5

7.

a) 632

86

b) 648

88,2

8.

494

67,2

9.

716

97,4

10.

a) 731

99,5

b) 728

99

c) 729

99,2

č) 730

99,3

d) 727

98,9

e) 728

99

f) 726

98,8

g) 729

99,2

h) 728

99

i) 728

99

j) 729

99,2

k) 726

98,8

l) 726

98,8

m) 728

99

n) 729

99,2

o) 728

99

p) 728

99

r) 729

99,2
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3.4 PREDSTAVITEV IN ANALIZA REZULTATOV
V tem podpoglavju so predstavljeni rezultati izvedene ankete za posamezno anketno vprašanje
oziroma nalogo, dodane pa so tudi grafične ponazoritve.

3.4.1 Prvo vprašanje
Cilj prvega vprašanja (Kako bi opredelil_a pregovor?) je bil ugotoviti, ali dijaki in dijakinje
poznajo splošne definicijske lastnosti pregovorov, pri čemer so anketiranci in anketiranke
pregovor lahko opredelili s svojimi besedami, ne nujno z definicijo, zapisano in/ali povedano
pri pouku slovenščine.19

Na vprašanje je odgovorilo 634 anketirancev in anketirank (86,3 %), trije (0,4 %) so odgovorili
z ne vem, 98 (13,3 %) jih na vprašanje ni odgovorilo. Izkazalo se je, da so dijaki in dijakinje v
veliki večini odgovorili na to vprašanje, kar prikazuje spodnji graf.

Odgovarjanje na vprašanje (v %)
100
80
60
40
20
0
Podan
odgovor

Ni odgovora

Ne vem

Graf 1: Odgovarjanje na vprašanje

V učbeniku Na pragu besedila 2 so podrobneje definirani zgolj frazemi, vendar pa nekatere njihove lastnosti
lahko projiciramo tudi na pregovore: 1. Če ima stalna besedna zveza pomen, ki ni napovedljiv iz pomenov njenih
sestavin, jo imenujemo frazem. 2. Zanje je značilna stalnost pomena in oblike. 3. Njihov pomen ni izpeljiv iz
pomenov sestavin. 4. Stavčni frazem se imenuje rečenica, nestavčni pa reklo. 5. Rečenice, ki imajo vlogo
samostojne povedi, so pregovori. Slednji izražajo kak nauk ali življenjsko modrost, značilna je tudi stalnost
pomena in oblike. 6. Frazemi so slogovno zaznamovani, zato se v uradovalnih in strokovnih besedilih ne
uporabljajo, v publicističnih besedilih so frazemi pogosto preoblikovani (Križaj Ortar, Bešter idr. 2010).
19
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Podani odgovori pa se razlikujejo glede na vsebinsko ustreznost, zato sem jih razvrstila v štiri
kategorije:20
1. Ustrezna opredelitev pregovora (152 oziroma 24 % anketirancev in anketirank)
Kot ustrezne sem štela odgovore, pri katerih so navedene temeljne definicijske lastnosti
pregovorov oziroma se te lahko razberejo iz zapisanega; k ustreznim odgovorom sem prištela
tudi tiste, ki vsebujejo katero od temeljnih značilnosti (npr. nauk, jedrnatost), četudi se v
odgovoru pojavljajo manjše strokovne pomanjkljivosti (npr. omenjanje izrazov reklo, rek,
izrek).21 Navajam nekaj zgledov definicij pregovora, kot so jih navedli dijaki in dijakinje.
Pregovor je:
– Ljudska književna zvrst, ki kratko, navadno v prispodobi, izraža kakšno življenjsko
izkušnjo.
– Stara ljudska modrost, ki skriva v besedah globlji pomen, velikokrat vsebuje frazeme, z
njim posredno povemo neko življenjsko modrost.
– Ljudskoslovstvena zvrst, ki z miselnimi stavki označuje nekaj znanega, neko modrost.
– Ljudsko reklo s posebnim življenjskim naukom.
– Poučen oziroma sporočilen verz, ki so ga uporabljali že naši stari starši, prababice,
pradedki.
– Rek/besedna zveza, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju, da bi koga na kaj
opomnili/ga podučili …
– Stalna besedna zveza, ki nosi neko sporočilo v zelo zgoščeni obliki; največkrat nosijo
»moralni nauk«.
– Poved ali stavek, ki pogosto vsebuje neki skrit/simboličen oziroma metaforičen pomen.
Je poved, ki jo večina ljudi pozna na pamet. S svojo simboliko nas želi nekaj naučiti
(življenjske stvari) oziroma nekaj sporočiti.
– Navadno poved poučne narave, ki nekaj vsakdanjega opiše na figurativen način.
– Poved ali besedna zveza, ki napoveduje vreme/pridelek, ali je poučnega pomena in
izvira iz kulturne dediščine.
– Življenjski nauk v rimi.
– Fraza besed, ki na šaljiv ali poosebljen način pove modrosti življenja.
– Nauk, ki nam pojasnjuje neko resnico v primeri.
V velikem številu primerov je bilo težko presoditi, v katero kategorijo umestiti odgovor, saj je bilo pri tem treba
upoštevati tako predznanje dijakov in dijakinj kot tudi dejstvo, da se pri pouku slovenščine načeloma ne posvečajo
opredeljevanju pregovorov in njihovemu razmejevanju od sorodnih enot.
21
Teh izrazov namreč po srednješolskih učnih načrtih ne razmejujejo in se jim ne posvečajo.
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– V pregovoru se skriva geslo, ki je lahko zelo poučno ali šaljivo.
– Moder rek o stvareh, dogodkih in dejanjih.
– Zgoščeno poudarjanje modrosti.
– Poved, ki nima avtorja in se uporablja v pogovoru ter ima nauk.
– Neko staro izročilo, ki nas nekaj opozarja in opominja. Po navadi je to kakšna modrost
iz preteklosti.
– Neki rek oziroma modrost, ki ga lahko uporabimo v različnih situacijah.
– Nauk, ki je metaforično naslikan.
– Slogovno zaznamovan rek, ki nosi modrost.
– Na zanimiv, običajno z rimami predstavljena neka misel, modrost.
– Neki rek, v katerem je nauk, pregovor sam pa je kratek in jedrnat.
– Poved, ki ima učni pomen.
– Stavek, v katerem so zapisane poučne vsebine. Po navadi govorijo o dobrem in slabem.
– Ljudski izreki, ki so se prenašali iz roda v rod ali pa posebni citati, ki izražajo življenjsko
izkušnjo.
– Kratka in jedrnata oblika življenjskih izkušenj, ki so jih pridobili skozi čas.
2. Pomanjkljiva opredelitev pregovora (107 oziroma 16,9 % anketirancev in anketirank)
Navedene so pomanjkljive ali nestrokovne (splošne) oznake pregovorov oziroma pregovorom
sorodne enote. Kot taki so bili analizirani odgovori, v katerih ni bilo navedeno, da vsebujejo
nauk/modrost oziroma so poučni oziroma so imeli kakšno drugo večjo pomanjkljivost. Nekaj
primerov odgovorov dijakov in dijakinj, kaj je pregovor, navajam spodaj:
– Modra misel v prenesenem pomenu, ki je ne smemo vzeti dobesedno.
– Trditev, ki so si jo ljudje izmislili in naj bi v večini »veljala«.
– Besedna zveza, ki se uporablja ob določenih situacijah.
– Stavek, ki ga uporabljajo že dolgo časa.
– Stavek, ki ima prenesen pomen in se širi iz roda v rod.
– Stalna zveza besed/poved, ki ima lahko globlji pomen in se interpretira na drugačen
način.
– Neki stari rek, ki gre iz roda v rod in ga govorijo ljudje na določenem območju, je realen.
– Stalna poved, ki se v določenih okoliščinah uporablja. Opisuje stvar, človeka, predmet.
– Književna zvrst, stalna besedna zveza.
– Rek, ki so si ga izmislili po zakonih življenja včasih.
– Stari rek, ki je povezan na naravno in družbeno dogajanje.
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– Poved, ki je kratka, a jedrnato razloži neko stvar v vsakdanjem življenju.
– Ljudski rek, ki se nanaša na vsakdanje življenje in vsebuje vraževerje.
– Neki rek, stavek, ki na primeru razloži neko dogajanje, ki se večkrat zgodi.
– Prijeten, nevsiljiv stavek z močnim pomenom.
– Krajša misel, ki nam navadno v ljudskem jeziku poda življenjsko sporočilo.
– Besedna zveza, misel, ki se je utrdila v dolgo tradicijo jezika.
– Neko sporočilo, zajeto v preprosto »spevno« poved.
– Zelo star rek, ki ima za ljudi poseben pomen.
– Ustaljena besedna zveza, ima tradicijo.
– Besedna zveza s skritim pomenom.
– Nekaj, kar velja v splošnem.
– Slogovno zaznamovan stavek, ki ima prenesen pomen.
– Stavek ali poved, ki ima drugačen pomen od pričakovanega, ima prenesen pomen.
– Ustaljena besedna zveza s prenesenim pomenom.
– Rek, ki je značilen za določeno regijo in ima sporočilo.
– Ustaljen frazem s sporočilom.
– Rek, s katerim so želeli na drugačen način povedati stvari, po katerih bi se morali
ravnati.
– Nekaj starega.
– Citat oziroma verz, s katerim ponazorimo neko dejanje ali občutek.
– Kratka poved, ki dostikrat kaj pametnega pove.
– Spremenjeno izražanje, sestavljeno lahko iz rim, so kratki, duhoviti.
– Rek. Da z drugimi besedami napoveš, kaj se po navadi zgodi. Ne smemo jih razumeti
dobesedno.
– Stavek/fraza, ki ima stalno obliko.
– Neki domači rek, ki ga govorimo na vasi.
– Resničen rek.
– Kratka poved, ki v prenesenem smislu opisuje življenje.
– Stari rek, ki opisuje resne težave.
– Neki rek, ki velja za določeno regijo.
– Neka stalna poved, ki jo uporabljamo vsak dan in jo povezujemo z določenimi dejanji.
– Stavek, znan veliki večini ljudem iste narodnosti.
– Poved, ki temelji na značilnostih določenih narodov. Je stara reč – temelji na nekdanjih
podatkih/dogodkih, ki se nanašajo na današnje dni.
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– Stavek, ki ima neki drug pomen kot to, kaj rečemo.
– Neki ljudski rek, ki na humoren način opiše neko situacijo ali pojav.
– Stavek, ki izhaja iz neke zgodovinske resnice.
– Nekaj, kar se reče ob primerni priložnosti in nekaj, kar se je ohranilo čez leta.
– Poved, ki kaže na neko lastnost osebe, njen značaj in napake, na navade.
– Skupek besed, ki dajo globlji ali brezvezen pomen.
– Besedna zveza/stavek, ki pove običaj.
– Nekaj, kar uporabljamo, kadar želimo dati nasvet, vendar je le-ta v prenesenem pomenu.
– Temelji na nekdanjih predpostavkah in »vraževernosti«.
– Ko nam nekdo na lep način pove življenjsko stvar.
– Poved, ki vsebuje prenesene pomene, s katerimi v poslušalcu vzbudimo razmišljanje o
pomenu povedi.
– Neki rek, ki opisuje življenjske napake in življenjske reke, ki te postavijo na realna tla.
– Poved, ki govori o neki stvari in jo poudari z drugimi besedami.
– Ko je kot npr. metafora in ima neki pomen, v katerem se najdeš in ima neki pomen.
– Poved, ki resnično drži in se lahko po njem ravnamo. Prava resnica, ki za nekatere drži,
jih zaznamuje.
– Nekaj, kar velja, kar lahko primerjaš s primeri v življenju.
– Skupek besed, ki vsebuje neki nauk.
– Neka poved, v kateri je zajeta neka življenjska resnica.
– Sestavek parih stavkov, ki nas posredno uči o življenju s prispodobo ali neposredno na
domiseln način.
– Modra misel.
– Nekaj, kar nam sporoča ali svetuje, kaj naj bi bilo dobro.
– Stavek, ki velja za določeno regijo in ima poučen pomen.
– Lahko kot motivacija in lahko je tudi poučen.
– Življenjski nasvet.
– Poved/stavek modrosti.
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3. Neustrezna oziroma napačna opredelitev pregovora (368 oziroma 58 %
anketirancev in anketirank)
Navedene so neustrezne opredelitve, saj s takšno splošno in ohlapno definicijo lahko
opredelimo tudi druge jezikovne pojave. Pregovor je:
– Določeno zaporedje besed, ki nekaj pomenijo.
– Ubesedeno delovanje človeka skozi čas.
– Neki stavek z nekim pomenom, narejen z igro besed.
– Stavek, ki ga uporabljamo v vsakdanjem življenju.
– Nekakšna poved, s katero se lažje izraziš.
– Poved, s katero nekaj razložimo, označimo.
– Poved, s katero se na neki način sporazumevamo.
– Stavek, ki ima praktičen pomen v življenju.
– Stavek, ki je določen za stvar, odnos ali obnašanje.
– Vrsta uganke.
– Poenostavljenje dejanja.
– Nekaj, kar opredeliš v enem stavku.
– Stavek, ki ga govorimo.
– Poved, ki nam na zanimiv način priča o nekem pomenu.
– Metaforična oblika nekega dejanja.
– Nekaj, s čimer lahko povemo, kako potekajo stvari v življenju.
– Besedna igra.
– Besedilo, ki nakazuje neko delo.
– Več besed, združenih v eno (smiselno) poved.
– Stavek, ki govori o nečem.
– Nekakšna govorica.
– Stavek, ki nam želi nekaj povedati.
– Zveza besed, ki ju/jih med seboj primerjamo.
– Kratek povzetek oziroma. bistvo povedanega.
– Kratka misel o izkušnji.
– Kratka misel, ki sloni na dolgi izkušnji. (Cervantes)
– Basen.
– Stalni stavek, ki nekaj pove.
– Nekaj, kar se v življenju rima.
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– Po domače razlaga dogodke v življenju.
– Nekaj, kar vsi poznamo. S pregovori krajše povemo stvari.
– Nekaj, kar drži, in vsi poznajo.
– Neko geslo, ki so ga uporabljali včasih.
– Neke vrste nenapisano pravilo.
– Nekaj resnega, pa hecno napisan.
– Ko z metaforami pojasnimo življenje.
– To je nekaj, kar se ohranja.
– Stavek, ki na kratko opiše situacijo z neko drugo.
– Prenesen pomen. Nekaj, kar izrečemo po ovinkih in ne povemo neposredno.
– Stavek, s katerim povemo nekaj na lepši oziroma smešen način.
– Neka resnica.
– Nekaj, kar je značilno za vsako državo ali regijo.
– Kratka poved, ki opisuje pogoste dogodke.
– Izraz, ki temelji na življenju ljudi na določenem območju.
– Nekakšna misel iz različnih narodov in ljudstev.
– Poved, za katero veliko ljudi verjame, da je res.
– Stavek, v katerem se nekaj navezuje na nas v vsakem dnevu. Zato ga uporabimo ob
priložnostih, v katerih se ljudje srečamo.
– Skoraj zmeraj neka resnična poved.
– Neke vrste nasvet.
– Nekaj, kar mogoče drži.
– Nekaj, po čem se ljudje držimo.
– Koristna poved.
– Neki stavek, ki prikazuje resničnost.
– V nekaj besedah izražena misel.
– Posledica verovanj ljudi v neke stvari.
– Stavek, ki se je skozi različne generacije malo spremenil.
– So neka dejstva.
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Razvidna je tudi zamenjava pojmov pregovor in pogovor. Opredelitev je napačna in se nanaša
na pogovor:
– Pregovor je vrsta pogovora, ki ga uporabljamo po navadi v neuradnem pogovoru.
– Pregovor po navadi poteka med dvema ali več osebama.
– Pregovor je vrsta dialoga.
– Pregovor je izmenjava besed/misli med vsaj dvema osebama.
– Pregovor je vrsta dialoga, katerega cilj je rešiti nesporazum.
– Pregovor je neposredno sporočanje.
– Pregovor je to, da nekaj poveš.
– Pregovor je izmenjevanje besed/informacij.
4. Ponazoritev s primerom oziroma navedba paremiološke enote (5 oziroma 0,8 %
anketirancev in anketirank)
Nekateri so namesto definicije pregovora navedli konkreten primer. Navedeni so pregovori
Jabolko ne pade daleč od drevesa, Rana ura, zlata ura, Smeh je pol zdravja, Kdor drugemu
jamo koplje, sam vanjo pade in enota Ne šparaj samo haraj.

Spodnji graf prikazuje, kako so dijaki in dijakinje opredelili pregovor.

Ustreznost opredelitve pregovora (v %)
Ustrezna opredelitev
Pomanjkljiva
opredelitev
Neustrezna/Napačna
opredelitev

Graf 2: Ustreznost opredelitve pregovora
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Čeprav srednješolci in srednješolke z odgovarjanjem na prvo vprašanje niso imeli večjih težav,
natančnejša analiza njihovih odgovorov razkriva, da so njihove opredelitve najpogosteje
neustrezne/napačne (368 oziroma 58 %). Med 623 dijaki in dijakinjami, ki so podali definicijo
pregovora, je zgolj 152 (24 %) takih, ki so jasno zapisali, da ima nauk/modrost oziroma je
poučen. Ta lastnost ga namreč jasno loči zlasti od rekov, a tudi drugih paremioloških enot.
Nadalje, 11 (1,7 %) anketirancev in anketirank je navedlo popolnoma napačno definicijo.
Dejstvo, da so navajali definicijo pogovora, nakazuje, da so vprašanje bodisi napačno prebrali
oziroma razumeli bodisi ta dva pojma (pregovor, pogovor) ne ločujejo med seboj ali ju celo
enačijo. Pomanjkljiva opredelitev se pojavlja pri 107 dijakih in dijakinjah (16,9 %), predvsem
na račun tega, da so kot opredelitev navedli samo (Pregovor je) »frazem/stalna besedna
zveza/rek/stavek/poved, ki …«. Takšna opredelitev poleg pregovorov velja namreč tudi za
druge paremiološke enote, zlasti reke in frazeme.

3.4.2 Drugo vprašanje
Cilj drugega vprašanja oziroma naloge (Napiši deset pregovorov.) je bil preveriti, ali so dijaki
in dijakinje sposobni iz spomina priklicati deset pregovorov v kratkem času.
Na vprašanje je odgovoril 701 anketiranec (95,4 %).
Na podlagi zapisanega so bili odgovori razdeljeni v štiri kategorije:
– Navedenih je 10 pregovorov (ali več)22 – 149 odgovorov (21,3 %).
– Navedenih je od 5 do 9 pregovorov – 438 odgovorov (62,5 %).
– Naveden je 1 do 4 pregovori – 114 odgovorov (21,1 %).
– Naveden ni noben pregovor – 34 odgovorov (4,6 %).

Število navedenih pregovorov
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Graf 3: Število navedenih pregovorov

22

V treh primerih so dijaki in dijakinje navedli še kakšen dodaten pregovor.
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Med odgovori, ki niso bili upoštevani kot pravilni, se pojavljajo:
– besednozvezni frazemi (največkrat s trebuhom za kruhom, tudi maček v žaklju, zvit kot
lisica, tresti se kot šiba na vodi, skupaj iti kot rit in srajca, biti reven kot cerkvena miš,
gledati kot tele v nova vrata, delati z nečim kot krava z mehom, stati kot lipov bog, biti
hiter kot zajec, lagati kot pes teče, iti rakom žvižgat, iti po gobe, iti spat s kurami, biti
točen kot švicarska ura, priti z dežja pod kap, srce mu/ji je skočilo v hlače, iskati iglo v
senu, vreči puško v koruzo, lagati kakor si dolg in širok, lagati kot pes teče, liti kot iz
škafa, sekira mu je padla v med, ubiti dve muhi na en mah, biti mačji kašelj, biti mala
malica, obesiti šolo na klin, pogovoriti se na štiri oči, biti vreden počenega groša, ni ne
tič ne miš, stati križem rok, na vrat na nos, sreča v nesreči, pokazati barve, imeti mačka,
ujeti zajca, kamen se mu/ji je odvalil od srca, motati se kot mačka okrog vrele kaše, biti
rdeč kot kuhan rak, biti slep kot kura, voda mu/ji teče v grlo, biti zaljubljen do ušes, biti
špansko selo);
– reki, npr. Iz te moke ne bo kruha, Skoraj ni še nikoli zajca ujel;
– paremiološke enote v tujem jeziku, tj. angleščini (The bigger they are, the harder they
fall; Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me; No pain no gain; Never
a failure, always a lesson), hrvaščini/srbščini (Karma je kučka stara vrati se ko
bumerang; Kakva mati takva ćerka; Pametan piše a budala pamti; Stara koka dobra
supa; Sanja svinja kukuruz (a kukuruza nema); Ko nema v glavi ima v nogama; Ne diraj
lava dok spava; Ko pita taj ne skita; Znam ja tebe puško odkad si pištol bila), nemščini
(Der fruhe Vogel fangt den Wurun);
– »prilagojeni« pregovori, tj. zapis lastnega osebnega imena namesto ustaljenega (npr.
Kjer Jure spi, tam dlako pusti; Kdor Juretu jamo koplje, sam vanjo pade; Kar se Anja
nauči, to Anja zna);
– nepopolni, nepravilni (npr. Vsako tele ima svoje; Za dežjem posije dež; Tam, kjer osel
dlako pusti, tam ostane) ali kombinirani pregovori (Jabolko ne pade, sam vanjo pade).
Ker je večina zapisanih pregovorov bodisi enaka pregovorom iz 10. naloge bodisi gre za
njihovo varianto (pojavlja se npr. zamenjan besedni red ali drugačen leksem, npr. Rana ura,
zlata ura/Zlata ura, rana ura; Za dežjem posije sonce/Za dežjem vedno posije sonce/Za dežjem
sonce (vedno) posije; Tiha voda bregove dere/Tiha reka bregove dere; Kdor prej pride, prej
melje/Kdor prvi pride, prvi melje/Kdor prvi pride, prej melje; Osel gre samo/le enkrat na
led/Osel (ne) gre dvakrat na led; Kdor molči, devetim odgovori/Kdor molči, desetim odgovori,
Vsake oči imajo svojega slikarja, Šansa zamujena ne vrne se nobena), se poraja vprašanje, ali
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so jih dijaki in dijakinje dejansko priklicali iz spomina ali pa so jih ob koncu reševanja zgolj
prepisali iz zadnjega (10.) vprašanja.23

Izkazalo se je, da dijaki in dijakinje večinoma poznajo iste pregovore. Nekaj najpogostejših
navajam spodaj:
– Jabolko ne pade daleč od drevesa;
– Vsake oči imajo svojega malarja;
– Denar je sveta vladar;
– Vsako tele ima svoje veselje;
– Kdor prvi/prej pride, prvi/prej melje;
– Rana ura, zlata ura;
– Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade;
– Laž ima kratke noge;
– Za dežjem posije sonce;
– Klin se s klinom izbija;
– Najprej štalca, potem pa kravca;
– Brez muje se še čevelj ne obuje;
– Priložnost zamujena ne vrne se nobena;
– Osel gre samo enkrat na led.
Dijaki in dijakinje so navajali tudi druge (bolj ali manj) znane paremiološke enote, ob njih pa
še neustaljene enote, citate, misli, prenovitve (nastale po modelni zgradbi, npr. Brez X ni Y, Za
vsakim X pride Y), enote s pogovornimi sestavinami, enote, ki so (bile) značilne za določen
razred/generacijo (razredna paremiologija), frazeološke kontaminacije, ki so lahko rezultat
nepoznavanja enot ali pa so odraz izvirnosti, in enote z neustreznimi/neustaljenimi sestavinami.
Nekaj zgledov je navedenih spodaj:
– Od viška ne boli glava; Vsaka stvar je za nekaj dobra; Nikoli ni tako hudo, da ne bi
moglo biti huje; Črno na belem nikdar ne izgine; Pijača vleče denar iz žepa, pamet pa
iz glave; Prijatelje si lahko izbiraš, družine pa ne; Še pokvarjena ura dvakrat na dan
točno kaže; Denar ne raste na drevesu; Tako blizu, ampak tako daleč; Dober glas seže
v deveto vas; Vsak dan je nov začetek; Z jutrom se dan začne; Kuj železo, dokler je
vroče; Iz malega zraste veliko; Hiti počasi; Kdor misli, nič ne ve; Mladost je norost, čez
23

Vračanje k prejšnjim vprašanjem med anketiranjem ni bilo izrecno prepovedano.
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jarek/potok skače, kjer je most; Slab začetek – dober konec; Po bitki je vsak lahko
general; Ljubezen rodi ljubezen; Oči so prvi sel ljubezni; Ne čakaj pomlad, ne čakaj na
maj; Življenje traja do smrti; Življenje je večni kompromis; V življenju ni ravnih poti; V
tretje gre rado; Sreča spremlja hrabre; Beseda ni konj; Smeh je pol zdravja; Ljubezen
gre skozi želodec; Lepa beseda lepo mesto najde; Poštar vedno zvoni dvakrat; Če čebula
ne bi imela če, bi bila bula; Povej mi, s kom se družiš, povem ti, kdo si; Nesreča nikoli
ne počiva; Kdor riskira profitira; Vsak svojega konja hvali; Ljubo doma, kdor ga ima;
Ti očeta čez prag, sin tebe čez prag; Zdrav duh v zdravem telesu (latinski pregovor);
– Vsaka čreda potrebuje pastirja; Kikirika lahko vsak, ne more pa vsak znesti jajca; Sreča
je tam, kjer jo iščeš; Bolje mama, ki šepa, kot oče, ki leta, Beseda izgovorjena – ne vrne
se nobena; Če baba nima metle, pa z jezikom pometa; Labod celo življenje leta nad
blatom, a vendar ostane bel; Preden se s punco ponašaš, poglej, kaj v žepu prenašaš;
Človek človeku volk; Ljubezen je večna, dokler traja; Vsaka knjiga ima na začetku in
koncu nekaj praznih strani; Kvakajo žabe sredi mlake; Življenje ni potica, ki hitro se
poje, življenje je resnica, ki vsakemu kaj pove; Življenje ni plenica, vendar marsikomu
smrdi;
– Bistvo je očem nevidno (A. Saint-Exupéry); Pregovor je duhovitost posameznika,
modrost je duhovitost vseh (J. Russel); Ko slišiš kopita, vedno pomisli na konje in ne
zebre (T. Woodward); Jezik je dobra stvar, razen če ni ženski (C. Dickens);24
– Če umoriš morilca, se število morilcev na svetu ne spremeni; Sončni zahod je dokaz, da
se vsak dan lahko lepo konča; Ljubiti nekoga pomeni ljubiti sebe do mere, da si
pripravljen na slabo; Če želiš mavrico, potrebuješ dež in sonce; Užitki bogatih so
kupljeni s solzami revnih; Ljubezen je kot sneg: ko se stopi, se spremeni v blato;
Ljubezen je kot zahajajoče sonce, ko je najlepše, izgine;
– Brez juhe ni kosila; Za vsakim padcem pride vzpon; Zlata ura, prava ura; Podarjenemu
vinu se ne gleda v okus;25 Boljše maček v žaklju kot golob na strehi; Tiha voda bregove
valja; Po toči sijati je prepozno; Roka za roko, oko za oko; Kjer se borita dva, tretji
dobiček ima; Kjer se osel vali, tam dlako pusti; Babe se še hudiča bojijo; Kdor visoko
leta, nizko laja; Kdor drugemu jamo koplje, je grobar; Vsako telo ima svoje veselje; V
vinu se jih več utopi kakor v juhi; Sraka sraki ne izkljuje očesa; Kdor visoko skoči, nizko
pade; Za dežjem vedno posije dež; Brez moke ni kruha; Za dežjem posije denar; Kdor

Najpogosteje: Jezik je zelo dobra stvar, samo če ni ženski.
Po dodatnem pojasnilu anketiranke lahko razberemo, da gre za priložnostno narejeno enoto, rabljeno na
maturantskem izletu.
24
25
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sebi jamo koplje, sam vanjo pade; Lena beseda leno mesto najde; Laž ima dolge noge;
Kdor ne da, ne dobi; Kdor zgodaj vstaja, je zaspan; Za palačinke je treba razbiti nekaj
jajc.
V manjši meri se pojavljajo enote, ki so predvidoma značilne le za pogovorni jezik (Vseeno ni
vseeno, vseeno je žuto pa rumeno, Vsaka kanta ima svoj dekl, Šenkanemu konju se ne gleda v
zobe, Cagav fant ni še nikoli pri lepi punci spal), in tujejezične enote; poleg že omenjenih tudi
Drvo se na drvo naslanja. Za večino enot bi bilo treba v prihodnje natančneje preveriti rabo in
ozadje nastanka.26

Med navedenimi enotami se pojavljajo tudi take, ki so danes redkeje rabljene ali pa so
prevedene iz tujega jezika, npr.:
– Ko bo tebi žal, bo meni vseeno;
– Ko ljubezen govori, razum molči;
– Kdor zgodaj vstaja, mu kruha ostaja;
– Če kruh pade ti na tla, poberi in poljubi ga;
– Zvečer s kurami spat, zjutraj s ptički vstat;
– Jutro je pametnejše od dneva;
– Majhna žaba daleč skoči;
– Za goske ni seno;
– Če bil bi vedež, ne bi bil revež;
– Brez starca ni udarca;
– Lenoba je vseh grdob grdoba;
– Kdor je dober, je oslu podoben;
– Dober počitek je pol dela;
– Pijača vleče denar iz žepa, pamet pa iz glave;
– Še pokvarjena ura dvakrat na dan točno kaže;
– Za vsako rit palica raste;
– Dober oče je vreden sto učiteljev;
– Strog učitelj naredi dobrega učitelja;
– Zelen božič, bela velika noč;

26

Enote niso bile podrobneje analizirane, saj to presega okvir zastavljenih ciljev magistrskega dela, vendar bi jih
bilo zanimivo dodatno preveriti v nadaljnjih raziskavah.
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– Preveč babic – kilavo dete;
– Običaji starine so ščit domovine;
– Brez žrtev ni svobode;
– Na starem ognjišču rado gori;
– Veliko mesto – velika samota;
– Svoja hišica – svoja voljica;
– Domače perilo naj se doma pere;
– Težko svojemu brez svojega;
– Tuja šega domačo zbega;
– Boljši danes kos kakor jutri gos;
– Kdor ne hrani mačke, hrani miši;
– Življenje je cvet, ljudje v njem so med;
– Kjer je srce, tam je dom;
– Iste ptice skupaj letijo;
– Starost ne pride sama (italijanski pregovor);
– Da bi prenehal piti, opazuj pijanca, dokler si trezen (francoski pregovor);
– Ne grizi, če ne veš, v kaj grizeš (hrvaški pregovor);
– Sedemkrat padeš, osemkrat vstaneš (japonski pregovor);
– Deset ljudi, deset barv (japonski pregovor).
Analiza je pokazala, da so imeli dijaki in dijakinje težave pri priklicu desetih pregovorov v
razmeroma kratkem času, tj. 15 minut, ki so jih imeli na voljo za reševanje celotne ankete. Še
več, čeprav so nekateri navedli deset paremioloških enot, se med njimi poleg pregovorov
pojavljajo tudi druge enote, zlasti frazemi in reki. Anketiranci in anketiranke so tako v
povprečju navedli pet do devet pregovorov. Med navedenimi enotami je precej takih, ki so
arhaične, slabo poznane ali se ne uporabljajo pogosto (npr. Vsak svojega konja hvali, Preveč
babic – kilavo dete, Težko svojemu brez svojega), najdemo pa tudi citate (npr. Bistvo je očem
nevidno), antipregovore (npr. Obleka ne naredi človeka), prenovitve (npr. Kdor drugemu jamo
koplje, je grobar, Kdor zgodaj vstaja, je zaspan; morda tudi izvirno njihove, npr. Zlata ura,
prava ura, Babe se še hudiča bojijo, Za dežjem posije denar) in krilatice (npr. Le čevlje sodi
naj kopitar).27 Ti rezultati kažejo, da srednješolci in srednješolke kljub morda manjšemu
poznavanju pregovorov vendarle poznajo veliko paremioloških enot.

27

V tej krilatici je bila sestavina kopitar pri vseh anketirancih in anketirankah pisana z malo začetnico.
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3.4.3 Tretje vprašanje
Cilj tretjega vprašanja (Kje si se seznanil_a s pregovori?) je bil ugotoviti, kako so se anketiranci
in anketiranke seznanili s pregovori. Tu so lahko izbirali med petimi ponujenimi odgovori
(doma/v šoli/iz knjig/iz medijev/drugo), pri čemer so lahko obkrožili več odgovorov.
Na vprašanje je odgovorilo 733 anketirancev in anketirank (98 %), pri dveh (2 %) ni bil izbran
noben odgovor.

Spodnja preglednica kaže, da je velika večina anketirancev in anketirank izbrala več kot eno
možnost; najpogosteje kombinacijo doma-šola.

Preglednica 7: Število izbranih odgovorov

Število odgovorov

Odstotek

2

0,3

1

245

33,3

več kot 1

488

66,4

Odgovor
ni odgovora

Pri izdelavi anketnega vprašalnika so bili pod možnostjo »doma« predvideni starši, stari starši
in drugi sorodniki, pod možnostjo »mediji« pa televizija, radio in internet, a so zaradi drugačne
interpretacije dijaki in dijakinje, ki so izbrali (tudi) možnost »drugo«, kot odgovor navedli
okolica, družba, sošolci, prijatelji, stari starši, drugi ljudje, osebne izkušnje, vsakdanje
življenje, internet, glasba, igra Activity, zadnja stran anketnega vprašalnika, povsod, nikjer.

Spodnja preglednica prikazuje število dijakinj in dijakov, ki so obkrožili posamezni odgovor.
Preglednica 8: Kje si se seznanil_a s pregovori

Število odgovorov

Odstotek

doma

568

77,5

v šoli

542

73,9

iz knjig

219

29,9

iz medijev

210

28,6

drugo

34

4,6

Kje si se seznanil_a s pregovori?
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Kje si se seznanil_a s pregovori?

doma
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knjige
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Graf 4: Kje si se seznanil_a s pregovori

Rezultati kažejo, da se anketiranci in anketiranke s pregovori najpogosteje seznanijo doma,
sledi jim šola, v manjši meri pa iz knjig in medijev. Takšni rezultati niso presenetljivi, saj je
domače okolje prvo, s katerim pridemo v stik, pregovori kot del frazeologije pa se sistematično
obravnavajo v drugem letniku srednje šole. Zanimivo je, da so bili dijaki in dijakinje na
pregovore pozorni tudi ob branju knjig, pri čemer bi bilo morda zanimivo izvedeti, katere
pregovore so spoznali iz predpisanih del za domače branje in iz knjig, ki jih morda berejo v
prostem času.
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3.4.4 Četrto vprašanje
Cilj četrtega vprašanja oziroma naloge (V odlomku se skriva pregovor. Zapiši ga in razloži
njegov pomen, če ga poznaš.) je bil preveriti, ali dijaki in dijakinje prepoznajo pregovor, ki se
skriva v besedilu, ter ali poznajo njegov pomen.
Na vprašanje je odgovorilo 510 anketirancev in anketirank (69,4 %), 225 dijakov in dijakinj
(30,6 %) na vprašanje ni odgovorilo. Med zapisanimi odgovori je bilo 117 (22,9 %) takih, ki so
bili napačni. Kot najpogostejši napačni odgovori se pojavljajo frazem kar je dolg in širok,
besedni zvezi noge so se mu v kobiličine zapletle in kot da ne bi pred kratkim sina izgubil;
pojavljajo se tudi pregovori Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade, Jabolko ne pade daleč
od drevesa, Tiha voda bregove dere, Zarečenega kruha se največ poje. Šest dijakov in dijakinj
je zapisalo, da pregovora ne najdejo, dva sta odgovorila z ne vem, eden pa ni bil prepričan, ali
je pravilen odgovor kako debel krompir da imajo neumni kmetje ali telebnil po tleh, kar je dolg
in širok. Ta odgovor v analizi ni bil upoštevan kot pravilen. Nadalje, med 393 (77,1 %) dijaki
in dijakinjami, ki so zapisali pravilen pregovor, je 136 (34,6 %) takih, ki so pregovor razložili
pravilno,28 71 (18,1 %) takih, ki so ga razložili nepravilno, in 186 (47,3 %) takih, ki pomena
niso razložili oziroma so odgovorili z ne vem/ne razumem, kar prikazuje spodnji graf.

Pravilen zapis pregovora (v %)
50
40
30
20
10
0
Ustrezna
razlaga

Neustrezna Brez razlage
razlaga

Graf 5: Zapis in razlaga pregovora

S tem vprašanjem sem preverjala, ali imajo anketirani srednješolci in srednješolke težave pri
prepoznavanju pregovora v sobesedilu in opredeljevanju njegovega pomena. Že to, da 225
dijakov in dijakinj naloge ni rešilo, kaže na to, da so pri tej nalogi imeli težave. Nadalje, veliko
anketirancev in anketirank je navedlo frazem kar je dolg in širok, kar kaže na to, da izraza
pregovor in frazem bodisi zamenjujejo bodisi enačijo. Kljub temu je 393 dijakov in dijakinj
Kot navaja portal SprichWort, pregovor Neumen kmet ima debel krompir uporabimo, ko kdo svoj cilj doseže z
malo znanja, napora in/ali s srečo (prim. SprichWort Plattform na spletu).
28
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prepoznalo pregovor. Med temi pri njegovem pomenskem opredeljevanju izstopa število
odgovorov ne vem/ne razumem/ni odgovora (186 oziroma 47,3 %), medtem ko je pregovor
pravilno razložilo 136 (34,6 %) dijakov in dijakinj.
3.4.5 Peto vprašanje
Cilj petega vprašanja (Ali uporabljaš pregovore?) je bil izvedeti, kako pogosto dijaki in
dijakinje uporabljajo pregovore. Dijaki in dijakinje so izmed treh odgovorov (Da, pogosto. /
Da, včasih. / Ne, nikoli.) izbrali enega.
Na vprašanje je odgovorilo 732 anketirancev in anketirank (97 %), pri treh (3 %) ni bil izbran
noben odgovor. Preglednica 9 prikazuje število dijakov in dijakinj, ki so izbrali posamezni
odgovor.
Preglednica 9: Ali uporabljaš pregovore

Odgovor

Število odgovorov

Odstotek

Da, pogosto.

34

4,6

Da, včasih.

499

68,2

Ne, nikoli.

199

27,2

Graf 6 prikazuje pogostost rabe pregovorov med anketiranci in anketirankami.

Graf 6: Ali uporabljaš pregovore
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Rezultati kažejo, da velika večina dijakov in dijakinj (499 oziroma 68,2 %) pregovore uporablja
včasih, nekateri pa jih uporabljajo celo pogosto (34 dijakov in dijakinj oziroma 4,6 %).29 Manj
kot tretjina vseh vprašanih je odgovorila, da pregovorov ne uporabljajo (199 oziroma 27,2 %).
3.4.6 Šesto vprašanje
Na šesto vprašanje naj bi dijaki in dijakinje odgovarjali le v primeru, če so na peto vprašanje
odgovorili pritrdilno. Izkazalo se je, da so nekateri anketiranci in anketiranke nanj odgovorili
tudi, če so na vprašanje o uporabi pregovorov odgovorili negativno, zato je bilo to vprašanje
analizirano neodvisno od prejšnjega. Cilj šestega vprašanja (Če si na 5. vprašanje odgovoril_a
z DA, obkroži, kdaj uporabljaš pregovore.) je bil izvedeti, kdaj oziroma v katerih okoliščinah
dijaki in dijakinje uporabljajo pregovore, pri čemer so lahko obkrožili več kot en odgovor.
Izbirali so lahko med naslednjimi odgovori: pri pisanju (spisov, esejev, e-pošte, SMS-ov …); v
pogovoru z vrstniki; v pogovoru z odraslimi (starši, starimi starši, profesorji, sosedi …); drugo,
pri čemer so zapisali svoj odgovor. V drugem delu vprašanja so dijaki in dijakinje morali navesti
še, kateri pregovor uporabijo največkrat.
Na vprašanje je odgovorilo 592 (80,5 %) anketirancev in anketirank, pri 143 (19,5 %) ni bil
izbran noben odgovor.

Zaradi lažje analize in predstavitve rezultatov je bilo vprašanje obravnavano kot dvodelno; prvi
del predstavlja izbirni del vprašanja, drugi del pa vprašanje odprtega tipa.
Rezultate prvega dela vprašanja prikazujeta spodnja preglednica in graf.

Preglednica 10: Kdaj uporabljaš pregovore

Kdaj uporabljaš pregovore?

Število odgovorov

Odstotek

pri pisanju (spisov, esejev, e-pošte,

180

30,4

v pogovoru z vrstniki

319

53,9

v pogovoru z odraslimi

265

44,8

drugo

33

5,6

SMS-ov …)

29

O frazeološki kompetenci mladostnikov prim. tudi Rigler Šilc 2017.
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Pod rubriko »drugo« so dijaki in dijakinje navedli: v hecu, če se zgodi kaj posebnega, kadar se
mi zahoče, zljubi, kadar je primerno, odvisno od situacije, za spodbudo; v šoli, pri pouku
slovenščine, pri spisu; v pogovoru s prijatelji, sošolci, ljudmi, komer koli, pri krušnih starših, z
družino, vsepovsod, Instagram opis pod slikami, prek socialnih omrežij, pri osvajanju deklet.

Kdaj uporabljaš pregovore? (v %)

pri pisanu (spisov,
esejev, e-pošte,
SMS-ov …)
v pogovoru z
vrstniki
v pogovoru z
odraslimi
drugo

Graf 7: Kdaj uporabljaš pregovore

Rezultati kažejo, da dijaki in dijakinje pregovore največkrat uporabljajo v pogovoru z vrstniki,
kar kaže, da pregovori med mladimi kljub vsemu živijo. To dodatno podkrepi tudi drugi del
tega vprašanja, saj anketiranci in anketiranke poleg pregovorov izkazujejo tudi veliko
poznavanje frazemov in drugih paremioloških enot, npr. rekov.

V drugem delu vprašanja, pri katerem naj bi dijaki in dijakinje navedli pregovor, ki ga
najpogosteje uporabijo, se poleg pregovorov pojavljajo tudi druge paremiološke enote.
Pregovori, ki so jih navedli, so naslednji:30
– Priložnost zamujena ne vrne se nobena;
– Laž ima kratke noge;
– Tiha voda bregove dere;
– Kakršen oče, takšen sin;
– Rana ura, zlata ura;
– Za dežjem posije sonce;
30

Zapisani so v obliki, kakršno so navedli anketiranci in anketiranke.
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– Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade;
– Jabolko ne pade daleč od drevesa;
– Kdor visoko leta nizko pade;
– Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo;
– Brez muje se še čevelj ne obuje;
– Kadar mačke ni doma, miši plešejo;
– Najprej štalca, potem pa kravca;
– Zarečenega kruha se največ poje;
– Po toči zvoniti je prepozno;
– Ni vse zlato, kar se sveti;
– Če baba nima metle, pa z jezikom pometa;
– Klin se s klinom zbija;
– Kdor prej/prvi pride, prej/prvi melje;
– Vsake oči imajo svojega malarja;
– Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha;
– Podarjenemu konju se ne gleda v zobe;
– Najprej pometi pred svojim pragom;
– Brez dela ni jela;
– Po toči zvoniti je prepozno;
– Kar seješ, to žanješ;
– Vsako tele ima svoje veselje;
– Denar je sveta vladar;
– Uboga hiša, kjer kokoši kokodakajo, petelini pa molčijo;
– Pes, ki laja, ne grize;
– Predebela svinja je sama kriva svoje smrti;
– Osel gre samo enkrat na led;
– Kdor ne uboga, ga tepe nadloga;
– Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima;
– Kdor jezika špara, kruha strada;
– Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača;
– Kar se Janezek nauči, to Janez zna;
– Kjer osel leži, tam dlako pusti;
– Navada je železna srajca;
– Vse se vrača, vse se plača;
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– Smeh je pol zdravja;
– Več znaš, več veljaš;
– Čas je zlato;
– Radovednost ni lepa čednost;
– V malih flaškah je strup;
– Daleč od oči, daleč od srca;
– Če z majhnim nisi zadovoljen, si velikega ne zaslužiš;
– Kdor čaka, dočaka;
– Obljuba dela dolg;
– Ura teče, nič ne reče;
– Kri ni voda;
– Še slepa kura zrno najde;
– Ljubezen je slepa stvar;
– Upanje umre zadnje;
– Iste ptice skupaj letijo;
– V tretje gre rado;
– Povsod je lepo, a doma je najlepše;
– Ljubo doma, kdor ga ima;
– Oko za oko, zob za zob;
– Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran;
– Zdrav duh v zdravem telesu;
– Pametnejši popušča;
– Kaj te ne ubije, te okrepi.
Poleg pregovorov so anketiranci in anketiranke navedli še druge enote, npr. frazeme, reke,
slogane, citate, misli, prevode tujejezičnih enot, npr. zvit kot lisica; delati iz muhe slona; vreči
puško v koruzo; iti po gobe; mala malica; gledati kot tele v nova vrata; priti z dežja pod kap;
Mi o volku, volk na vrata; Mi o volku, volk iz gozda; Skoraj ni še nikoli zajca ujel; Kdor zna, ta
zna; V tem grmu tiči zajec; Misliti pomeni nič vedeti; Nikoli ne obupaj; Kar ne želiš, da se zgodi
tebi, ne želi drugim; Kar daš, to dobiš; Pametni pišejo, neumni si zapomnijo; To še spijemo pa
gremo; Ne čakaj pomlad, ne čakaj na maj; Življenje ni plenica, vendar marsikomu smrdi; Punca
je samo ovira, ne pa zid; Ne moreš nič, če nimaš kaj; Stara mašina za novega vajenca; Tako je
grah padel.
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Navedli so tudi nekaj tujejezičnih enot (v angleščini in hrvaščini/srbščini): Karma is a bitch;
Earth without »art« is just »eh«; Karma je kučka stara vrati se ko bumerang; Tako ti grah pao;
Stara koka dobra supa; Brez starca nema udarca; Ko nema u glavi ima u nogama; Sanja svinja
kukuruz al kukuruza nema; Sve se vrača, sve se plača.

V prvem delu vprašanja so dijaki in dijakinje navajali, kdaj uporabljajo pregovore, a se je v
drugem delu izkazalo, da pregovorov ne ločujejo dobro od drugih paremioloških enot, zato
sklepam, da v različnih okoliščinah poleg pregovorov uporabljajo tudi reke, frazeme ipd.

S tem vprašanjem se je hkrati ugotavljalo, v kateri obliki sporazumevanja se pregovori med
srednješolci in srednješolkami največ pojavljajo. Prva ponujena možnost tako predstavlja pisno
rabo, druga in tretja možnost pa ustno (govorjeno) rabo. Rezultati anketiranja kažejo, da dijaki
in dijakinje pregovore raje uporabljajo pri pogovoru kot pri pisanju (319 dijakov in dijakinj jih
namreč uporablja v pogovoru z vrstniki, 265 v pogovoru z odraslimi).

3.4.7 Sedmo vprašanje
Cilj sedmega vprašanja je bil izvedeti, kateri pregovor anketiranci in anketiranke največkrat
slišijo od odraslih ter kdo ga uporablja, npr. profesorji, starši, stari starši.

Analiza vprašanja je narejena ločeno za oba dela anketnega vprašanja. V nadaljevanju so
predstavljeni rezultati za prvi del (Kateri pregovor največkrat slišiš od odraslih?), nato pa še
za drugi del vprašanja (Kdo ga uporablja (profesorji, starši, stari starši?)).

Na prvo vprašanje je odgovorilo 632 (86 %) anketirancev in anketirank, 21 (2,9 %) jih je
odgovorilo z ne vem/ne slišim/noben, trije (0,4 %) odgovori so bili neprimerni,31 pri 79 (10,7
%) ni bil zapisan noben odgovor. Nekateri so navedli več kot en pregovor.
V spodnji preglednici so zbrani odgovori, ki so jih dijaki in dijakinje navedli kot največkrat
slišane od odraslih (razvrščeni so od največkrat zapisanega do enkrat zapisanega). Iz rezultatov
izhaja, da so dijaki in dijakinje navedli 62 različnih pregovorov.

31

Kot neprimerni so bili označeni odgovori z obsceno vsebino in vulgarnimi izrazi.
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Preglednica 11: Kateri pregovor največkrat slišiš od odraslih
Število odgovorov

Odstotek

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

130

20,6

Rana ura, zlata ura.

45

7,1

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.

44

7,0

Laž ima kratke noge.

36

5,7

Brez muje se še čevelj ne obuje.

36

5,7

Zarečenega kruha se največ poje.

23

3,6

Priložnost zamujena ne vrne se nobena.

17

2,7

Kjer osel leži, tam dlako pusti.

16

2,5

Klin se s klinom izbija.

14

2,2

Brez dela ni jela.

14

2,2

Vaja dela mojstra (če mojster dela vajo).

13

2,1

Denar je sveta vladar.

12

1,9

Za dežjem posije sonce.

12

1,9

Najprej štalca, potem pa kravca.

11

1,7

Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

11

1,7

Tiha voda bregove dere.

10

1,6

Kdor prvi/prej pride, prvi/prej melje.

10

1,6

Po toči zvoniti je prepozno.

9

1,4

Kdor visoko leta, nizko pade.

8

1,3

Osel gre samo enkrat na led.

7

1,1

Vsako tele ima svoje veselje.

7

1,1

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

7

1,1

Vsake oči imajo svojega malarja.

6

0,9

Kakor si boš postlal, tako boš spal.

6

0,9

Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.

5

0,8

Kar lahko narediš danes, ne odlagaj na jutri.

5

0,8

Navada je železna srajca.

5

0,8

Lepa beseda lepo mesto najde.

5

0,8

Kadar mačke ni doma, miši plešejo.

5

0,8

Ni vse zlato, kar se sveti.

4

0,6

Tudi slepa kura zrno najde.

4

0,6

Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje.

4

0,6

Kakršen oče, takšen sin.

4

0,6

Podarjenemu konju se ne gleda v zobe.

3

0,5

Počasi se daleč pride.

3

0,5

Kdor nima v glavi, ima v petah/nogah.

2

0,3

Kdor jezika špara, kruha strada.

2

0,3

Pregovor
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Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.

2

0,3

Kdor molči, devetim/desetim odgovori.

2

0,3

Najprej pometi pred svojim pragom.

2

0,3

Vse se vrača, vse se plača.

2

0,3

Več znaš, več veljaš.

2

0,3

Če ne gre Mohamed h gori, gre pa gora k Mohamedu.

2

0,3

Ljubo doma, kdor ga ima.

2

0,3

Lastna hvala se pod mizo valja.

1

0,2

Ne hvala dneva pred nočjo.

1

0,2

Žlahta je strgana plahta.

1

0,2

Mladi vajenec se na starih mašinah uči.

1

0,2

Kdor ne dela, naj ne je.

1

0,2

Kovačeva kobila je zmeraj bosa.

1

0,2

Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni.

1

0,2

Ne budi leva, dokler spi.

1

0,2

V slogi je moč.

1

0,2

Kar seješ, to žanješ.

1

0,2

Po jutru se dan pozna.

1

0,2

Ena lastovka še ne prinese pomladi.

1

0,2

Neumen/Nori kmet ima vedno debel krompir.

1

0,2

Kakor pri delu, tako pri jelu.

1

0,2

Dobro se z dobrim vrača.

1

0,2

Kar si skuhal, tudi pojej.

1

0,2

Bližnjica je najdaljša pot.

1

0,2

Prazen žakelj ne stoji pokonci.

1

0,2
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Spodnji graf prikazuje pet najpogostejših pregovorov, ki jih srednješolci in srednješolke slišijo
od odraslih.
Kateri pregovor največkrat slišiš od
odraslih? (št. odgovorov)
140
120
100
80
60
40
20
0
Jabolko ne
pade daleč
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Graf 8: Kateri pregovor največkrat slišiš od odraslih

Anketiranci in anketiranke so poleg pregovorov navedli še frazeme, reke ipd.: kupiti mačka v
žaklju; biti točen kot švicarska ura; iti s trebuhom za kruhom; liti kot iz škafa; gledati kot tele v
nova vrata; vreči puško v koruzo; priti iz dežja pod kap; držati pesti; kamen se mu/ji je odvalil
od srca; Skoraj ni še nikoli zajca ujel; Iz te moke ne bo kruha; Vsak trud se z dobrim poplača;
Za vsako rit palica raste; Boječ fant ni še nikoli pri lepi punci spal; Če sediš pri kotu mize, se
ne boš poročil; Voda še za v čevelj ni dobra; Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj; Ni bolezen
vse, kar boli; Kvakajo žabe sredi mlake; Kar hočeš, to zmoreš; Ljubezen vam bo v pogubo; Mi
o volku, volk na vratih; Bolj star bolj nor; Bog ima dolgo šibo; Ni vedno vse rožnato in posuto
z rožicami.

Na drugi del vprašanja je odgovorilo 648 (88,2 %) anketirancev in anketirank, devet (1,2 %)
jih je odgovorilo z ne vem/ne slišim/nihče, en (0,1 %) odgovor je bil neprimeren, 87 (11,8 %)
jih na vprašanje ni odgovorilo. Dijaki in dijakinje so lahko navedli več kot en odgovor. V
spodnji preglednici je prikazano število odgovorov za posamezno možnost.
Preglednica 12: Kdo ga uporablja

Število odgovorov

Odstotek

profesor, profesorica

158

24,4

starši

389

60

stari starši

94

14,5

drugo

7

1,1

Kdo ga uporablja?

63

V analizi so bili pod kategorijo »drugo« šteti: trenerka/trenerji, vsi (vsi našteti ali vsi na
splošno?), vrstniki, tašča, domači, družinski člani, znanci, prijatelji, sorodniki, odrasli/starejši
ljudje, fant, sosedje, jaz, prijatelji staršev, marsikdo; medtem ko sta bila mami, oče prišteta h
kategoriji »starši«, babica/nona/dedek pa k »stari starši«.

Kot kažejo rezultati prvega dela vprašanja, je najpogostejši pregovor, ki ga anketirani
srednješolci in srednješolke slišijo od odraslih, Jabolko ne pade daleč od drevesa. Tudi pri tem
vprašanju so anketiranci in anketiranke poleg pregovorov navedli tudi njim sorodne enote (reke,
frazeme). Analiza drugega dela vprašanja je pokazala, da srednješolci in srednješolke pregovore
najpogosteje slišijo od svojih staršev (60 %), sledijo jim profesorji in profesorice (24,4 %) ter
stari starši (14,5 %).

3.4.8 Osmo vprašanje
Cilj vprašanja (Kateri pregovor največkrat slišiš med vrstniki?) je bil poizvedeti, kateri
pregovor dijaki in dijakinje najpogosteje slišijo od svojih vrstnikov, npr. sošolcev, sošolk,
prijateljev, prijateljic.
Na vprašanje je odgovorilo 494 (67,2 %) anketirancev in anketirank, pri 144 (19,6 %) ni bil
izbran noben odgovor, 98 (13,3 %) jih je odgovorilo z ne vem/nobenega/ne slišim/ne
uporabljajo. Nekateri so navedli več kot en pregovor.

V spodnji preglednici so zbrani pregovori, ki jih dijaki in dijakinje največkrat slišijo od svojih
vrstnikov in vrstnic, in sicer od največkrat do najmanjkrat zapisanega. Iz rezultatov izhaja, da
so dijaki in dijakinje navedli 63 različnih pregovorov.

Preglednica 13: Kateri pregovor največkrat slišiš med vrstniki
Število

Pregovor

Odstotek

odgovorov
Klin se s klinom izbija.

77

15,6

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

38

7,7

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.

37

7,5

Vsako tele ima svoje veselje.

33

6,9

Kdor prvi/prej pride, prvi/prej melje.

30

6,1

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

22

4,5

64

Laž ima kratke noge.

21

4,3

Denar je sveta vladar.

21

4,3

Za dežjem posije sonce.

20

4,0

Priložnost zamujena ne vrne se nobena.

14

2,8

Rana ura, zlata ura.

12

2,4

Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje.

10

2,0

Kdor visoko leta, nizko pade.

9

1,8

Vsake oči imajo svojega malarja.

7

1,4

Tiha voda/reka bregove dere.

6

1,2

Kadar mačke ni doma, miši plešejo.

6

1,2

Če baba nima metle, pa z jezikom pometa.

5

1,0

Osel gre samo enkrat na led./Samo osel gre dvakrat na led.

5

1,0

Kdor čaka, dočaka.

5

1,0

Vaja dela mojstra (če mojster dela vajo).

4

0,8

Predebela svinja je sama kriva svoje smrti.

4

0,8

Vse se vrača, vse se plača.

3

0,6

Zarečenega kruha se največ poje.

3

0,6

Brez muje se še čevelj ne obuje.

3

0,6

Po toči zvoniti je prepozno.

3

0,6

Kar je dano, je v zlato/črno jamo zakopano.

3

0,6

Najprej štalca, potem pa kravca.

3

0,6

Brez dela ni jela.

2

0,4

Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.

2

0.4

Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

2

0,4

Več znaš, več veljaš.

2

0,4

Lepa beseda lepo mesto najde.

2

0,4

Vsaka svinja ima svojo himno.

2

0,4

Tudi slepa kura zrno najde.

2

0,4

Najprej pometi pred svojim pragom.

2

0,4

Dobro jutro žganje, zbogom pamet.

1

0,2

Hitro začeto je dvakrat prijeto.

1

0,2

Dobrota je sirota.

1

0,2

Prazna vreča ne stoji pokonci.

1

0,2

Bolje pozno kot nikoli.

1

0,2

Osel pohodi najlepše cvetice.

1

0,2

Pes, ki laja, ne grize.

1

0,2

Kakršen oče, takšen sin.

1

0,2

Kdor da, dvakrat da.

1

0,2

Počasi se daleč pride.

1

0,2
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Kdor ne dela, naj ne je.

1

0,2

V slogi je moč.

1

0,2

Zob za zob, oko za oko.

1

0,2

Roka roko umije.

1

0,2

Ne sodi knjige po platnicah.

1

0,2

Kjer je ogenj, tam je dim.

1

0,2

Če ne gre z milo, gre pa s silo.

1

0,2

Miza ponuja, bedak pa zamuja.

1

0,2

Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.

1

0,2

Pametnejši popušča.

1

0,2

Obljuba dela dolg.

1

0,2

Kri ni voda.

1

0,2

Strup je v majhnih flaškah.

1

0,2

Kar te ne ubije, te okrepi.

1

0,2

Ni vse zlato, kar se sveti.

1

0,2

Smeh je pol zdravja.

1

0,2

Upanje umre zadnje.

1

0,2

Povsod je lepo, doma je najlepše.

1

0,2

Spodnji graf prikazuje pet najpogostejših pregovorov, ki jih anketiranci in anketiranke slišijo
od svojih vrstnikov in vrstnic.
Kateri pregovor največkrat slišiš med vrstniki? (št.
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Graf 9: Kateri pregovor največkrat slišiš med vrstniki

Tudi tukaj so dijaki in dijakinje poleg pregovorov navedli še pregovorom sorodne enote, npr.
biti zvit kot lisica; vreči puško v koruzo; lagati kakor pes teče; ubiti dve muhi na en mah; gledati
kot tele v nova vrata; priti iz dežja pod kap; motati se kakor mačka okrog vrele kaše; Skoraj še
nikoli ni zajca ujel; Smrt fašizmu, svoboda narodu; Mi o volku, volk iz gozda; Če grah pade,
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grah pade; Ne čakaj pomlad, ne čakaj na maj; Naj te koklja brcne; Kdor ga zvoha, ta ga spoha;
Ne vemo, kaj imamo, dokler ne izgubimo; Po pol kozarca si zaspan, po pol platoja pa kot nov.

Navedene so bile tudi posamezne tujejezične enote v angleščini in hrvaščini/srbščini: That’s
the elephant in the room; Karma is a bitch; Sharing is caring; Tako ti grah pao; Stara koka
dobra supa; Ne diraj lava dok spava.

Nekatere enote bi lahko označili za prenovitve, npr. Kdor drugemu jamo koplje, potrebuje
lopato in Kdor drugemu jamo koplje, rabi kramp pa lopato (Kdor drugemu jamo koplje, sam
vanjo pade), Brez mule se človek ne obuje (Brez muje se še čevelj ne obuje), Babe se še hudiča
bojijo (Babe se še hudič boji), Lastna hvala se po drevu vala (Lastna hvala se pod mizo valja),
Brat za brata (Zob za zob, oko za oko), Če si tele, maš veselje (Vsako tele ima svoje veselje).

Kot kažejo rezultati, srednješolci in srednješolke od svojih vrstnikov in vrstnic najpogosteje
slišijo pregovor Klin se s klinom izbija. Poleg pregovorov pa slišijo tudi pregovorom sorodne
enote (npr. frazeme, reke), prenovitve in tujejezične enote.

3.4.9 Deveto vprašanje
Cilj vprašanja (Ali je po tvojem mnenju pomembno, da poznamo in uporabljamo odgovore?) je
bil raziskati stališče srednješolcev in srednješolk v zvezi z rabo in poznavanjem pregovorov.
Dijaki in dijakinje so se najprej odločili za DA ali NE, nato pa naj bi svojo odločitev še
utemeljili.
Na vprašanje je odgovorilo 716 (97,4 %) anketirancev in anketirank, pri 17 (2,3 %) ni bil izbran
noben odgovor, eden je odgovoril z ne vem oziroma vseeno mi je (slednja dva predstavljata 0,3
%). Spodnja preglednica prikazuje število dijakov in dijakinj, ki menijo, da sta poznavanje in
uporaba pregovorov (ne)pomembna. Trije dijaki in dijakinje so izbrali oba odgovora;
upoštevana sta bila oba, saj se en odgovor nanaša na poznavanje, drugi pa na rabo pregovorov.
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Preglednica 14: Ali je po tvojem mnenju pomembno, da poznamo in uporabljamo pregovore

Ali je po tvojem mnenju pomembno, da

Število

poznamo in uporabljamo pregovore?

odgovorov

Odstotek

Da

549

76,7

Ne

169

23,6

Rezultati kažejo, da se veliki večini dijakov in dijakinj tako poznavanje kot raba pregovorov
zdita pomembna, kar prikazuje tudi spodnji graf.

Ali je po tvojem mnenju pomembno, da
poznamo in uporabljamo pregovore? (v %)
100
80
60
40
20
0
DA

NE

Graf 10: Ali je po tvojem mnenju pomembno, da poznamo in uporabljamo pregovore

Najpogostejši razlogi za pozitiven oziroma negativen odnos do pregovorov so bili razvrščeni
glede na njihovo podobnost in so navedeni spodaj. Nekateri dijaki in dijakinje svoje odločitve
niso utemeljili oziroma so odgovorili z ne vem/nimam mnenja ali pa je bil njihov odgovor
neumesten;32 takih je 116.
Poznavanje in raba pregovorov sta pomembna, saj:
– se iz njih lahko veliko naučimo, so poučni, koristni, so smernice in nasveti, imajo nauk,
pomen, imajo kljub preprostosti močno sporočilo, nosijo modro misel, so modrosti;
– so del vsakdanjega življenja, so resnični, realni, praktični, zabavni, smešni, šaljivi, na
duhovit način izrazimo resne in žalostne stvari;
– so zanimivi, nas motivirajo, z njimi lažje/boljše/hitreje ponazorimo povedano oziroma
situacijo, z njimi omilimo situacijo oziroma neprijetno temo, pokažejo drugačen zorni

32

Navedena odgovora: »Zaradi sira« (pojavi se trikrat) in »Majkemi«.
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kot situacije, se ob njih zamislimo, posredno povemo svoje mnenje o osebi oziroma
njegovem/njenem dejanju, si z njimi razložimo situacijo;
– z njimi bogatimo svoj in sogovorčev besedni zaklad, z njimi kažemo splošno
razgledanost, z njimi povemo več kot z običajno povedjo;
– z njimi poživimo spis in ga naredimo zanimivejšega, z njimi se lažje izrazimo, z njimi
popestrimo ali podkrepimo pogovor/besedilo oziroma je le-to bolj zanimivo;
– se morajo ohranjati, z njimi ohranjamo slovenski jezik, ljudsko izročilo in kulturno
dediščino.
Nekateri so podali izvirne in domiselne odgovore, razmišljanja o poznavanju in rabi
pregovorov:
– »Sliši se bolj poetično.«;
– »Z njimi zmedemo sogovornika, če pregovora še ne pozna.«;
– »So prikupna lastnost jezika.«;
– »Razbijejo monotonost pogovora.«;
– »Pregovori nam pridejo prav v raznih šolskih spisih in pri pogovoru s starejšimi ljudmi,
ki pregovore še vedno veliko uporabljajo.«;
– »Ker so pregovori stari, nam lahko veliko povedo o tistih časih.«;
– »Da razumemo sogovorca, če uporablja pregovore.«;
– »Poskrbijo za dobro voljo.«;
– »Veliko pregovorov je v knjigah, zato jih moramo razumeti.«;
– »Z njimi ohranjamo stare besede.«;
– »Na kratek način približajo resnico.«;
– »Ohranjamo jezik in narečja.«;
– »Lahko te pozitivno presenetijo.«;
– »Zato, ko sem vprašan slovenščino, da ne izpadem kot neumen človek, ampak da nekaj
znam.«;
– »Da ne bom izpadel kot nekakšen kreten, ko mi bo kdo povedal kakšen pregovor.«;
– »Ker smo v današnjem času manj seznanjeni s pregovori in mislim, da bi se lahko v šoli
učili več pregovorov tako kot včasih naši starši.«;
– »Ker se z njimi lepo, na miren način in vljudno da izraziti svoje mnenje oziroma
povedati nekomu, kaj si misliš.«;
– »Da malo spremenimo način vzgoje, pogovora – da ni vse samo s pravili in kaznimi.«;
– »Da vemo, kaj nam babice svetujejo.«;
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– »Ker so svetovni«;
– »Ker so kul«.
V enem primeru je poleg odgovora zapisano še »Zanimivo dejstvo: napoved vremena po
pregovorih je bila 80 % točna, prav tako kot današnje meteorološke metode«.

Tisti, ki so menili, da poznavanje in raba pregovorov nista pomembna, so navajali, da:
– niso pomembni, nimajo smisla, so nepotrebni, neuporabni, nekoristni, »brezvezni«,
bedni, neumni in »kar nekaj«, so običajno zgolj za zabavo;
– ne držijo, nimajo smisla in drastičnega vpliva na pogovor in našo razgledanost, se lahko
izrazimo drugače oziroma stvari lahko povemo brez uporabe pregovora, lahko stvari
povemo na lažji način, niso ključnega pomena za pogovor, se je treba izražati direktno,
so stvari razumljivejše, če ne uporabimo pregovora, lahko koga prizadenejo;
– jih ne razumejo oziroma ne poznajo vsi, ne poznajo vsi njihovega pomena;
– se ne uporabljajo več.
Nekateri so svoje negativno mnenje utemeljili s tem, da je dobro, če jih poznamo, vendar pa ni
nujno, da jih tudi uporabljamo.

Nekateri so podali svoje mnenje o njihovi odvečnosti, kompleksnosti in zastarelosti.
Poznavanje in raba pregovorov se jim ne zdita pomembna, ker:
– »Stvari lahko bolje ponazorimo tudi na običajen način ali s frazemi«;
– »Bi ta čas lahko pametneje porabili«;
– »So pregovori le mnenja drugih ljudi«;
– »Čeprav so pregovori pomembni za ohranjanje jezika in tradicije, se njihov pomen
zmanjšuje in redko se znajdem v situaciji, kjer bi mi pregovor prišel prav«;
– »Novi časi prihajajo in te pregovore ne bomo potrebovali«;
– »Nič mi ne manjka, če jih ne poznam«;
– »Ker se mi zdi, da je življenje preprosto in mora tako tudi ostati, pregovore bi uporabljal
samo v pesmih, če bi bilo nujno«;
– »Je to staromodno«;
– »Ni potrebe za kompliciranjem«;
– »Se mi zdijo dolgočasni in z njimi lahko užalimo vrstnike ali druge osebe«;
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– »Bomo preživeli tudi brez pregovorov«;
– »Niso stvar, ki bi jo morali znati«;
– »Je v današnjem času veliko takšnih, ki več nimajo smisla«;
– »So zastareli način opozoril, ki bi jih lahko posodobili«.
S tem vprašanjem sem preverjala, kakšen odnos imajo anketirani srednješolci in srednješolke
do pregovorov. Analiza je pokazala, da ima velika večina izjemno pozitiven odnos do
pregovorov in njihove rabe (549 oziroma 76,7 %), 169 oziroma 23,6 % dijakov in dijakinj pa
ima do pregovorov in njihove rabe negativen odnos. Dijaki in dijakinje, ki so izbrali oba
odgovora, so svojo odločitev pojasnili s tem, da je sicer pomembno, da jih poznamo, ne pa tudi
uporabljamo oziroma da je odvisno od situacije.
3.4.10 Deseto vprašanje
Cilj desetega vprašanja oziroma naloge (Spodaj je navedenih nekaj pregovorov. Z X označi
trditev, ki zate drži.) je bilo raziskati, katere pregovore anketiranci in anketiranke poznajo in
uporabljajo; poznajo, a ne uporabljajo; ne poznajo, vendar razumejo; ne poznajo in ne razumejo.
Poleg vsakega pregovora so lahko zapisali tudi njegovo varianto.33
V nadaljevanju je predstavljena analiza za vsako pregovorno enoto posebej. V preglednicah so
predstavljeni rezultati za vsak pregovor posebej in za obe regiji.
Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Jabolko ne pade daleč od drevesa
Rubriko je izpolnilo 731 (99,5 %) anketirancev in anketirank, pri štirih (0,5 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Jabolko ne pade daleč od drevesa.
Preglednica 15: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Jabolko ne pade daleč od drevesa

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne

uporabljam.

uporabljam.

poznam Poznam

a razumem. in

ne varianto.

razumem.

(Napiši jo.)

1 (0,1 %)

0 (0 %)

Jabolko ne pade
daleč od drevesa.

434 (59 %)

291 (39,6 %)

5 (0,7 %)

Kot je bilo že omenjeno, je tovrstno preverjanje v svoji anketi uporabil že Meterc (2016). Narečnih glasoslovnih
značilnosti/posebnosti nisem štela kot variant (npr. Vsako tele ima svoje veselje  Vsakʼ tele ʽma svoje veselʼe).
33
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Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Zarečenega kruha se največ poje
Rubriko je izpolnilo 728 (99 %) anketirancev in anketirank, pri sedmih (1 %) ni bil izbran noben
odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o pregovoru
Zarečenega kruha se največ poje.

Preglednica 16: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Zarečenega kruha se največ poje

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Zarečenega
kruha se največ 150 (20,5 %)

324 (44,2 %)

102 (13,9 %)

150 (20,5 %)

1 (0,1 %)

poje.
Varianta ni navedena.
Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Za dežjem posije sonce
Rubriko je izpolnilo 729 (99,2 %) anketirancev in anketirank, pri šestih (0,8 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Za dežjem posije sonce.

Preglednica 17: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Za dežjem posije sonce

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne

uporabljam.
Za

uporabljam.

Ne poznam in Poznam

poznam, a ne razumem.

varianto.

razumem.

(Napiši jo.)

dežjem

posije sonce.

325 (44,3 %)

355 (48,4 %)

Navedena varianta: Za dežjem vedno posije sonce.

72

38 (5,2 %)

9 (1,2 %)

1 (0,1 %)

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kar se Janezek nauči, to Janez zna
Rubriko je izpolnilo 730 (99,3 %) anketirancev in anketirank, pri petih (0,7 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

Preglednica 18: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kar se Janezek nauči, to Janez zna

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Kar se Janezek
nauči, to Janez 150 (20,5 %)

446 (61,1 %)

102 (14 %)

27 (3,7 %)

3 (0,4 %)

zna.
Variante niso navedene.
Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Klin se s klinom izbija
Rubriko je izpolnilo 727 (98,9 %) anketirancev in anketirank, pri osmih (1,1 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Klin se s klinom izbija.

Preglednica 19: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Klin se s klinom izbija

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

a razumem. ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Klin

se

s

klinom izbija.

289 (39,3 %)

276 (37,6 %)

89 (12,1 %)

73 (9,9 %)

0 (0 %)

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Vsake oči imajo svojega malarja
Rubriko je izpolnilo 728 (99 %) anketirancev in anketirank, pri sedmih (1 %) ni bil izbran noben
odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o pregovoru
Vsake oči imajo svojega malarja.
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Preglednica 20: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Vsake oči imajo svojega malarja

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Vsake oči imajo
svojega malarja.

178 (24,3 %)

320 (43,7 %)

122 (16,6 %)

106 (14,5 %)

0 (0 %)

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Tiha voda bregove dere
Rubriko je izpolnilo 726 (98,8 %) anketirancev in anketirank, pri devetih (1,2 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Tiha voda bregove dere.

Preglednica 21: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Tiha voda bregove dere

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam. uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Tiha

voda

bregove dere.

198 (27,1 %) 417 (57 %)

64 (8,8 %)

43 (5,9 %)

2 (0,3 %)

Varianti nista navedeni.
Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Najprej štalca, potem pa kravca
Rubriko je izpolnilo 729 (99,2 %) anketirancev in anketirank, pri šestih (0,8 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Najprej štalca, potem pa kravca.

Preglednica 22: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Najprej štalca, potem pa kravca

PREGOVOR

Poznam
uporabljam.

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam
uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Najprej

štalca,

potem pa kravca. 170 (23,2 %)

387 (52,7 %)

Navedena varianta: Brez štalce ni kravce.
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102 (13,9 %)

69 (9,4 %)

1 (0,1 %)

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Priložnost zamujena ne vrne se nobena
Rubriko je izpolnilo 728 (99 %) anketirancev in anketirank, pri sedmih (1 %) ni bil izbran noben
odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o pregovoru
Priložnost zamujena ne vrne se nobena.

Preglednica 23: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Priložnost zamujena ne vrne se nobena

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, a Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Priložnost
zamujena

ne 361 (49,2 %)

307 (41,9 %)

45 (6,1 %)

13 (1,8 %)

1 (0,1 %)

vrne se nobena.
Varianta ni navedena.
Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k
Mohamedu
Rubriko je izpolnilo 728 (99 %) anketirancev in anketirank, pri sedmih (1 %) ni bil izbran noben
odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o pregovoru
Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k Mohamedu.

Preglednica 24: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k Mohamedu

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Če

ne

Mohamed

gre
h 77 (10,6 %)

347 (47,8 %)

142 (19,6 %)

153 (21,1 %)

8 (1,1 %)

gori, gre gora k
Mohamedu.
Navedene variante: Če ne moreš spraviti konja do vode, spravi vodo do konja; Ne gre korito k
svinji, ampak svinja h koritu; Svinja pride h koritu, ne korito k svinji; Če ne moreš spraviti konja
h koritu, spravi korito h konju; Svinja pride h koritu, ne pa korito k svinji; Če ne gre svinja h
koritu, gre korito k svinji.
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Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Daleč od oči, daleč od srca
Rubriko je izpolnilo 729 (99,2 %) anketirancev in anketirank, pri šestih (0,8 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Daleč od oči, daleč od srca.

Preglednica 25: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Daleč od oči, daleč od srca

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam. uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Daleč od oči,
daleč od srca.

79 (10,8 %)

287 (39,2 %)

236 (32,2 %)

125 (17,1 %)

1 (0,1 %)

Varianta ni navedena.
Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Vsako tele ima svoje veselje
Rubriko je izpolnilo 726 (98,8 %) anketirancev in anketirank, pri devetih (1,2 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Vsako tele ima svoje veselje.

Preglednica 26: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Vsako tele ima svoje veselje

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

a razumem. ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Vsako tele ima
svoje veselje.

298 (40,7 %)

286 (39 %)
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96 (13,1 %)

44 (6 %)

0 (0 %)

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Žlahta je strgana plahta
Rubriko je izpolnilo 726 (98,8 %) anketirancev in anketirank, pri devetih (1,2 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Žlahta je strgana plahta.

Preglednica 27: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Žlahta je strgana plahta

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, a Ne poznam in Poznam

uporabljam. uporabljam.

razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Žlahta

je

strgana plahta. 36 (4,9 %)

181 (24,7 %)

266 (36,3 %)

241 (32,9 %)

1 (0,1 %)

Varianta ni navedena.

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Denar je sveta vladar
Rubriko je izpolnilo 728 (99 %) anketirancev in anketirank, pri sedmih (1 %) ni bil izbran noben
odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o pregovoru
Denar je sveta vladar.

Preglednica 28: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Denar je sveta vladar

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam Poznam

uporabljam. uporabljam.

a razumem.

in

ne varianto.

razumem.

(Napiši jo.)

16 (2,2 %)

1 (0,1 %)

Denar je sveta
vladar.

236 (32,2 %) 418 (56,9 %)

57 (7,8 %)

Varianta ni navedena.

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima
Rubriko je izpolnilo 729 (99,2 %) anketirancev in anketirank, pri šestih (0,8 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.
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Preglednica 29: Poznavanje, raba in razumevanje Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

a razumem. ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Kjer se prepirata
dva, tretji dobiček 440 (59,9 %)

259 (35,3 %)

19 (2,6 %)

10 (1,4 %)

1 (0,1 %)

ima.
Varianta ni navedena.

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj
Rubriko je izpolnilo 728 (99 %) anketirancev in anketirank, pri sedmih (1 %) ni bil izbran noben
odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o pregovoru
Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj.

Preglednica 30: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam. uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Kdor gre na
Dunaj,
pusti

naj

55 (7,5 %)

308 (42,1 %)

219 (29,9 %)

143 (19,5 %)

2 (0,3 %)

trebuh

zunaj.
Navedena varianta: Na Dunaj se gre s praznim želodcem.

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se
skuha
Rubriko je izpolnilo 728 (99 %) anketirancev in anketirank, pri sedmih (1 %) ni bil izbran noben
odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o pregovoru
Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.
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Preglednica 31: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha

PREGOVOR

Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, a Ne poznam in Poznam

uporabljam.

uporabljam.

razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Nobena juha se
ne poje tako 128 (17,4 %)

393 (16,5 %)

121 (16,5 %)

85 (11,6 %)

1 (0,1 %)

vroča, kot se
skuha.
Varianta ni navedena.
Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Navada je železna srajca
Rubriko je izpolnilo 729 (99,2 %) anketirancev in anketirank, pri šestih (0,8 %) ni bil izbran
noben odgovor. Spodnja preglednica prikazuje število odgovorov za posamezno trditev o
pregovoru Navada je železna srajca.

Preglednica 32: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Navada je železna srajca

PREGOVOR Poznam

in Poznam, a ne Ne poznam, Ne poznam in Poznam

uporabljam. uporabljam.

a razumem.

ne razumem.

varianto.
(Napiši jo.)

Navada

je

železna srajca. 77 (10,5 %)

288 (39,5 %)

168 (23 %)

191 (26,2 %)

5 (0,7 %)

Variante niso navedene.

Kot kažejo rezultati, dijaki in dijakinje v največji meri poznajo in uporabljajo pregovor Kjer se
prepirata dva, tretji dobiček ima (440 odgovorov), sledita Jabolko ne pade daleč od drevesa
(434 odgovorov) in Priložnost zamujena ne vrne se nobena (361 odgovorov), najmanj pa Kdor
gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj (55 odgovorov) oziroma Žlahta je strgana plahta (36
odgovorov).
Nadalje, srednješolci in srednješolke v največji meri sicer poznajo, a ne uporabljajo pregovorov
Kar se Janezek nauči, to Janez zna (446 odgovorov), Denar je sveta vladar (418 odgovorov),
Tiha voda bregove dere (417 odgovorov), Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha (393
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odgovorov), najmanj pa Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima (259 odgovorov) oz. Žlahta
je strgana plahta (181 odgovorov).
Pregovori, ki jih anketiranci in anketiranke ne poznajo najbolje, a razumejo, so Žlahta je
strgana plahta (266 odgovorov), Daleč od oči, daleč od srca (236 odgovorov) in Kdor gre na
Dunaj, naj pusti trebuh zunaj (219 odgovorov), najmanj pa Kjer se prepirata dva, tretji dobiček
ima (19 odgovorov) oziroma Jabolko ne pade daleč od drevesa (5 odgovorov).
Dijaki in dijakinje v največji meri ne poznajo in ne razumejo pregovorov Žlahta je strgana
plahta (241 odgovorov), Navada je železna srajca (191 odgovorov) in Če ne gre Mohamed h
gori, gre gora k Mohamedu (153 odgovorov), najmanj pa Kjer se prepirata dva, tretji dobiček
ima (10 odgovorov), Za dežjem posije sonce (9 odgovorov) oziroma Jabolko ne pade daleč od
drevesa (1 odgovor).
Srednješolci in srednješolke so največ variant navedli pri pregovorih Če ne gre Mohamed h
gori, gre gora k Mohamedu (8), Navada je železna srajca (5) in Kar se Janezek nauči, to Janez
zna (3), medtem ko za pregovore Jabolko ne pade daleč od drevesa, Klin se s klinom izbija,
Vsake oči imajo svojega malarja in Vsako tele ima svoje veselje niso navedli nobene variante.

V spodnji preglednici so prikazani rezultati za pregovore, ki jih anketiranci in anketiranke
poznajo, uporabljajo in razumejo v največji oziroma najmanjši meri.

Preglednica 33: Poznavanje, raba in razumevanje pregovorov
Število odgovorov

Pregovor
Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

440

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

434

Priložnost zamujena ne vrne se nobena.

361

Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj.

55

Žlahta je strgana plahta.

36

Poznam, a ne

Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

446

uporabljam.

Denar je sveta vladar.

418

Tiha voda bregove dere.

417

Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.

393

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

259

Žlahta je strgana plahta.

181

Ne poznam, a

Žlahta je strgana plahta.

266

razumem.

Daleč od oči, daleč od srca.

236

Poznam

in

uporabljam.

80

Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj.

219

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

19

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

5

Ne poznam in

Žlahta je strgana plahta.

241

ne razumem.

Navada je železna srajca.

191

Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k Mohamedu.

153

Za dežjem posije sonce.

9

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

1

S tem vprašanjem sem preverjala tudi poznavanje pregovorov glede na regijo in izobraževalni
program. Spodnja preglednica34 prikazuje poznavanje pregovorov med srednješolci in
srednješolkami, ki obiskujejo izbrane šole na Gorenjskem oziroma Štajerskem.35

Preglednica 34: Poznavanje pregovorov glede na regijo
Jabolko ne pade daleč od drevesa.
Zarečenega kruha se največ poje.
Za dežjem posije sonce.
Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

Klin se s klinom izbija.
Vsake oči imajo svojega malarja.

Tiha voda bregove dere.
Najprej štalca, potem pa kravca.

Gorenjska

Povprečje

1,47

Štajerska

Povprečje

1,42

Gorenjska

Povprečje

2,30

Štajerska

Povprečje

2,46

Gorenjska

Povprečje

1,67

Štajerska

Povprečje

1,66

Gorenjska

Povprečje

2,11

Štajerska

Povprečje

1,96

Gorenjska

Povprečje

2,03

Štajerska

Povprečje

1,90

Gorenjska

Povprečje

2,26

Štajerska

Povprečje

2,26

Gorenjska

Povprečje

1,99

Štajerska

Povprečje

1,98

Gorenjska

Povprečje

2,12

Štajerska

Povprečje

2,14

34

Analiza je bila izdelana s SPSS-programom (angl. Statistical Package for the Social Sciences), v katerem so bile
trditvam, ki jih je vpeljal M. Meterc (2017), pripisane naslednje vrednosti: Poznam in uporabljam. = 1; Poznam, a
ne uporabljam. = 2; Ne poznam, a razumem. = 3; Ne poznam in ne razumem. = 4; Poznam varianto. = 5. V primeru,
da odgovora ni bilo: Ni odgovora. = 6. Glede na odgovore dijakov in dijakinj je SPSS izračunal povprečno
poznavanje, rabo in razumevanje posameznega pregovora. Manjša, kot je povprečna vrednost, večji so poznavanje,
raba in razumevanje pregovora. Tako npr. pregovor Kar se Janezek nauči, to Janez zna gorenjski dijaki in dijakinje
v povprečju poznajo, a ne uporabljajo, medtem ko ga štajerski dijaki in dijakinje poznajo in uporabljajo v večji
meri kot njihovi gorenjski kolegi in kolegice.
35
Te šole praviloma obiskujejo govorci gorenjske oziroma štajerske narečne skupine, vendar se pojavljajo tudi
izjeme. Prav tako lahko izbrane šole obiskujejo tudi dijaki in dijakinje, ki jim slovenščina ni materni jezik.
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Priložnost zamujena ne vrne se Gorenjska

Povprečje

1,67

Štajerska

Povprečje

1,63

Če ne gre Mohamed h gori, gre gora Gorenjska

Povprečje

2,56

k Mohamedu.

Štajerska

Povprečje

2,57

Daleč od oči, daleč od srca.

Gorenjska

Povprečje

2,68

Štajerska

Povprečje

2,51

Gorenjska

Povprečje

2,13

Štajerska

Povprečje

1,68

Gorenjska

Povprečje

3,02

Štajerska

Povprečje

3,02

Gorenjska

Povprečje

1,89

Štajerska

Povprečje

1,80

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček Gorenjska

Povprečje

1,52

Štajerska

Povprečje

1,47

Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh Gorenjska

Povprečje

2,61

Štajerska

Povprečje

2,68

Nobena juha se ne poje tako vroča, Gorenjska

Povprečje

2,26

kot se skuha.

Štajerska

Povprečje

2,27

Navada je železna srajca.

Gorenjska

Povprečje

2,74

Štajerska

Povprečje

2,64

nobena.

Vsako tele ima svoje veselje.
Žlahta je strgana plahta.

Denar je sveta vladar.

ima.

zunaj.

Primerjava poznavanja pregovorov, ki so bili uporabljeni v deseti nalogi, je med gorenjskimi
in štajerskimi dijaki in dijakinjami pokazala, da do večjih razlik v poznavanju, rabi in
razumevanju prihaja pri pregovorih Kar se Janezek nauči, to Janez zna (G = 2,11 : Š36 = 1,96);
Klin se s klinom izbija (G = 2,03 : Š = 1,90), največja pa je pri pregovoru Vsako tele ima svoje
veselje (G = 2,13 : Š = 1,68). Nekaj več razlike v poznavanju se kaže še pri pregovoru Daleč
od oči, daleč od srca (G = 2,68 : Š = 2,51). Poznavanje pregovorov Vsake oči imajo svojega
malarja in Žlahta je strgana plahta je v obeh regijah povsem enako (2,26 oziroma 3,02).
Poznavanje drugih pregovorov je v obeh regijah približno enako.

Zanimalo me je še, ali se kažejo razlike pri poznavanju pregovorov tudi med srednješolci in
srednješolkami različnih izobraževalnih programov. V nadaljevanju so predstavljene
ugotovitve v zvezi s poznavanjem posameznega pregovora glede na izobraževalni program.

36

G = Gorenjska, Š = Štajerska
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Preglednica 35 prikazuje, da so poznavanje, raba in razumevanje pregovora Jabolko ne pade
daleč od drevesa med dijaki in dijakinjami izbranih srednješolskih programov približno enaki;
nekoliko višja razlika v poznavanju se kaže le med dijaki in dijakinjami programa predšolska
vzgoja ter preostalimi tremi programi (PV37 = 1,34 : ST = 1,50; GI = 1,44; ZN = 1,49). Analiza
torej kaže, da ta pregovor v največji meri poznajo, uporabljajo in razumejo dijaki in dijakinje
vzgojiteljske usmeritve, v manjši meri dijaki in dijakinje zdravstvene nege, v najmanjši meri pa
dijaki in dijakinje strojne usmeritve.
Preglednica 35: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Jabolko ne pade daleč od drevesa glede na
izobraževalni program
Jabolko ne pade daleč od drevesa.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

1,50

Minimum38

1

Maksimum

3

Povprečje

1,44

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,49

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,34

Minimum

1

Maksimum

3

Preglednica 36 prikazuje, da so poznavanje, raba in razumevanje pregovora Zarečenega kruha
se največ poje med dijaki in dijakinjami izbranih srednješolskih programov približno enaki;
nekoliko večja razlika v poznavanju se kaže pri dijakih in dijakinjah gimnazijskega programa
(GI = 2,43 : ST = 2,38; ZN = 2,35; PV = 2,36). Iz analize izhaja, da ta pregovor v največji meri
poznajo, uporabljajo in razumejo dijaki in dijakinje zdravstvene nege in predšolske vzgoje, v
najmanjši meri pa gimnazijci in gimnazijke.

ST = strojništvo; GI = gimnazija; ZN = zdravstvena nega; PV = predšolska vzgoja.
Minimum predstavlja najnižjo izbrano vrednost trditve (npr. 1 – Poznam in uporabljam), maksimum pa najvišjo
izbrano vrednost trditve (npr. 6 – Ni odgovora).
37
38
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Preglednica 36: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Zarečenega kruha se največ poje glede na
izobraževalni program
Zarečenega kruha se največ poje.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,38

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,43

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,35

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,36

Minimum

1

Maksimum

6

Iz spodnje preglednice je razvidno, da so poznavanje, raba in razumevanje pregovora Za dežjem
posije sonce med dijaki in dijakinjami predšolske vzgoje in gimnazije večji kot med dijaki in
dijakinjami strojne in zdravstvene usmeritve (ST = 1,78; ZN = 1,72 : GI = 1,62; PV = 1,56). Iz
tega izhaja, da ta pregovor v največji meri poznajo, uporabljajo in razumejo dijaki in dijakinje
vzgojiteljske usmeritve, sledijo jim gimnazijci in gimnazijke, najmanjšo mero poznavanja, rabe
in razumevanje tega pregovora pa izkazujejo dijaki in dijakinje strojne usmeritve.
Preglednica 37: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Za dežjem posije sonce glede na izobraževalni
program
Za dežjem posije sonce.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

84

Povprečje

1,78

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

1,62

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,72

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,56

Minimum

1

Maksimum

6

Iz spodnje preglednice je razvidno, da poznavanje, rabo in razumevanje pregovora Kar se
Janezek nauči, to Janez zna v največji meri izkazujejo dijaki in dijakinje predšolske vzgoje
(1,98) in zdravstvene nege (1,99), medtem ko gimnazijci in gimnazijke izkazujejo najmanjšo
mero poznavanja, rabe in razumevanja (2,12). Rezultati torej kažejo, da dijaki in dijakinje
zdravstvene in vzgojiteljske usmeritve pregovor poznajo in uporabljajo, medtem ko dijaki in
dijakinje strojne in gimnazijske usmeritve ta pregovor sicer poznajo, a ga ne uporabljajo.
Preglednica 38: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kar se Janezek nauči, to Janez zna glede na
izobraževalni program
Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,04

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

2,12

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,99

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,98

Minimum

1

Maksimum

4

Pregovor Klin se s klinom izbija v največji meri poznajo, uporabljajo in razumejo dijaki in
dijakinje strojne in zdravstvene usmeritve (ST, ZN = 1,89), medtem ko gimnazijci in gimnazijke
ter dijaki in dijakinje predšolske vzgoje izkazujejo nekoliko nižjo mero poznavanja, rabe in
razumevanja (GI = 2,02, PV = 2,06). Iz tega izhaja, da so poznavanje, raba in razumevanje tega
pregovora največji med dijaki in dijakinjami strojne in zdravstvene smeri. Nadalje, dijaki in
dijakinje strojne in zdravstvene usmeritve pregovor poznajo in uporabljajo, medtem ko ga dijaki
in dijakinje gimnazijske in vzgojiteljske usmeritve poznajo, a ga ne uporabljajo.
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Preglednica 39: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Klin se s klinom izbija glede na izobraževalni
program
Klin se s klinom izbija.

Strojništvo

Povprečje

1,89

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,02

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,89

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,06

Minimum

1

Maksimum

6

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Največjo mero poznavanja, rabe in razumevanja pregovora Vsake oči imajo svojega malarja
izkazujejo dijaki in dijakinje gimnazijske usmeritve (2,14), sledijo jim dijaki in dijakinje
zdravstvene nege (2,18), medtem ko so med dijaki in dijakinjami preostalih dveh usmeritev
razmeroma nižji (PV = 2,29, ST = 2,45). Iz tega izhaja, da so poznavanje, raba in razumevanje
tega pregovora najvišji med gimnazijci in gimnazijkami.

Preglednica 40: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Vsake oči imajo svojega malarja glede na
izobraževalni program
Vsake oči imajo svojega malarja.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja
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Povprečje

2,45

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,14

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,18

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,29

Minimum

1

Maksimum

6

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Tiha voda bregove dere so približno enaki pri vseh
štirih izobraževalnih programih; rahlo višjo mero poznavanja, rabe in razumevanja izkazujejo
dijaki in dijakinje vzgojiteljske usmeritve (PV = 1,94 : ZN = 1,98; GI = 1,99; ST = 2,03). Iz
tega izhaja, da dijaki in dijakinje gimnazijske, zdravstvene in vzgojiteljske smeri pregovor
poznajo in uporabljajo, medtem ko dijaki in dijakinje strojne usmeritve ta pregovor sicer
poznajo, a ga ne uporabljajo.

Preglednica 41: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Tiha voda bregove dere glede na izobraževalni
program
Tiha voda bregove dere.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,03

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,99

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,98

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,94

Minimum

1

Maksimum

6

Pri poznavanju, rabi in razumevanju pregovora Najprej štalca, potem pa kravca se kažejo
razmeroma velike razlike med izbranimi programi. Največjo mero poznavanja, rabe in
razumevanja izkazujejo dijaki in dijakinje strojne usmeritve (1,97), sledijo jim dijaki in
dijakinje vzgojiteljske in zdravstvene usmeritve (PV = 2,02; ZN = 2,15), najmanjšo mero
poznavanja, rabe in razumevanja pa izkazujejo gimnazijci in gimnazijke (2,32). Iz tega izhaja,
da pregovor v največji meri poznajo in uporabljajo dijaki in dijakinje strojne usmeritve, medtem
ko dijaki in dijakinje preostalih treh izobraževalnih programov pregovor poznajo, a ga ne
uporabljajo.
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Preglednica 42: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Najprej štalca, potem pa kravca glede na
izobraževalni program
Najprej štalca, potem pa kravca.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

1,97

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

2,32

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,15

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,02

Minimum

1

Maksimum

4

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Priložnost zamujena ne vrne se nobena so v
izbranih srednješolskih programih dokaj enaki: ST = 1,74; GI = 1,61; ZN = 1,68; PV = 1,56. Iz
tega izhaja, da – sicer rahlo – največjo mero poznavanja, rabe in razumevanja izkazujejo dijaki
in dijakinje vzgojiteljske smeri, najmanjšo pa dijaki in dijakinje strojne usmeritve.
Preglednica 43: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Priložnost zamujena ne vrne se nobena glede na
izobraževalni program
Priložnost zamujena ne vrne se

Strojništvo

nobena.

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

88

Povprečje

1,74

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

1,61

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,68

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,56

Minimum

1

Maksimum

6

Pri poznavanju, rabi in razumevanju pregovora Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k
Mohamedu med dijaki in dijakinjami izbranih izobraževalnih programov ne prihaja do večjih
razlik. Izkazalo se je, da ta pregovor v največji meri poznajo, uporabljajo in razumejo dijaki in
dijakinje zdravstvene nege (2,47), sledijo jim dijaki in dijakinje predšolske vzgoje (2,51) in
strojništva (2,58), v najmanjši meri pa ga poznajo, uporabljajo in razumejo gimnazijci in
gimnazijke (2,64).
Preglednica 44: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k Mohamedu
glede na izobraževalni program
Če ne gre Mohamed h gori, gre gora

Strojništvo

k Mohamedu.

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,58

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

2,64

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,47

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,51

Minimum

1

Maksimum

6

Pri pregovoru Daleč od oči, daleč od srca se kaže precej očitna razlika v poznavanju, rabi in
razumevanju med dijaki in dijakinjami štirih izbranih izobraževalnih programov. Pregovor v
največji meri poznajo, uporabljajo in razumejo dijaki in dijakinje zdravstvene (2,41) in
vzgojiteljske (2,55) usmeritve, medtem ko dijaki in dijakinje gimnazijske (2,68) in strojne
(2,71) usmeritve izkazujejo manjše poznavanje, rabo in razumevanje tega pregovora.

Preglednica 45: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Daleč od oči, daleč od srca glede na izobraževalni
program
Daleč od oči, daleč od srca.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega
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Povprečje

2,71

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

2,68

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,41

Predšolska vzgoja

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,55

Minimum

1

Maksimum

6

Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Vsako tele ima svoje veselje so precej enaki med
srednješolci in srednješolkami vseh štirih izobraževalnih programov. Rahlo večje poznavanje,
rabo in razumevanje izkazujejo dijaki in dijakinje strojne in gimnazijske usmeritve (pri obeh je
povprečje enako, tj. 1,86). Sledijo jim dijaki in dijakinje zdravstvene usmeritve (1,88), medtem
ko dijaki in dijakinje vzgojiteljske smeri (1,98) izkazujejo najmanjšo mero poznavanja, rabe in
razumevanja tega pregovora.

Preglednica 46: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Vsako tele ima svoje veselje glede na
izobraževalni program
Vsako tele ima svoje veselje.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

1,86

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,86

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,88

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,98

Minimum

1

Maksimum

6

Pri poznavanju, rabi in razumevanju pregovora Žlahta je strgana plahta so opazne razlike med
dijaki in dijakinjami zdravstvene in strojne smeri (ZN = 2,92; ST = 2,93) na eni ter dijaki in
dijakinjami vzgojiteljske in gimnazijske smeri (PV = 3,09; GI = 3,12) na drugi strani. Iz tega
izhaja, da dijaki in dijakinje strojne in zdravstvene usmeritve pregovor poznajo, a ne
uporabljajo, medtem ko ga dijaki in dijakinje vzgojiteljske in gimnazijske usmeritve ne poznajo,
a razumejo.
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Preglednica 47: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Žlahta je strgana plahta glede na izobraževalni
program
Žlahta je strgana plahta.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,93

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

3,12

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,92

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

3,09

Minimum

1

Maksimum

6

Čeprav je analiza pokazala, da pregovor Denar je sveta vladar najbolj poznajo, uporabljajo in
razumejo dijaki in dijakinje strojne usmeritve (1,74), pa omenjeni pregovor razmeroma dobro
poznajo, uporabljajo in razumejo tudi gimnazijci in gimnazijke (1,81), sledijo jim dijaki in
dijakinje zdravstvene usmeritve (1,87), najmanjšo mero poznavanja, rabe in razumevanje pa
izkazujejo dijaki in dijakinje vzgojiteljske smeri (1,93).
Preglednica 48: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Denar je sveta vladar glede na izobraževalni
program
Denar je sveta vladar.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja
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Povprečje

1,74

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

1,81

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,87

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,93

Minimum

1

Maksimum

6

Analiza kaže, da največjo mero poznavanja, rabe in razumevanja pregovora Kjer se prepirata
dva, tretji dobiček ima izkazujejo dijaki in dijakinje vzgojiteljske smeri (1,34), sledijo jim
gimnazijci in gimnazijke (1,47), medtem ko dijaki in dijakinje strojne in zdravstvene usmeritve
izkazujejo enako mero poznavanja, rabe in razumevanja pregovora (1,57).

Preglednica 49: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima glede na
izobraževalni program
Kjer se prepirata dva, tretji dobiček

Strojništvo

ima.

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

1,57

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

1,47

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,57

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

1,34

Minimum

1

Maksimum

6

Izkazalo se je, da pregovor Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj v največji meri poznajo,
uporabljajo in razumejo dijaki in dijakinje strojne usmeritve (2,55). V manjši meri pregovor
poznajo, uporabljajo in razumejo dijaki in dijakinje zdravstvene in gimnazijske usmeritve (ZN
= 2,61; GI = 2,67), v najmanjši meri pa dijaki in dijakinje vzgojiteljske usmeritve (2,76).

Preglednica 50: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj glede na
izobraževalni program
Kdor gre na Dunaj, naj pusti

Strojništvo

trebuh zunaj.

Gimnazija

Zdravstvena nega
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Povprečje

2,55

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

2,67

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,61

Minimum

1

Maksimum

6

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,76

Minimum

1

Maksimum

6

Rezultati kažejo, da med srednješolci in srednješolkami različnih izobraževalnih programov
sicer prihaja do razlik med poznavanjem, rabo in razumevanjem pregovora Nobena juha se ne
poje tako vroča, kot se skuha, vendar te razlike niso prevelike. Še največja razlika se kaže med
dijaki in dijakinjami vzgojiteljske smeri, ki izkazujejo največjo mero poznavanja, rabe in
razumevanja (2,12), ter gimnazijci in gimnazijkami, ki izkazujejo najmanjšo mero poznavanja,
rabe in razumevanja (2,37).

Preglednica 51: Poznavanje, raba in razumevanje pregovora Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha
glede na izobraževalni program
Nobena juha se ne poje tako vroča,

Strojništvo

kot se skuha.

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,31

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

2,37

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,24

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,12

Minimum

1

Maksimum

6

Analiza kaže, da so med poznavanjem, rabo in razumevanjem pregovora Navada je železna
srajca med programi strojništvo, zdravstvena nega in predšolska vzgoja manjše razlike,
medtem ko je razlika med dijaki in dijakinjami, ki ta pregovor poznajo, uporabljajo in razumejo
v največji meri (GI = 2,46) in tistimi, ki ta pregovor poznajo, uporabljajo in razumejo v
najmanjši meri (PV = 2,87), kar precejšnja.
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Preglednica 52: Poznavanje, razumevanje in raba pregovora Navada je železna srajca glede na izobraževalni
program
Navada je železna srajca.

Strojništvo

Gimnazija

Zdravstvena nega

Predšolska vzgoja

Povprečje

2,78

Minimum

1

Maksimum

4

Povprečje

2,46

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,66

Minimum

1

Maksimum

6

Povprečje

2,87

Minimum

1

Maksimum

6

Izkazalo se je, da pri drugi nalogi smer izobraževanja ni vplivala na navedbo pregovorov, saj
so bili navedeni pregovori večinoma podobni; večinoma so bile navedene tako tiste enote, ki so
bile uporabljene v deseti nalogi anketnega vprašalnika, kot tudi reki (npr. V tem grmu tiči zajec,
Skoraj ni še nikoli zajca ujel, Iz te moke ne bo kruha) in frazemi (npr. s trebuhom za kruhom,
maček v žaklju). Da smer izobraževanja na poznavanje, rabo in razumevanje pregovorov ne
vpliva, lahko potrdim tudi na podlagi desete naloge, saj so povprečne vrednosti pri vseh
izobraževalnih programih podobne in med njimi ni bistvenih odstopanj. Izkazalo se je, da
pregovore Jabolko ne pade daleč od drevesa, Za dežjem posije sonce, Kar se Janezek nauči, to
Janez zna, Tiha voda bregove dere, Priložnost zamujena ne vrne se nobena, Kjer se prepirata
dva, tretji dobiček ima, Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha bolje kot gimnazijci in
gimnazijke poznajo dijaki in dijakinje vzgojiteljske smeri. Gimnazijci in gimnazijke bolje kot
njihovi vrstniki in vrstnice drugih izobraževalnih programov poznajo in uporabljajo le
pregovora Vsake oči imajo svojega malarja in Navada je železna srajca, morda še Vsako tele
ima svoje veselje, kjer enako mero poznavanja, rabe in razumevanja izkazujejo tudi dijaki in
dijakinje strojne usmeritve. Tudi na podlagi navedenih pregovorov v drugi nalogi je mogoče
zaslediti večje poznavanje pregovorov med dijaki in dijakinjami strojne, zdravstvene in
vzgojiteljske smeri kot pri gimnazijcih in gimnazijkah.
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Večja razlika je zaznana pri opazovanju obeh regij, saj so dijaki in dijakinje, ki se izobražujejo
na Štajerskem, navajali več prenovitev pregovorov, npr. Brez moke ni kruha; Za dežjem posije
denar; Kdor sebi jamo koplje, sam vanjo pade; Lena beseda leno mesto najde; Laž ima dolge
noge. Pojavlja se tudi več enot, vezanih na domovino, dom, domačnost, zasebnost (npr. Ljubo
doma, kdor ga ima; Težko svojemu brez svojega; Tuja šega domačo zbega; Domače perilo naj
se doma pere), vendar nekatere (npr. Običaji starine so ščit domovine; Veliko mesto – velika
samota; Svoja hišica – svoja voljica) zasledimo tudi med gorenjskimi dijaki in dijakinjami. Prav
tako se pojavljajo enote, ki so jih navedli samo dijaki in dijakinje iz štajerske regije, čeprav so
lahko poznani tudi drugod, npr. Od viška ne boli glava; Pijača vleče denar iz žepa, pamet pa iz
glave; Ti očeta do praga, sin tebe čez prag. Kot tipični primer na gorenjsko regijo vezane enote
se pojavlja Kvakajo žabe sredi mlake.39 Do največjih razlik med poznavanjem, rabo in
razumevanjem prihaja samo pri pregovorih Kar se Janezek nauči, to Janez zna (G = 2,11; Š =
1,96), Klin se s klinom izbija (G = 2,03; Š = 1,90), Vsako tele ima svoje veselje (G = 2,13; Š =
1,68), poznavanje, raba in razumevanje pregovorov Za dežjem posije sonce, Vsake oči imajo
svojega malarja, Tiha voda bregove dere, Najprej štalca, potem pa kravca, Žlahta je strgana
plahta pa so v obeh regijah enaki.

39

Uporablja se kot pogosta replika na vprašanje »Kaj?«, ki se v (pogovorni) gorenjščini običajno glasi »Kva?«.
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4 SKLEP
V magistrskem delu so raziskani poznavanje, razumevanje in raba pregovorov med srednješolci
in srednješolkami na Gorenjskem in Štajerskem. Poleg razlik med regijama so me zanimale tudi
razlike med štirimi izobraževalnimi programi: gimnazija, zdravstvena nega, strojništvo in
predšolska vzgoja.

V teoretičnem delu so predstavljeni paremiologija kot veda, temeljni paremiološki pojmi in
razvoj paremiologije na Slovenskem. Poudarjeno je, da so se pregovori dolgo obravnavali
znotraj drugih ved, npr. frazeologije ali slovstvene folkloristike, da določeni paremiološki
pojmi še niso jasno opredeljeni in razmejeni od sorodnih enot oziroma je njihova opredelitev
odvisna od vidika raziskave. V svetovnem merilu se kot vodilni paremiologi navajajo Wolfgang
Mieder, Jozef Mlacek, Peter Grzybek, Peter Ďurčo, František Čermák idr. Na Slovenskem so
se z raziskovanjem pregovorov ukvarjali npr. Jože Toporišič, Erika Kržišnik, Irena Stramljič
Breznik, Marija Stanonik, Saša Babič, Natalija Ulčnik, v zadnjem času pa se jim najbolj
intenzivno posveča paremiolog Matej Meterc. Slednji v monografiji Paremiološki optimum:
najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini (2017) uporablja izraz
pregovor, kot njegovi nadpomenki pa izraza paremija in stavčni frazem. Po zgledu Petra Ďurča,
ki je predstavil paremiološki minimum in optimum za slovaški jezik, je Matej Meterc za potrebe
svoje doktorske disertacije izdelal in pripravil paremiološki minimum in optimum za slovenski
jezik. Paremiološki minimum je seznam 300 paremij, ki so splošno znane med uporabniki
jezika, medtem ko o paremiološkem optimumu govorimo, ko poleg najbolj poznanih paremij
upoštevamo še najpogostejše (prim. Meterc 2017).

V empiričnem delu je bila sprva preverjena obravnava pregovorov v srednjih šolah. Pregledala
sem veljavne učne načrte za gimnazije oziroma kataloge znanja za strojnega tehnika, vzgojitelja
predšolskih otrok in zdravstvenega tehnika. Zanimalo me je, kolikokrat in na katerih mestih
učnega načrta oziroma kataloga znanja se v posameznih smereh pojavlja obravnava
pregovorov. Pregledani so bili tudi učbeniški kompleti za jezikovni pouk Na pragu besedila 1–
4 in za pouk književnosti Branja 1–4. Ugotovila sem, da pregovori v učnem načrtu oziroma v
katalogih znanja niso izrecno omenjeni in da so večinoma obravnavani znotraj sklopa, vezanega
na frazeologijo.
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Med srednješolci in srednješolkami izbranih regij in izobraževalnih smeri sem izvedla tudi
anketo, ki je bila vezana na poznavanje, rabo in razumevanje pregovorov. Izpolnilo jo je 735
anketirancev in anketirank. Zanimalo me je, ali dijaki in dijakinje vedo, kaj je pregovor, kaj je
zanj značilno, ali razumejo njegov pomen, ali pregovore tudi sami uporabljajo in kako so se z
njimi seznanili. Analiza je pokazala, da imajo dijaki in dijakinje težave pri opredeljevanju izraza
pregovor, da ne ločujejo pregovorov od drugih paremioloških enot, zlasti rekov in frazemov,
oziroma jih zamenjujejo, da imajo težave pri prepoznavanju konkretnega pregovora v
sobesedilu in razlagi njegovega pomena. Izkazalo se je, da ima večina srednješolcev in
srednješolk pozitiven odnos do poznavanja in rabe pregovorov. Smer izobraževanja in
obiskovanje šole v določeni regiji na poznavanje, rabo in razumevanje pregovorov ne vplivata
bistveno, saj rezultati ankete ne kažejo večjih razlik med izobraževalnimi programi ali regijama.
Odgovori anketirancev in anketirank so zelo pestri in povedni ter omogočajo še številna druga
zanimiva spoznanja, ki tokrat niso bila poudarjena. V magistrskem delu sem se namreč v večji
meri osredinila na preverjanje hipotez, ki sem si jih zastavila ob začetku raziskave.

Prva hipoteza, ki pravi, da je v srednješolskih učnih načrtih za slovenščino pregovorom
namenjena manjša pozornost, je potrjena. Čeprav je slovenščini kot enemu izmed šolskih
predmetov namenjenih 560 (gimnazija, predšolska vzgoja) oziroma 490 (strojništvo,
zdravstvena nega) šolskih ur, veljavni učni načrt oziroma katalogi znanja ne predvidevajo
podrobnejše obravnave pregovorov niti v okviru obravnave frazemov (ti se podrobneje
obravnavajo v drugem letniku). Pregled teh temeljnih dokumentov je pokazal, da pregovorom
ni namenjena večja pozornost.

Druga hipoteza, ki pravi, da so pregovori opazna sestavina učbeniških kompletov (zajeti so v
nalogah in vajah, pojavljajo pa se tudi v metabesedilu), ni potrjena. Iz pregledanih učbeniških
kompletov Na pragu besedila 1–4 in Branja 1–4 izhaja, da so pregovori kot primeri zajeti v
nalogah in vajah za dijake in dijakinje, zlasti v kompletih za jezikovni pouk v drugem in tretjem
letniku, zelo malo pa kot vprašanja s področja književnih besedil, ki so vključena v vsa štiri
Branja, kot naslovi poglavij in/ali učnih sklopov pa se ne pojavljajo. Kljub temu da se pregovori
torej pojavljajo kot primeri v nalogah in vajah, zlasti tistih, ki se navezujejo na obravnavo
frazemov v drugem letniku, so ti primeri v primerjavi s celotnim gradivom redki.

97

Prvi del tretje hipoteze, ki pravi, da anketirani srednješolci in srednješolke poznajo splošne
definicijske lastnosti pregovorov (npr. poznanost, ustaljenost, jedrnatost, slikovitost, nauk ali
vodilo, zgradba povedi), ni potrjen. Kljub temu da rezultati kažejo, da dijaki in dijakinje sicer
okvirno vedo, kaj je pregovor, so se njihove definicije največkrat izkazale za preširoke,
pomanjkljive in preveč splošne (npr. modra misel, življenjski nasvet, stavek modrosti). Drugi
del te hipoteze, ki pravi, da imajo pri prepoznavanju pregovorov težave, je potrjena. Navedeno
se je pokazalo npr. pri odgovarjanju na četrto anketno vprašanje, pri katerem jih 30,6 % ni našlo
pregovora v besedilu, na več mestih v anketnem vprašalniku pa se je pokazalo, da ne ločijo med
frazemi in pregovori.

Četrta hipoteza, ki pravi, da anketirani srednješolci in srednješolke večino v anketi preverjanih
pregovorov poznajo, a jih ne uporabljajo, je potrjena. Izkazalo se je, da pregovore, ki sem jih
preverjala v deseti nalogi, sicer uporabljajo (npr. Jabolko ne pade daleč od drevesa; Priložnost
zamujena ne vrne se nobena; Najprej štalca, potem pa kravca; Denar je sveta vladar), vendar
je njihova raba razmeroma nizka. Navajam nekaj najpogostejših enot, ki jih uporabljajo: Osel
gre samo enkrat na led; Kdor visoko leta, nizko pade; Laž ima kratke noge; Rana ura, zlata
ura; Brez muje se še čevelj ne obuje; Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.

Peta hipoteza, ki pravi, da se med anketiranimi srednješolci in srednješolkami različnih
izobraževalnih programov kažejo razlike pri poznavanju pregovorov, je ovržena. Rezultati
namreč kažejo, da poznavanje, raba in razumevanje pregovorov niso odvisni od smeri
izobraževanja, saj povprečne vrednosti poznavanja, rabe in razumevanje pregovorov glede na
smer izobraževanja ne izkazujejo bistvenih odstopanj. Drugi del te hipoteze, ki pravi, da največ
pregovorov poznajo gimnazijci in gimnazijke, je prav tako ovržena. Na podlagi rezultatov
desete naloge se je namreč izkazalo, da največ pregovorov (Jabolko ne pade daleč od drevesa,
Za dežjem posije sonce, Kar se Janezek nauči, to Janez zna, Tiha voda bregove dere, Priložnost
zamujena ne vrne se nobena, Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima, Nobena juha se ne poje
tako vroča, kot se skuha) poznajo dijaki in dijakinje vzgojiteljske smeri, medtem ko gimnazijci
in gimnazijke bolje kot njihovi vrstniki in vrstnice drugih izobraževalnih programov poznajo in
uporabljajo le pregovora Vsake oči imajo svojega malarja in Navada je železna srajca. Tudi na
podlagi navedenih pregovorov v drugi nalogi je večje poznavanje pregovorov opaziti med dijaki
in dijakinjami strojne, zdravstvene in vzgojiteljske smeri kot pri gimnazijcih in gimnazijkah.
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Šesta hipoteza, ki pravi, da so med anketiranimi srednješolci in srednješolkami iz različnih regij
(Gorenjska in Štajerska) opazne razlike v poznavanju posameznih pregovorov, je prav tako
ovržena. Večja in očitna razlika v poznavanju se kaže samo pri pregovorih Kar se Janezek
nauči, to Janez zna, Klin se s klinom izbija, Vsako tele ima svoje veselje, ki jih v večji meri
poznajo v štajerski regiji; pri nekaterih enotah pa so vrednosti poznavanja, rabe in razumevanja
celo enake (Za dežjem posije sonce, Vsake oči imajo svojega malarja, Tiha voda bregove dere,
Najprej štalca, potem pa kravca, Žlahta je strgana plahta).

Sedma hipoteza, ki pravi, da imajo srednješolci in srednješolke pozitiven odnos do pregovorov
in njihove rabe, je potrjena; izkazalo se je, da anketiranci in anketiranke v veliki večini (76,7
%) menijo, da je pomembno, da poznamo in uporabljamo pregovore. Svoje mnenje so znali
tudi utemeljiti (so poučni, zanimivi, obogatijo naš besedni zaklad, popestrijo besedilo, gre za
kulturno dediščino ipd.).

Osnovni namen te raziskave je bil sicer preveriti poznavanje, rabo in razumevanje pregovorov
med srednješolsko populacijo, a je iz bogatih in raznolikih odgovorov dijakov in dijakinj
razvidno, da poleg poznavanja pregovorov izkazujejo tudi veliko mero poznavanja pregovorom
sorodnih enot, zlasti rekov in frazemov. S tem se ponujajo možnosti nadaljnje analize izvedene
ankete, obenem pa se odpirajo tudi nova raziskovalna vprašanja.
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6 PRILOGE
6.1 ENOTE PAREMIOLOŠKEGA OPTIMUMA (Meterc 2017: 237–250)
Zap.

Paremija

št.
1.

Denar je sveta vladar.

2.

Jabolko ne pade daleč od drevesa.

3.

Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. (Boljši je vrabec v roki kakor golob na strehi.)

4.

Po toči zvoniti je prepozno.

5.

Vaja dela mojstra.

6.

Počasi se daleč pride.

7.

V tretje gre rado.

8.

Iz te moke ne bo kruha.

9.

Pustimo času čas.

10.

Vsi za enega, eden za vse.

11.

Kdor čaka, dočaka.

12.

Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha.

13.

Zarečenega kruha se največ poje.

14.

Ni vse zlato, kar se sveti.

15.

Konec dober, vse dobro.

16.

O tem čivkajo že vrabci na strehah.

17.

Ljubo doma, kdor ga ima.

18.

Nesreča nikoli ne počiva.

19.

Čas celi rane.

20.

Dober glas seže v deveto vas.

21.

Malo denarja, malo muzike. (Za malo denarja malo muzike.)

22.

Bolje pozno kot nikoli.

23.

Dobrota je sirota.

24.

Oko za oko, zob za zob.

25.

Več glav več ve.

26.

Zdrav duh v zdravem telesu.

27.

Vsak je svoje sreče kovač.

28.

Obljuba dela dolg.

29.

Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. (Zrno do zrna pogača, kamen do kamna
palača.)

30.

Za dežjem posije sonce. (Za dežjem sonce sije.)

31.

Kdor prej pride, prej melje.

32.

To je pa druga pesem.
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33.

Ljubezen gre skozi želodec.

34.

Lepa beseda lepo mesto najde.

35.

V slogi je moč.

36.

Kuj železo, dokler je vroče.

37.

Obleka naredi človeka. (Obleka dela človeka.)

38.

Kovačeva kobila je vedno bosa. (Kovačeva kobila je zmeraj bosa.)

39.

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima.

40.

Ena lastovka še ne prinese pomladi. (Ena lastovka ne naredi pomladi.)

41.

Na napakah se učimo.

42.

V tem grmu tiči zajec.

43.

Podarjenemu konju se ne gleda v zobe. (Podarjenemu konju se ne gleda na zobe.)

44.

Laž ima kratke noge.

45.

Rečeno – storjeno.

46.

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. (Kdor drugim jamo koplje, sam vanjo pade.)

47.

Kar se Janezek nauči, to Janez zna.

48.

Klin se s klinom izbija.

49.

Kdor išče, ta najde. (Kdor išče, najde.)

50.

Okusi so različni.

51.

Volk sit in koza cela. (Naredi tako, da bo volk sit in koza cela.)

52.

Vsake oči imajo svojega malarja.

53.

Važno je sodelovati, ne zmagati. (Pomembno je sodelovati, ne zmagati.)

54.

Navada je železna srajca. (Stara navada, železna srajca.)

55.

Vsak začetek je težak.

56.

Čas je denar. (Čas je zlato.)

57.

Nikoli ni prepozno.

58.

Le čevlje sodi naj kopitar. (Le čevlje sodi naj Kopitar!)

59.

Noč ima svojo moč.

60.

Kar je preveč, je preveč.

61.

Kocka je padla.

62.

Časi se spreminjajo.

63.

Vse ob svojem času.

64.

Pri enem ušesu noter, pri drugem ven. (Pri enem ušesu mu gre noter, pri drugem pa ven.)

65.

Kri ni voda.

66.

Kar bo, pa bo. (Bo, kar bo.)

67.

Kar je res, je res.

68.

Jutri je nov dan. (Jutri je še en dan.)

69.

Zdaj ali nikoli.

70.

Prijatelja spoznaš v nesreči.

71.

Vse poti vodijo v Rim.
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72.

Brez muje se še čevelj ne obuje.

73.

Videz vara.

74.

Vsi smo krvavi pod kožo. (Vsi smo pod kožo krvavi.)

75.

Tiha voda bregove dere.

76.

Motiti se je človeško.

77.

Rana ura, zlata ura. (Rana ura – zlata ura.)

78.

Sreča je opoteča.

79.

Hiti počasi.

80.

Poskusiti ni greh. (Poskusiti še ni greh.)

81.

V sili še hudič muhe žre.

82.

Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. (Kdor se zadnji smeje, se najslajše.)

83.

Osel gre samo enkrat na led.

84.

Veliko hrupa za nič. (Mnogo hrupa za prazen nič.)

85.

Kadar mačke ni doma, miši plešejo.

86.

Iz malega raste veliko.

87.

Zdravje je naše največje bogastvo. (Zdravje je največje bogastvo.)

88.

Najprej štalca, potem pa kravca. (Najprej štalica, potem kravica.)

89.

Beseda je dala besedo.

90.

Vse ali nič. (Vse ali pa nič.)

91.

Mladost je norost. (Mladost – norost.)

92.

Pametnejši odneha.

93.

Strah ima velike oči.

94.

Previdnost je mati modrosti.

95.

Kdor zna, pač zna. (Kdor zna, pa zna.)

96.

Priložnost zamujena ne vrne se nobena. (Minuta zamujena ne vrne se nobena.)

97.

Kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri. (Kar danes lahko storiš, ne odlašaj na jutri.)

98.

Brez dela ni jela.

99.

Enkrat ni nobenkrat.

100.

Napad je najboljša obramba.

101.

Vrana vrani ne izkljuje oči. (Vrana vrani oči ne izkljuje.)

102.

Kakor si boš postlal, tako boš spal. (Kakor si si postlal, tako boš ležal.)

103.

Nasprotja se privlačijo. (Nasprotja se privlačujejo.)

104.

Čisti računi, dobri prijatelji.

105.

Žalostno, a resnično.

106.

Na dan z besedo. (Kar na dan z besedo.)

107.

Tudi slepa kura zrno najde. (Tudi slepa kura včasih zrno najde.)

108.

Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal.

109.

Vse je relativno.

110.

Kdor visoko leta, nizko pade.
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111.

Dobro blago se samo hvali.

112.

Pes, ki laja, ne grize.

113.

Izjeme potrjujejo pravilo. (Izjema potrjuje pravilo.)

114.

Zapihal je nov veter. (Nov veter je zapihal.)

115.

Ne hvali dneva pred večerom.

116.

Skromnost je lepa čednost.

117.

Korajža velja.

118.

Roka roko umije. (Roka roko umiva.)

119.

Bolje preventiva kot kurativa. (Bolje je preprečevati, kakor zdraviti.)

120.

Ura teče, nič ne reče.

121.

Vsaka šola nekaj stane.

122.

Ljubezen je slepa.

123.

Beseda ni konj.

124.

Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni.

125.

Priložnost dela tatu. (Prilika dela tatu.)

126.

Kar je, je. (Kar je, to je.)

127.

Tresla se je gora, rodila se je miš.

128.

Kar seješ, to žanješ. (Kar kdo seje, to bo tudi žel.)

129.

V vinu je resnica.

130.

Kdor molči, desetim odgovori.

131.

Ženska podpira tri vogale hiše. (Žena podpira tri vogle hiše, mož pa enega.)

132.

Prazna vreča ne stoji pokonci.

133.

Zaradi tega ti ne bo krona z glave padla.

134.

Če ne gre Mohamed h gori, gre gora k Mohamedu. (Če noče gora k Mohamedu, mora
Mohamed h gori.)

135.

Pomagaj si, kakor veš in znaš!

136.

Daleč od oči, daleč od srca.

137.

Prah si in v prah se povrneš.

138.

V znanju je moč.

139.

Najprej pometi pred svojim pragom. (Vsak naj pometa pred svojim pragom.)

140.

Še veliko vode bo preteklo. / Že veliko vode je preteklo. (Še precej vode bo steklo, preden se
bo to uresničilo.)

141.

Kjer osel leži, tam dlako pusti. (Kjer osel leži, dlako pusti.)

142.

Saj nisva skupaj krav pasla.

143.

Če ne zlepa, pa zgrda. (Kdor noče zlepa, mora zgrda.)

144.

Ta je pa bosa.

145.

Pri denarju se vse neha.

146.

Beseda je meso postala.

147.

Vse ima svoje meje. (Vsaka stvar ima svoje meje.)
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148.

Maščevanje je sladko.

149.

Eden ni nobeden.

150.

Papir prenese vse. (Papir vse prenese.)

151.

Deli in vladaj!

152.

Povsod je lepo, a doma je najlepše. (Povsod dobro, doma pa najboljše.)

153.

Mi o volku, volk iz gozda.

154.

Živeti in pustiti živeti.

155.

Vsi smo samo ljudje. (Vsi smo pač ljudje.)

156.

Kdor riskira, profitira.

157.

Prepovedan sadež je najslajši. (Prepovedani sad je najslajši.)

158.

Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je božjega. (Dajte cesarju, kar je cesarjevega,
in bogu, kar je božjega.)

159.

Volk dlako menja, nravi pa nikoli. (Volk dlako menja, a narave nikdar.)

160.

Ljubezen premaga vse. (Ljubezen vse premaga.)

161.

Kar je iskal, to je dobil.

162.

Kdor ne dela, naj ne je.

163.

Posel je posel.

164.

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. (Kadar ima vrag mlade, nima nikoli samo enega.)

165.

Strah je votel, okrog ga pa nič ni. (Strah je na sredi votel, okrog kraja ga pa nič ni.)

166.

Stene imajo ušesa.

167.

Če mu ponudiš prst, zagrabi roko. (Če mu prst pomoliš, pa roko z(a)grabi.)

168.

Kamor je šel bik, naj gre še štrik.

169.

Družba je družba, služba pa služba.

170.

Od zraka se ne da živeti.

171.

Vedno ista pesem. (Zmeraj ista pesem.)

172.

Hočeš, nočeš, moraš.

173.

Človek človeku volk.

174.

Kjer je dim, je tudi ogenj. (Ni dima brez ognja.)

175.

Bolje nekaj kot nič. (Boljše nekaj kakor nič.)

176.

Vse ostane v družini. (Saj ostane vse v familiji.)

177.

Ljubezen je bolezen.

178.

Palica ima dva konca.

179.

Čas pozdravi vse. (Čas ozdravi vse bolečine.)

180.

Sezam, odpri se.

181.

Po bitki je lahko biti general. (Lahko je biti poveljnik po bitki.)

182.

Bog je najprej sebi brado ustvaril. (Bog je sam sebi najprej brado ustvaril.)

183.

Ko mački stopiš na rep, zacvili. (Če mački na rep stopiš, zacvili.)

184.

Vsakemu svoje. (Vsakemu svoje!)

185.

Nič ne pride samo od sebe.
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186.

Lastna hvala se pod mizo valja.

187.

Neumen kmet ima debel krompir. (Najbolj neumen kmet ima najdebelejši krompir.)

188.

Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si. (Povej mi, s kom hodiš, in povem ti, kdo si.)

189.

Zakon je za vse enak.

190.

Kakršen oče, takšen sin.

191.

Karte na mizo. (Karte na mizo!)

192.

Molk je zlato. (Govoriti je srebro, molčati pa zlato.)

193.

Gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor. (Gora ni nora, tisti je nor, ki gre gor.)

194.

Ne gori voda. (Ne hiti, saj ne gori voda.)

195.

Previdnost ni odveč. (Previdnosti ni nikoli preveč.)

196.

Človek se vsega navadi. (Človek se vsemu privadi.)

197.

Riba smrdi pri glavi. (Riba pri glavi smrdi.)

198.

Vsak zakaj ima svoj zato.

199.

Nihče ni brez napak. (Nihče ni brez napake.)

200.

Brez nič ni nič. (Iz nič ni nič.)

201.

Seme je padlo na plodna tla. (Seme je padlo na rodovitna tla.)

202.

Misliti se pravi nič vedeti.

203.

Eno je reči, drugo storiti. (Reči in narediti je dvoje.)

204.

Nesreča nikoli ne pride sama. (Nesreča ne pride nikoli sama.)

205.

Kdor ne uboga, ga tepe nadloga.

206.

Kdor hitro da, dvakrat da. (Dvakrat da, kdor hitro da.)

207.

Še pes ima rad pri jedi mir.

208.

V vsaki šali je nekaj resnice. (V šali se dostikrat skriva resnica.)

209.

Naj se zgodi, kar se mora.

210.

Pamet je boljša kot žamet.

211.

Ponoči je vsaka krava črna.

212.

Čas bo prinesel svoje. (Čas prinese svoje.)

213.

Nekje je treba začeti. (Enkrat je treba začeti.)

214.

Kdor nima v glavi, ima v nogah. (Kdor nima v glavi, ima v petah.)

215.

Vsako tele ima svoje veselje.

216.

Gliha vkup štriha.

217.

Danes tu, jutri tam. (Danes tukaj, jutri tam.)

218.

Vsak nosi svoj križ. (Vsak ima svoj križ.)

219.

Vsega lepega je enkrat konec. (Tudi vse lepo mine.)

220.

Več jezikov znaš, več veljaš. (Kolikor jezikov znaš, toliko (mož) veljaš.)

221.

Ne stori drugemu, kar ne želiš, da drugi stori tebi. (Kar tebi ni drago, ne stori drugemu!)

222.

Nihče ni nenadomestljiv. (Nihče ni nezamenljiv.)

223.

Vse pride na dan.

224.

Čez sedem let vse prav pride.
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225.

Čas celi srčne rane.

226.

Življenje je boj.

227.

Kdor jezika špara, kruha strada.

228.

Kar si je skuhal, naj sam poje.

229.

S silo nič ne dosežeš.

230.

Človek se vse življenje uči. (Človek se do smrti uči.)

231.

Kakršna mati, takšna hči.

232.

Kolikor ljudi, toliko okusov.

233.

Kakršna setev, takšna žetev. (Kakršna žetev, taka setev.)

234.

Bolje zlepa kakor zgrda.

235.

Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. (Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.)

236.

Ne kliči hudiča. (Nikar ne kliči vraga v hišo!)

237.

Nisem s hruške padel. (Saj nisem s hruške padel.)

238.

Kakor ti meni, tako jaz tebi.

239.

Kdor laže, ta krade.

240.

Kakor dobljeno, tako izgubljeno.

241.

Stara ljubezen ne zarjavi.

242.

Kopriva ne pozebe.

243.

O mrtvih samo dobro. (O mrtvih govôri le dobro.)

244.

Lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti. (Le povrsti, kakor so hiše v Trsti.)

245.

Zdravje je več vredno kot največje bogastvo.

246.

Voda še za v čevelj ni dobra. (Voda še za v čevlje ni dobra.)

247.

Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi. (Kogar je kača pičila, se boji zvite vrvi.)

248.

Žlahta je strgana plahta.

249.

Vsak človek je svet zase.

250.

Ne veš, kaj imaš, dokler tega ne izgubiš. (Ne vemo, kaj imamo, dokler ne izgubimo.)

251.

Drugi kraji, drugi običaji. (Drugi kraji, druge navade.)

252.

Dež bo. (Babe se zbirajo, dež bo.)

253.

Vsako delo je častno. (Vsako pošteno delo je častno.)

254.

Nič ni tako nujnega, da ne bi moglo počakati.

255.

Stvari gredo svojo pot.

256.

Riba mora plavati trikrat: v vodi, v olju in v vinu.

257.

Oči so bile bolj lačne kot želodec.

258.

Čez komot ga ni. (Čez komod ga ni.)

259.

Se zgodi tudi v najboljših družinah. (To se zgodi (tudi) v najboljših familijah.)

260.

Lastna hvala, cena mala.

261.

Ne izzivajmo nesreče. (Ne izzivaj nesreče!)

262.

Vino utopi vse skrbi.

263.

Dvakrat premislite, preden kaj rečete. (Petkrat premisli, preden rečeš.)
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264.

Treba je plavati s tokom.

265.

V vsaki stvari je jedro (zrno) resnice.

266.

Nisem iz cukra. (Kaj bo ta dež, saj nisem iz cukra.)

267.

Vsak je nadomestljiv. (Vsak človek je nadomestljiv.)

268.

Česar se Janezek ni naučil, tega Janez ne zna.

269.

Bog je dal, bog je vzel. (Bog je dal, Bog je tudi vzel.)

270.

Pride in gre. (Pride pa mine.)

271.

Ni vsak dan nedelja. (Ni vsak dan praznik.)

272.

Denar ne leži na cesti.

273.

Kakršni starši, takšni otroci.

274.

Samo oči so lačne.

275.

Skoraj ni še nikoli zajca ujel. (Skoraj ni še nikoli zajca ujel, komaj pa ga je.)

276.

Vsega je enkrat konec. (Vsaka stvar se kdaj neha.)

277.

Za vse težave se najde zdravilo.

278.

Kdor ne seje, ne bo žel. (Brez setve ni žetve.)

279.

Ura zamujena ne vrne se nobena. (Ura zamujena je za vselej izgubljena.)

280.

Vse ima svojo mero. (Vsaka stvar ima svojo mero.)

281.

Več oči več vidi.

282.

Majhni otroci – majhne skrbi, veliki otroci – velike skrbi. (Majhni otroci – majhne skrbi.)

283.

Ni pravila brez izjeme.

284.

Ne sodi po videzu. (Ni treba soditi po videzu.)

285.

Ni mogoče scati proti vetru.

286.

Kakršen začetek, takšen konec.

287.

Od trnja do zvezd. (Trnova je pot do slave.)

288.

Bolje drži ga kot lovi ga.

289.

Kdor gre na Dunaj, naj pusti trebuh zunaj. (Kdor hoče na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj.)

290.

Čas vse izbriše.

291.

Jeza škoduje lepoti.

292.

Danes jaz tebi, jutri ti meni. (Danes meni, jutri tebi.)

293.

Srce ne laže.

294.

Treba je slišati še drugo plat zgodbe. (Treba je slišati še drugo plat zvona.)

295.

Kakor komu paše. (Vsak po svojem okusu.)

296.

Nisem od včeraj. (Saj nisem šele danes na svet prišel, da ti bom verjel.)

297.

Enako se z enakim druži.

298.

Ti očeta do praga, sin tebe čez prag.

299.

Enaki ptiči skupaj letajo.

300.

Po jutru se dan pozna.
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6.2 ANKETNI VPRAŠALNIK
ANKETNI VPRAŠALNIK

Pozdravljeni!
Sem Janja Sterle, študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, smer Poučevanje
angleščine ter Slovenski jezik in književnost. Pripravljam magistrsko delo z naslovom
Poznavanje pregovorov med srednješolci na Gorenjskem in Štajerskem. Vaše sodelovanje je za
raziskavo zelo pomembno, saj bom le z vašimi odgovori dobila vpogled v poznavanje
pregovorov med srednješolsko populacijo.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 15 minut. Zbrani podatki
bodo uporabljeni izključno za pripravo magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem! Za vprašanja ali komentarje sem
vam na voljo na e-naslovu: janja.sterle1@gmail.com.
Janja Sterle
***************************************************************************
Starost: ____________

Izobraževalni program (obkroži): strojništvo
zdravstvena nega

predšolska vzgoja

Letnik (obkroži):

1.

Regija (obkroži):

Gorenjska

gimnazija

2.

3.

4.

Štajerska

***************************************************************************
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1. Kako bi opredelil_a pregovor?
Pregovor je _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Napiši deset pregovorov.
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________________
7)_________________________________________________________________________
8)_________________________________________________________________________
9)_________________________________________________________________________
10)________________________________________________________________________

3. Kje si se seznanil_a s pregovori? (Obkrožiš lahko več odgovorov.)
a) doma
b) v šoli
c) iz knjig
č) iz medijev
d) drugo: ___________________
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4. V odlomku se skriva pregovor. Zapiši ga in razloži njegov pomen, če ga poznaš.
Krpan se je obrnil, da bi videl, kam je Brdavs izginil, pa so se mu noge v kobiličine zapletle, da
je telebnil po tleh, kar je dolg in širok, pri tem pa zamahnil z rokami, da je mesarica padla
Brdavsu naravnost na vrat in mu odrobila glavo z ramen.
Cesar je najprej nejeverno bolščal v prizor, nato pa planil v gromek krohot, kot da ne bi pred
kratkim sina izgubil, in med udrihanjem po kolenih ter lovljenjem sape hropel, kako debel
krompir da imajo neumni kmetje.
(Fran Levstik: Martin Krpan, vir: Boštjan Gorenc – Pižama: sLOLvenski klasiki 1, str. 40)

Pregovor:
___________________________________________________________________________
Pomen pregovora:
___________________________________________________________________________

5. Ali uporabljaš pregovore?
a) Da, pogosto.
b) Da, včasih.
c) Ne, nikoli.
6. Če si na 5. vprašanje odgovoril_a z DA, obkroži, kdaj uporabljaš pregovore. (Obkrožiš
lahko več odgovorov.)
a) Pri pisanju (spisov, esejev, e-pošte, SMS-ov …).
b) V pogovoru z vrstniki.
c) V pogovoru z odraslimi (starši, starimi starši, profesorji, sosedi …).
č) Drugo:________________________________________________

Kateri pregovor največkrat uporabiš?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7. Kateri pregovor največkrat slišiš od odraslih?
___________________________________________________________________________
Kdo ga uporablja (profesorji, starši, stari starši …)?
___________________________________________________________________________

8. Kateri pregovor največkrat slišiš med vrstniki?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Ali je po tvojem mnenju pomembno, da poznamo in uporabljamo pregovore? (Obkroži.)
DA

NE

Zakaj da oz. zakaj ne?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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10. Spodaj je navedenih nekaj pregovorov. Z X označi trditev, ki zate drži.
PREGOVOR

Poznam

in Poznam,

a Ne poznam, Ne poznam Poznam

uporabljam. ne

a razumem.

uporabljam.
Jabolko

ne

pade daleč od
drevesa.
Zarečenega
kruha se največ
poje.
Za

dežjem

posije sonce.
Kar se Janezek
nauči, to Janez
zna.
Klin

se

s

klinom izbija.
Vsake

oči

imajo svojega
malarja.
Tiha

voda

bregove dere.
Najprej štalca,
potem

pa

kravca.
Priložnost
zamujena

ne

vrne se nobena.
Če

ne

Mohamed

gre
h

gori, gre gora k
Mohamedu.
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in

ne varianto.

razumem.

(Napiši jo.)

PREGOVOR

Poznam

in Poznam,

a Ne poznam, Ne poznam Poznam

uporabljam. ne

a razumem.

uporabljam.
Daleč od oči,
daleč od srca.
Vsako tele ima
svoje veselje.
Žlahta

je

strgana plahta.
Denar je sveta
vladar.
Kjer

se

prepirata
tretji

dva,

dobiček

ima.
Kdor

gre na

Dunaj, naj pusti
trebuh zunaj.
Nobena juha se
ne poje tako
vroča, kot se
skuha.
Navada

je

železna srajca.
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in

ne varianto.

razumem.

(Napiši jo.)

