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Namen in cilji

• spregovoriti o učenju in poučevanju frazeologije 

• razmisliti o poznavanju in razumevanju frazemov in pregovorov med mladimi

• predstaviti koncept priprave vsebinskega sklopa Frazemi in pregovori

• izpostaviti strokovne dileme, problematiko

• razmisliti o pripravi nalog s področja frazeologije 

• seznaniti se s sklopom Frazemi in pregovori v učnem e-okolju

• preizkusiti rabo e-okolja 



Poznavanje in razumevanje frazemov ter pregovorov 
med mladimi 

• vseprisotnost, spoznavanje od zgodnjega otroštva 

• poznavanje: pasivno – aktivno

• razumevanje (in zmožnost pomenskega pojasnjevanja)

• raba

• postopen razvoj frazeološke/paremiološke zmožnosti

»/…/ frazeološka zmožnost govorcev /se/ od konca 

osnovne do konca srednje šole zelo razvije« 

(E. Kržišnik, 2015: Frazeologija v šoli – drugič. Jezik in slovstvo 60/3–4, 141.)



Koncept priprave vsebinskega sklopa
(Natalija Ulčnik, Vida Jesenšek, Matej Meterc)

→ načrtno spoznavanje frazemov in pregovorov v okviru izobraževalnega procesa

→ podpora siceršnjemu spontanemu usvajanju frazemov in pregovorov

• omejitev na frazeme in pregovore (reki in sorodne enote NE)

• celostni slovarski opisi izbranih frazemov in pregovorov

• vaje in naloge

• razlage temeljnih pojmov, odgovori na potencialna vprašanja



Slovarski opisi izbranih enot

IZBOR ENOT → Katere frazeme in pregovore izbrati?→ frekvenčni seznami(?)

1. aktualnost

2. didaktična relevantnost

3. pokrivanje različnih tematskih skupin

človek (npr. stisniti zobe, videz vara)

medosebni odnosi (npr. pogledati skozi prste, obljuba dela dolg)

dejavnost in bivanje (npr. dobiti zeleno luč, vaja dela mojstra)

predmetnost in pojavnost (npr. kamen spotike, lakota je najboljši kuhar)

čas in prostor (npr. na vrat na nos, hiti počasi)

količina, mera in stopnja (npr. levji delež, v tretje gre rado)



PREDSTAVITEV ENOT

• Kako izbrane enote slovarsko opisati?

✓ osnovna oblika (slovarska oblika), variante

✓ pomenska razlaga (različne možnosti: parafraza, pomenski opis)

✓ medleksemska razmerja (so- in protipomenskost)

✓ zgledi rabe (avtentična raba, korpusno gradivo, dovolj obsežno besedilno okolje)



Strokovne dileme

• Kdaj je neka enota že frazem? 

stalna besedna zveza v prenesenem pomenu              metafora 

• slovarska oblika: biti desna roka koga; pasti v vodo → kaj pade v vodo

• variantnost, sopomenskost frazeoloških enot (FE): imeti v krvi/genih

• sestavine FE (glag. ali sam. frazem): biti druga violina/druga violina

• napake v FE(?): ločiti zrnje od _______; priti _ dežja pod kap

• novejše FE (leksikaliziranost, ustaljenost v rabi): strici iz ozadja, izgubiti tekmo s časom, za vsako 
ceno …

• inovacije, kontekstualne prenovitve: teta iz ozadja, strici in tete iz ozadja …

• avtomatsko luščenje stalnih besednih zvez (v prenesenem pomenu) iz besedil: pustiti na cedilu, 
izgubiti kompas …



Ponazoritveni zgled

• umetno ustvarjen (izmišljen)

• potencialno možen

• relevanten

• aktualen

• prilagojen učečim se

• didaktično ustrezen

stalnica učne prakse

• avtentičen

• po možnosti samopojasnjevalen

• z dovolj besedilnega okolja

• prilagojen učečim se (?)



• Luka je vrgel puško v koruzo.

• Nikoli ne obupaj; ne vrzi puške v koruzo.

• Namesto da bi bili vztrajni, vržemo puško v 
koruzo, se prehitro vdamo. Težave ne 
poskušamo več rešiti, temveč kar čakamo, kaj 
se bo zgodilo.

• To je gordijski vozel.

• To je res zapletena zadeva, pravi gordijski 
vozel.

• Mladi se na eni strani v iskanju zaposlitve in 
boljšega zaslužka odseljujejo v Avstrijo, 
Ljubljano ali pa Maribor, na drugi strani pa 
trenutno na Koroškem manjka 3.000 delavcev, 
kako rešiti ta gordijski vozel?



Slovarski opis
izbrane FE

→ osnovna oblika
→ pomen
→ zgled rabe



dvorezen meč

SSKJ2, www.fran.si

meč /.../ dvorezen meč ki ima rezilo na obeh straneh 

• ekspr. kdo bi si mislil, da je ta človek tak dvorezen meč človek, ki se kaže drugačnega, kot je

Slovar slovenskih frazemov, www.fran.si

dvorézen mèč ekspr.; pren., navadno v povedni rabi

kar je dvoumno, dvosmiselno, kar se kaže drugačno, kot je

Franček, www.franček.si

dvorezen meč kar je dvoumno, dvosmiselno, kar se kaže drugačno, kot je

http://www.fran.si/
http://www.fran.si/
http://www.franček.si/




Vaje in naloge

→ prilagoditev digitalnemu okolju

→ uporabnost slovarskih opisov

→ podsklopi:

1. Podoba

2. Pomen

3. Raba

• težavnost (osnovna → srednja → zahtevna)

• različne taksonomske ravni

• tipi nalog (raznovrstnost, igrifikacijski elementi)

• vrednotenje odgovorov (avtomatsko, samovrednotenje)





Razlage pojmov
Odgovori na potencialna vprašanja

• pomoč ob reševanju vaj

• samostojno brskanje po razlagah (funkcija priročnika)

• Kaj razložiti?

• Kako razložiti?

– strokovne novosti, terminologija

reklo, rečenica → frazem, pregovor

pregovor – rek









Podoba FE

• Klasična priprava naloge • Naloga v digitalnem okolju

















Pomen FE

• Klasična priprava naloge • Naloga v digitalnem okolju

























Raba FE

• Klasična priprava naloge • Naloga v digitalnem okolju











Inovativne naloge
(višje taksonomske ravni)

• Klasična priprava naloge • Naloga v digitalnem okolju









PREKLOPIMO NA 
SLOVENŠČINO

☺

https://slo-na-dlani.si/prijava

https://slo-na-dlani.si/prijava


Doseženi cilji

✓ Seznanil/-a sem se z vsebinskim sklopom Frazemi in pregovori.

✓ Dobil/-a sem vpogled v vaje in naloge.

✓ Dobil/-a sem vpogled v razlage.

✓ Dobil/-a sem vpogled v slovarske opise.

✓ Razmislil/-a sem o razliki med pripravo naloge s področja frazeologije 
v klasični in digitalni obliki. 

✓ Preizkusil/-a sem e-okolje za izbrani sklop.


