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SLOVENŠČINO POZNAM KOT LASTNO DLAN

Slovenščina na dlani je interaktivno učno e-okolje, 

namenjeno bogatitvi pouka slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. 

Zasnovano je na orodjih za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki 

so podprta s korpusom besedil, slovarskimi opisi frazemov in pregovorov 

ter bazo znanja. 
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Namen

• ovrednotiti vključevanje frazeologije v obstoječa prostodostopna
e-gradiva za pouk slovenščine,

• analizirati e-gradiva z ozirom na:

(1) vsebinska področja in način podajanja vsebine,

(2) uporabljene frazeološke enote,

(3) razlago jezikoslovnih pojmov (npr. stalna besedna zveza, frazem,
pregovor),

(4) tipologijo uporabljenih vaj, nalog,

• predstaviti zasnovo vključevanja frazeologije v učno e-okolje
Slovenščina na dlani (2017–2021).
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Prostodostopna e-gradiva za slovenščino

• priprava v okviru različnih projektov

• usklajenost z učnimi načrti

• spodbujanje rabe IKT, razvijanje digitalne pismenosti

• dopolnitev tiskanih učnih gradiv, omogočanje interaktivnosti

 popestritev pouka, motiviranje za učenje in samoizobraževanje …
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Analizirana e-gradiva

• Projekt slovenščina: za 8. razred OŠ, 2008. http://www.s-
sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html

• E-gradiva. Slovenščina za gimnazije in srednje šole; Slovenščina 
za triletne šole. http://gradiva.txt.si/slovenscina/

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/000_mapa/index.html
http://gradiva.txt.si/slovenscina/
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• i-učbeniki: Spletno mesto interaktivnih učbenikov 
http://eucbeniki.sio.si/

http://eucbeniki.sio.si/
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Drugo gradivo (neanalizirano)

• Učbeniška gradiva v e-obliki (kot rezultat prilagoditve tiskanega gradiva za 
splet)

• Interaktivne vaje: Slovenščina (6.–9. razred)

http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni.htm

• Devetka.net: Zbirka spletnih nalog

http://devetka.net/index.php?r=-1&p=36&t=794&n=-1&sid=fe138b19ba11d098aaf4f4ddade8dd9a

• Janez Keber, 2015: Slovar slovenskih frazemov. Spletna izdaja.

www.fran.si

• Frazeološki slovar. Zavod Jezikovni center Glosa. 

www.frazemi.com

http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni.htm
http://devetka.net/index.php?r=-1&p=36&t=794&n=-1&sid=fe138b19ba11d098aaf4f4ddade8dd9a
http://www.fran.si/
http://www.frazemi.com/
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E-gradivo: Projekt slovenščina (za 8. razred OŠ) 

• Neumetnostna besedila > Besedoslovje > Stalne besedne zveze

• sledenje poteku učne ure (didaktična zasnova):

(1) UVODNA MOTIVACIJA: reševanje realnih problemov; individualno
reševanje, delo v dvojicah

(2) OBRAVNAVA: izhajanje iz besedila, raba pregovorov v dani situaciji

(3) NOVE NALOGE: razlikovanje med stalnimi in nestalnimi besednimi
zvezami, preverjanje pomena stalnih besednih zvez; TVORJENJE
besedila (basen), spodbujanje k nadaljnji aktivnosti (Razvezani jezik)

• slikovno gradivo (ilustracije), zvočni posnetek

• usmeritev na dodatno gradivo: »Če te tema zanima, preberi še:
Slovenski pregovori in reki, Latinska modrost, 500 najlepših pregovorov.«
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• razlaga pojmov stalna besedna zveza in pregovor

»Torej, te besedne zveze imajo nespremenljivo sestavo, zato jim
rečemo stalne besedne zveze. Pomen stalne besedne zveze je
prenesen, zato besede v stalnih besednih zvezah skupaj pomenijo
nekaj drugega kot besede iz te stalne besedne zveze vsaka sama
zase.«

»Stalne besedne zveze v obliki stavka imenujemo pregovori.«

 sporočilnost enot ni v ospredju
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Uporabljene fraz. enote

• biti v oblakih, slišati travo rasti, izgubiti glavo, izgubiti srce; zadeti
koga kot strela z jasnega, biti v kaši, biti komu pri srcu, držati
besedo, imeti česa čez glavo, pasti mulo, kamen se je odvalil od
srca komu, zaljubljen do ušes, imeti koga/kaj v želodcu, imeti
kamen namesto srca, počutiti se kot riba na suhem, vihati nos nad
kom/čim, biti za luno, biti bogu za hrbtom, iti z glavo skozi zid, prijeti
koga za besedo …

• Vsak izgovor je dober, tudi če ga pes na repu prinese; Beseda ni
konj; Denar je sveta vladar; Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo
pade; Kadar mačke ni doma, miši plešejo; Kjer osel leži, tam dlako
pusti; Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima; Kdor se zadnji
smeje, se najslajše smeje

 kontekstualizacija: raba v sobesedilu (neslovarska oblika)

 kriteriji za izbor(?)

• somatski frazemi, živalski frazemi

• enote, vezane na čustvena stanja, počutje, medsebojne 
odnose 
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Tipologija nalog

• naloge odprtega tipa, 

 vpisovanje odgovorov ni predvideno,

 izražanje (ne)strinjanja, utemeljevanje mnenje (S kom se strinjaš? 
Zakaj?), razmislek o lastnem načinu izražanja (Katero od besednih 
zvez uporabljaš največkrat za to situacijo?), razmislek o upodobitvah 
stalnih besednih zvez in njihovih pomenih,

• naloga alternativnega tipa (da, ne),

• tvorba besedila (basni)  povezava s poukom književnosti,

• spodbujanje različnih sporazumevalnih dejavnosti (branje, 
poslušanje/gledanje, govorjenje, pisanje),

• učni koraki: prepoznavanje, razumevanje, utrjevanje in raba 
frazeoloških enot,

• povratna informacija o predvidenih odgovorih oz. uspešnosti 
reševanja  ikona Rešitev/Preveri odgovore (brez statistike 
reševanja),

 elektronsko učno gradivo – tiskano učno gradivo.
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E-gradivo: Slovenščina za gimnazije in srednje šole (2. 
letnik)

• Jezikovni pouk in besediloslovje > Frazemi (2 uri) 

(1) UVOD: strip: nesporazum zaradi nerazumevanja frazema vleči 
se kot megla

(2) OBRAVNAVA (6 primerov): razlaga vsebine, naloge

(3) SINTEZA: miselni vzorec

(4) NOVE NALOGE: video posnetek (telefonski pogovor med 
vrstnicama o ljubezni) + naloge

Povezava na SSKJ in Wikipedio.

Navedba gr. pregovora Najtežje se je naučiti tisto, kar bi morali vedeti.
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http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/090_frazemi/01_index.html

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/090_frazemi/01_index.html
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Uporabljene enote

• vleči se kot megla, v cvetu mladosti, pod nosom se obrisati (za kaj), 
oditi z dolgim nosom, na vrat na nos, voditi koga za nos, vtikati 
(svoj) nos v kaj; iti okoli riti v žep; delati sive lase komu, komu je kaj
pisano na kožo, imeti smolo, zavihati (si) rokave, narediti križ čez 
koga/kaj; pristriči komu peruti; po toči zvoniti; zaljubljen do ušes, 
svoboden kot ptiček na veji, biti mož beseda, slišati travo rasti, 
obrniti komu/čemu hrbet, gledati se kot pes in mačka, jezen kot ris, 
na vse kriplje …

• Kdor nima v glavi, ima v petah; Pes, ki laja, ne grize; V sili še hudič 
muhe žre; Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha; Za 
malo denarja malo muzike; Ni dima brez ognja; Jabolko ne pade 
daleč od drevesa; Kdor laže, tudi krade; Vsak berač svojo malho 
hvali; Brez muje se še čevelj ne obuje; Kdor čaka, dočaka; Mladost 
je norost, čez jarek skače, kjer je most; Rana ura – zlata ura; Vrana 
vrani ne izkljuje oči; Tiha voda bregove dere; Prijatelja spoznaš v 
nesreči … 
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Opredeljevanje pojmov

„Frazemi so stalne besedne zveze, ki imajo ustaljen pomen. Njihova
značilnost je, da običajno ne pomenijo tistega, kar pomenijo
posamezne besede, ampak se moramo njihovega pomena
naučiti.“

„Frazemi, ki ne tvorijo celega stavka, ampak jih sestavlja le besedna
zveza, se imenujejo rekla.“

„Frazemi, ki sestavljajo cele povedi, se imenujejo rečenice. Vanje
sodijo pregovori.“

• opozarjanje na ustaljenost frazeoloških enot in na možnost
prenovitev (zlasti v leposlovju in publicistiki)
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Tipologija nalog

• naloga z daljšim odgovorom, naloga izbirnega tipa, naloga alternativnega tipa
(da, ne), naloga povezovanja, naloga označevanja (z miško),

• strip, zvočni posnetek, video posnetek, animacija, zunanje datoteke,

• iskanje frazemov v povedih, ugotavljanje pomena, ločevanje zaznamovanih
besednih zvez od nezaznamovanih (zavihati rokave), iskanje »napačno
uporabljene besede« v frazemih, opazovanje časopisnih naslovov,

• sprotno preverjanje rešitev; pravilnost oz. nepravilnost nakazana z zeleno oz.
rdečo barvo,

• v ospredju prepoznavanje in razumevanje.

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/090_frazemi/06_obravnava.html

http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/090_frazemi/06_obravnava.html
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I-učbeniki 
Slovenščina 8 (i-učbenik za slovenščino v 8. razredu OŠ)
Slovenščina 9 (i-učbenik za slovenščino v 9. razredu OŠ)
Slovenščina 1 (i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij)

• frazeološke enote kot integralni del izhodiščnih besedil, nalog in
preizkusov znanja

Hm, le kaj ima za bregom? (Intervju, Kakšen sogovorec sem?, 8. r.)

Jabolko ni padlo daleč od drevesa. (Preizkus znanja 1, 8. r.)

Nima dlake na jeziku, saj ljudem vedno pove, kaj si misli /…/
(Preizkus znanja 1, 9. r.)

drži kot pribito; Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš; Molk je zlato;

Kdor molči, desetim odgovori (sklop Jezik)

»Probat ni greh.« (video posnetek o interesnih govoricah)
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http://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index.html

http://eucbeniki.sio.si/slo1/2162/index.html
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Učno e-okolje Slovenščina na dlani – frazeologija 

• usvajanje frazeoloških enot (prepoznavanje, razumevanje,
utrjevanje, raba),

• celoviti slovarski opisi izbranih enot: 100 frazemov in 100
pregovorov + naloge, igre, izzivi + razlaga jezikoslovnih pojmov,

• izbor enot  semantična polja; reprezentativnost, dovolj visoka
frekventnost, didaktična relevantnost,

• priprava nalog:

 didaktični vidik: tipološka raznovrstnost nalog, različne
taksonomske ravni, avtentičnost, izhajanje iz rabe (npr. kako lahko
izrazim čustvena stanja: jezo, žalost, obup, ljubezen); uporabno
znanje – pridobivanje kompetenc za reševanje realnih problemskih
situacij, omogočanje spontanega učenja …; usklajenost s sodobnimi
didaktičnimi smernicami (formativno spremljanje, prožne oblike
učenja …),

 programerski vidik: funkcionalnosti  interaktivnost, animacije,
igričarstvo, avtomatizacija postopkov (statistika reševanja) …
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PRAVOPIS SLOVNICA FRAZEMI, 
PREGOVORI

BESEDILA RAZLAGE

‒ raba vejice
‒ raba velike/male 

začetnice
‒ pisanje besed 

skupaj/narazen
‒ …

‒ raba predlogov, 
veznikov, 
zaimkov ipd.

‒ težji primeri 
spreganja, 
sklanjanja, 
stopnjevanja

‒ …

– usvajanje 
frazemov in 
pregovorov

– slovarski
opis 100 
frazemov 

– slovarski 
opis 100 
pregovorov

– korpus avtentičnih 
besedil

– besedilne vaje in 
naloge

‒ razlage 
jezikoslovnih 
pojmov

‒ nazorne 
ponazoritve

‒ pomoč pri 
reševanju vaj in 
nalog
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• sprotne povratne informacije, komentarji, usmeritve in

spodbude za nadaljnje reševanje oz. dokončanje naloge,

• možnost vključevanja frazeoloških enot v smislu pohvale za

uspešno reševanje, za trud in vztrajnost, opaženo odzivnost pri

reševanju, nadalje v smislu opažanja težav pri reševanju,

spodbude za nadaljevanje, premagovanje ovir:

Odlično, to imaš v malem prstu.

Odgovore kar stresaš iz rokava. 

Ta tema ti je pisana na kožo. 

Vedno ti uspe zadeti žebljico na glavico! 

Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. 

V tretje gre rado. 
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Brez muje se še čevelj ne obuje. 

Kdor išče, ta najde. 

Uh, to pa ni od muh. + NAMIG ZA REŠEVANJE

Ne vrzi puške v koruzo. + NAMIG ZA REŠEVANJE

Hm … Iz te moke ne bo kruha. + NAMIG ZA REŠEVANJE

Hm … To pa je trd oreh. + NAMIG ZA REŠEVANJE

Že vem, kje te čevelj žuli. + NAMIG ZA REŠEVANJE

Glavo pokonci, saj bo šlo. 

Kjer je volja, je tudi pot. 

Konec dober, vse dobro. 

 priprava scenarijev za smiselno vključevanje teh enot
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Sklep

• analiza e-gradiv: frazeologija sistematično obravnavana v 
manjši meri,

• opažene prednosti obstoječih e-gradiv: težnja po nazornem 
prikazu snovi, raznovrstnosti nalog, preverljivosti odgovorov in 
konkretnih ponazoritvah; nekaj inovativnih idej in pomembnih 
nastavkov za nadaljnji razvoj,

• prepoznana potreba po: večjem odmiku od tiskanih gradiv; 
izrabi novih možnosti digitalne tehnologije (interaktivnost, 
animacije, elementi igričarstva, avtomatizacija …), privlačnejši 
grafiki, posodobitvi, nadgradnji, večji dostopnosti,

• težave: vzdrževanje e-gradiv, spremljanje tudi po zaključenih 
projektih, posodabljanje in aktualizacija  relevantnost njihove 
rabe,

• nove priložnosti  novi projekti, sodelovanje, interakcija z 
uporabniki e-okolja že v fazi zasnove.
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ZMAGOVALNA FOTOGRAFIJA NATEČAJA NA TEMO SLOVENŠČINA NA DLANI

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
Na fotografiji: Luka Pasutto
Mentorici: Petra Kodre, Jasmina Putnik

http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Igraj-z-nami-s-SLOVENSCINO-NA-DLANI_popravek.jpg
http://projekt.slo-na-dlani.si/wp-content/uploads/Igraj-z-nami-s-SLOVENSCINO-NA-DLANI_popravek.jpg
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SLOVENŠČINO POZNAM KOT LASTNO DLAN

HVALA ZA POZORNOST.


