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Naslov 

Otrok v svetu dveh jezikov: primerjava besednega zaklada četrtošolcev iz Porabja 

(Madžarska) in Špetra (Italija). 

 

Izvleček 

Z asociativnim testom sem ugotavljala besedni zaklad v slovenskem in italijanskem 

jeziku pri otrocih, ki obiskujejo četrti razred dvojezične državne večstopenjske šole v 

Špetru v okolici Čedada (Italija), ter svoje ugotovitve primerjala s prispevkom Albine 

Nećak Lük, Tine Verovnik in Franca Marušiča Besedni zaklad slovenskih otrok v 

Porabju, ki je izhodišče za primerjavo (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995), ter z 

izsledki asociativnega testa, ki je bil opravljen na isti šoli (Saksida 2003). 

Izhodiščna študija raziskuje besedišče slovenskih otrok v Porabju, ki obiskujejo pouk 

slovenskega jezika. V šolah v Porabju je učni jezik madžarski, slovenskemu jeziku pa je 

dodeljenih le nekaj ur tedensko.1 Večstopenjska šola v Špetru je v tem pogledu nekoliko 

drugačna, saj je dvojezična, otroci se torej pri vseh predmetih srečujejo z obema 

jezikoma, iz česar bi lahko sklepali, da oba jezika obvladajo na enaki stopnji. Ob 

delovni izkušnji na omenjeni ustanovi pa sem dobila občutek, da ni vedno tako, še 

posebno v nižjih razredih na osnovni šoli, kjer se otroci med seboj pogovarjajo skoraj 

izključno v italijanskem jeziku. 

Zaradi čim večje primerljivosti sem se odločila, da se bom pri svojem raziskovanju 

povsem zgledovala po raziskavi omenjenih avtorjev. V tem smislu sem ustrezno 

prilagodila tudi svoje raziskovalne cilje. Prav tako kot v izhodiščnem članku me je 

zanimalo predvsem, v katerem jeziku, slovenskem ali italijanskem, zmorejo otroci 

poimenovati več pojmov. Informanti so otroci, stari od deset do enajst let, ki obiskujejo 

četrti razred osnovne šole.2 Pri testiranju je sodelovalo šestnajst učencev, ki so morali v 

omejenem času zapisati besede, ki jih je sprožil dražljaj s štirih leksikalnih domen 

(DOM, ŠOLA, ŠPORT, POKLICI). Opravila sem vsebinsko in količinsko analizo 

besednega gradiva ter analizo po leksikalnih domenah, slovensko gradivo pa sem 
                                                 
1 V Monoštru je pouk slovenskega jezika fakultativen. 
2 Izbor informantov je v tej raziskavi nekoliko drugačen. Učenci v Porabju, ki so sodelovali pri testiranju, 
so pripadniki slovenske manjšine, medtem ko je, kot ugotavljam na podlagi vprašalnika, ki sem ga 
razdelila otrokom pred izvedbo testa, špetrska skupina bolj heterogena. Večina otrok se doma pogovarja 
samo v italijanščini, s slovenščino pa prihaja v stik večinoma v šolskem okolju. 
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razčlenila glede na vrsto odmikov od osrednjeslovenskega knjižnega standarda. Svoje 

ugotovitve sem načrtno primerjala s tistimi, ki se nanašajo na besedni zaklad slovenskih 

otrok v Porabju. 

V uvodu k svojemu delu najprej podajam sociolingvistični oris jezikovnih razmer na 

obeh področjih ter predstavim špetrsko večstopenjsko šolo. Naloga je razdeljena na 

enaka poglavja, kot se pojavljajo v izhodiščnem članku (sociolingvistični oris področja, 

teoretična in metodološka izhodišča, analiza podatkov in razprava ter druga 

podpoglavja). V vsakem primerjam svoje ugotovitve s tistimi, ki zadevajo slovenske 

otroke v Porabju. Slovensko gradivo iz svoje raziskave sem primerjala tudi z izsledki 

asociativnega testa, ki so ga študenti splošnega jezikoslovja na Oddelku za primerjalno 

in splošno jezikoslovje na ljubljanski Filozofski fakulteti opravili v Špetru leta 1993, o 

čemer poroča Amanda Saksida v svoji seminarski nalogi (Saksida 2003). Po izbrani 

metodologiji in nadaljnji obdelavi podatkov se ta raziskava ujema s tisto, opravljeno v 

Porabju. Edina razlika je v tem, da so otroci besede zapisovali najprej v slovenščini, 

nato v italijanščini. Zaradi tega so se mi zdeli podatki obeh opravljenih raziskav 

zanimivi za primerjavo.  

Upoštevala sem tudi izsledke asociativnega testa, ki ga je Nataša Gliha Komac opravila 

pri učencih v Ukvah v Kanalski dolini, ter gradivo, ki sem ga na špetrski šoli s podobno 

metodologijo pridobila v šolskem letu 2009/2010 pri testiranju prejšnje generacije 

četrtošolcev. Primerjava s temi podatki je pomembna, ker je sestava obravnavane 

skupine otrok podobna kot v Špetru, kar omogoča bolj kakovostno analizo gradiva. 
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Title 

The child in the bilingual society: the vocabulary of bilingual children in Porabje 

(Hungary) and in the Province of Udine (Italy). 

 

Abstract 

With an association test, I am going to ascertain the Italian and Slovenian vocabulary of 

bilingual children who attend the public multi-level school in San Pietro al Natisone in 

the area of Cividale (Italy). Then I will compare my ascertaintments with the findings 

based on Besedni zaklad slovenskih otrok v Porabju written by Albina Nećak Lük, Tina 

Verovnik and Franc Marušič, that will be the basis for the comparison (Nećak Lük – 

Verovnik – Marušič 1995), and with the results of associative tests that have been 

performed in the same school (Saksida 2003). 

The basic study reports the results of the research regarding the vocabulary of Slovenian 

children in Porabje who also attend Slovenian lessons. Schools in Porabje use 

Hungarian as their educational language, while the Slovenian language is only 

introduced to children several lessons a week.3 Comparing this system with the multi-

level school in San Pietro al Natisone, it is possible to notice some differences. Firstly, 

children in San Pietro al Natisone have the possibility to attend all the lessons in both of 

these languages (all the subjects are taught in Slovenian and Italian). Thus, we could 

assert that they have the same command of both languages. Secondly, this school is the 

only bilingual - Italian and Slovenian - school in Italy. So, it may be possible to infer 

that its students know both languages at the same level. However, through my short 

working experience in the above mentioned institution, I have noticed that it is not quite 

true, especially in classes of younger children who use mostly the Italian language in 

their conversations. 

With the purpose of making the study more comparative, I have chosen to model it on 

the researches carried out by the already mentioned authors. Therefore, I will properly 

adapt my research aims, including the children capacity of naming conceptions, either 

                                                 
3 In Monošter Slovenian language courses are optional.  
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in Slovene or in Italian. The informants will be children aged 10-11 who attend the 

fourth year of primary school.4 

In a limited period of time, 16 children have to write words that will be provided from a 

stimulus made of four lexical domains (HOME, SCHOOL, SPORT, JOBS). I will do a 

qualitative and quantitative analysis of the verbal material and an analysis according to 

the lexical domains, while the Slovenian material will be examined on the type of 

deviation from the Slovenian standard language. Then, my ascertainments will be 

carefully compared with those that regard the vocabulary of Slovenian children in 

Porabje. 

In the introduction I firstly analyse the sociolinguistic and linguistic framework of the 

two contexts, then I describe the multilevel school of San Pietro al Natisone. My thesis 

is divided into the same chapters as the article I took into consideration (sociolinguistic 

framework, theoretical and methodological starting point, analysis of collected data, 

dissertation and other chapters). In each chapter I compare my ascertainment with those 

regarding the Slovenian children of Porabje. I have also compared the Slovenian 

material of my research with the work of the associative test that the students of 

linguistics at the Department of Comparative and General Linguistics of the University 

of Ljubljana carried out in 1993, examined by Amanda Saksida in her essay (Saksida, 

1993).  

I also took into consideration the results of the associative test carried out by Nataša 

Gliha Komac with students of Ugovizza in Kanalska Dolina and the similar material I 

found in the multilevel school of San Pietro in the scholastic year 2009/2010 when 

testing the former fourth-grade pupils.  

The comparison of these data is important, because the group composition is similar to 

the one of San Pietro al Natisone and this makes possible a more qualitative analysis of 

the materials.  

  

                                                 
4 In this research the picking of the informants is somehow different in the two groups. The students of 
Porabje who were tested belong to the Slovenian minority group while, as I found out through the 
questionnaires they filled in before being tested, the group of San Pietro al Natisone is more 
heterogeneous. Most of them speak only Italian at home and use the Slovenian language at school.  
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1. Uvod 

 

Problem ohranjanja slovenskega jezika v Italiji je najbolj prisoten v Videmski pokrajini. 

Tu že vse od leta 1866 dalje poteka odkrita asimilacijska kampanja proti slovenskemu 

jeziku in njegovi rabi, kar je seveda v veliki meri vplivalo na jezikovni razvoj na tem 

območju ter na odnos, ki ga imajo Slovenci do materinščine (Pogorelec 1984: 71). 

Preteklost se zrcali v sedanjosti, in tudi današnji prebivalci tega okraja nosijo posledice 

raznarodovalnega gibanja in načrtne italijanizacije iz časa fašizma. 

Z raziskavo sem poskusila predvsem osvetliti, v kolikšni meri in v kakšnih položajih 

učenci na špetrski dvojezični šoli uporabljajo slovenščino ter kakšno je razmerje med 

manjšinskim in večinskim jezikom. Z metodologijo asociativnega testa sem analizirala 

besedni zaklad špetrskih učencev, ki so zapisovali asociativne besede na določene 

dražljaje. Z izbrano metodo seveda lahko preverjamo samo besedni zaklad informantov, 

ne pridobimo pa nobenih podatkov o drugih jezikovnih zmožnostih informantov. Glede 

na območje, na katerem je bilo testiranje opravljeno, bi bilo posebej zanimivo in 

koristno razširiti raziskovalno področje tudi na druge vidike obvladanja slovenskega 

jezika. 

Špetrski šolski model si prizadeva za sočasno razvijanje in ohranjanje obeh jezikov, 

tako da ne daje prednosti enemu izmed njih, posebna pozornost je zato namenjena temu, 

da je slovenščina vsaj v šolskem okolju enakovredna italijanščini. Zaradi posebnih 

jezikovnih razmer v tem okraju in na podlagi lastnega opazovanja špetrskih učencev 

sem namreč predvidevala, da bodo otroci pokazali mnogo boljše poznavanje 

italijanskega jezika, saj se z njim srečujejo pogosteje, kar velja tudi za šolsko okolje.5 

Pričakovala sem, da se bo italijanski del besed izkazal za številčnejšega. Predvidevam 

namreč, da je italijanščina, ki predstavlja uradni večinski jezik, obravnavani skupini 

otrok bližja.  

                                                 
5 Moje domneve o dejanski uporabi obeh jezikov so potrdili tudi rezultati vprašalnikov, ki sem jih 
razdelila otrokom pred testiranjem. Glej prilogo 3 in poglavje z opisom obravnavane populacije. 
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Izsledki te raziskave bodo torej pokazali, kateri jezik je špetrskim otrokom bližje, 

obenem pa bodo morda osvetili nekatere šibke točke v šolskem sistemu, ki bi se jih dalo 

odpraviti s sistematično ureditvijo posameznih šolskih enot.6 

                                                 
6 Na primer s selektivnejšo izbiro neučnega osebja ter z nadzorovanjem obdidaktičnih dejavnosti, saj 
večina učencev dojema slovenščino kot jezik, v katerem poteka pouk pri določenih učnih urah. 



 
 

2. Sociolingvistični oris obravnavanih podro
 

2.1. Porabje 

 

Porabje je pokrajina, ki leži v Železni županiji na Madžarskem. V Porabju je skupno 

sedem slovenskih vasi, to so: Gornji Senik

Sekalovci (Szakonyfalu), Števanovci (Apátistvánfalva), Virica 

Andovci (Orfalu) in Slovenska ves (Rábatótfalu). Obmo

živijo Slovenci (od tri do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Porabju je pet vrtcev in tri osnovne šole (Gornji Senik, Števanovci in Monošter s 

podružniško šolo v Sekalovcih), ki jih obiskujejo pripadniki slovenske manjšine. To 

niso dvojezične ustanove, niti ne 
                                        
7 Povzeto po Nećak Lük – Verovnik
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i oris obravnavanih področij 

Porabje je pokrajina, ki leži v Železni županiji na Madžarskem. V Porabju je skupno 

sedem slovenskih vasi, to so: Gornji Senik (Felsıszölnök), Dolnji Senik (Alsószölnök), 

Sekalovci (Szakonyfalu), Števanovci (Apátistvánfalva), Virica – Ritkarovci (Kétvölgy), 

Andovci (Orfalu) in Slovenska ves (Rábatótfalu). Območje je redko naseljeno, na njem 

do štiri tisoč), Madžari in nemška manjšina.7 

V Porabju je pet vrtcev in tri osnovne šole (Gornji Senik, Števanovci in Monošter s 

podružniško šolo v Sekalovcih), ki jih obiskujejo pripadniki slovenske manjšine. To 

ne ustanove, niti ne ustanove s slovenskim učnim jezikom. Opredeljene so 
                                                 

Verovnik – Marušič 1995: 119–121. 

Slika 1: Slovensko Porabje 

Porabje je pokrajina, ki leži v Železni županiji na Madžarskem. V Porabju je skupno 

, Dolnji Senik (Alsószölnök), 

Ritkarovci (Kétvölgy), 

je je redko naseljeno, na njem 

V Porabju je pet vrtcev in tri osnovne šole (Gornji Senik, Števanovci in Monošter s 

podružniško šolo v Sekalovcih), ki jih obiskujejo pripadniki slovenske manjšine. To 

nim jezikom. Opredeljene so 
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kot »narodnostne šole, ki poučujejo jezik narodnosti kot učni predmet« (Perger 1995: 

98). 

Kljub ugodni zemljepisni legi, ki slovenski manjšini v Porabju omogoča neposreden 

stik z matično državo, je bilo Porabje v povojnih letih fizično ločeno od Slovenije zaradi 

nepremostljivih političnih ovir, kar je seveda prispevalo k vsesplošni ločenosti 

Slovencev na obeh straneh meje. 

Narečje Slovencev v Porabju je bilo sprva enako kot narečje v slovenskem Prekmurju. 

Od tega se je začelo razlikovati v obdobju, ko je območji ločila državna meja, in se  

razvijati po svoje, posebno je nanj vplivalo madžarsko besedišče. Knjižna prekmurščina 

je v Porabju ohranila vlogo obrednega jezika, saj so v njej napisani molitveniki in 

katekizmi. Slovenske korenine so se torej ohranjale predvsem s cerkveno rabo. 

Raziskovalci opažajo, da se vpliv religije na tem območju postopoma zmanjšuje, to se 

pravi, da tudi knjižna prekmurščina izgublja svoj vpliv na govor Slovencev v Porabju. 

Narečje, ki ga govorijo na tem območju, je bilo pod močnim vplivom neslovanskih 

govorov, kar se kaže predvsem »pri leksikalnih izposojenkah in kalkih, v sintaktičnih 

posebnostih in v naravi in sistemu glasoslovja. Značilna je tudi relativna arhaičnost in 

narečno govorečemu Porabcu je pot do slovenskega knjižnega jezika veliko težja kot 

govorcem prekmurskega narečja v Sloveniji« (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 

119). 

V Porabju je danes slovenščino, avtohtoni jezik, v vsakdanji in javni komunikaciji 

izpodrinila madžarščina ter tako postala dominantni in polnofunkcijski jezik. »Ločenost 

od matičnega naroda je zlasti negativno vplivala na jezikovno kulturo pripadnikov 

slovenske manjšine; le-ti so se pospešeno učili jezik večine, torej madžarščino, da bi 

postali čim bolj enaki večini, se pravi, enakovredni večini. Slovenščina je postajala 

manjvreden, za javno sporazumevanje neprimeren kod in vedno bolj dobivala vlogo 

izključno notranjega manjšinskega jezika« (Perger 1995: 95). Slovenščina je torej v 

stanju diglosije8: govorci jo uporabljajo samo še za točno določene funkcije in samo v 

določenih govornih položajih. Tudi mlajše generacije vedno manj uporabljajo 

slovenščino, saj starši čedalje pogosteje ocenjujejo, da je za njihove otroke bolj 

                                                 
8 Glej poglavje o uporabljeni terminologiji. 
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koristno, da obvladajo jezik večinskega prebivalstva. Za vztrajanje pri slovenskem 

jeziku enostavno niso dobili dovolj spodbud.  

 

Zavest o manjvrednosti narečja je pri porabskih Slovencih izredno močna, prav tako prepričanje, 

da je knjižna slovenščina zanje tuj jezik, nekoristen in neuporaben. Porabci, pretežno starejše 

generacije, obvladajo samo narečno zvrst maternega jezika; narečje jim sicer zadošča za 

družinsko sporazumevanje v tradicionalnem kmečkem vsakdanjiku, v večini drugih, javnih 

položajih sodobnega življenja, pa je nezadostno in ljudje se tam morajo oprijeti knjižnega jezika, 

seveda ne lastnega (tega jih šola ne nauči dovolj), temveč tistega, ki jim ga ponuja /ali vsiljuje/ 

dominantna skupnost s svojimi šolami, uradi, množičnimi občili. 

(Perger 1995: 100) 

 

Raba slovenskega jezika je torej omejena na narečje lastne vasi, ki je sicer 

funkcijskozvrstno razslojeno. Madžarščina pa je jezik, ki ga praviloma vsi manjšinski 

govorci obvladajo na visoki in nižji ravni. 

Leta 1986 je Madžarska sprejela mednarodne dokumente, ki predvidevajo zaščito 

narodnih manjšin, leta 1993 pa je bil sprejet Zakon o pravicah narodnih in etničnih 

manjšin, ki priznava osnovne individualne in kolektivne pravice manjšinske skupnosti. 

S tem naj bi se proces asimilacije zaustavil, vendar država ni poskrbela za izvedbeno 

zakonodajo. Po zakonu pripadniki manjšine lahko vedno in povsod uporabljajo svojo 

materinščino, vendar je to v javni rabi skoraj nemogoče. Porabski Slovenci ugotavljajo 

tudi, da je država namenila premalo finančnih sredstev za izpeljavo nalog, ki izhajajo iz 

tega zakona (Nečak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 121). 

»V Porabju sicer zakonodaja Slovencem omogoča njihov jezik, tudi v šolah jim daje 

možnost, da se slovenščine naučijo, vendar je tudi tam formalnih položajev malo, še 

manj stika s formalno slovenščino. Zaradi tega si tudi tam prizadevajo, da bi ustvarili 

nekaj več pogojev za vsaj nekatere oblike bilingvnosti« (Pogorelec 1984: 72). 

Leta 1992 sta Slovenija in Madžarska podpisali Sporazum o zagotavljanju posebnih 

pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne 
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skupnosti v Republiki Sloveniji, vendar to dejanje ni prispevalo k izboljšanju položaja 

Slovencev v Porabju (Perger 1995: 96). 

Omejeno znanje in raba slovenskega jezika je posledica jezikovne politike države, ki 

skuša manjšinski govor asimilirati z raznimi jezikovnimi in nejezikovnimi (predvsem 

ekonomskimi) postopki. Gospodarsko nerazvito območje spodbuja mlade družine k 

selitvi v večja industrijska središča v notranjost Madžarske. Neizogibna posledica 

takšnega vedenja je postopno opuščanje slovenščine na vseh ravneh, zmanjšanje števila 

rojenih govorcev slovenščine in podobno. 

 

Nezavidljiv status slovenskega jezika v Porabju je posledica kontinuiranega opuščanja njegovih 

funkcij v formalnih govorih položajih. Zaradi tega se sporazumevalni vzorci v slovenskih 

družinah vse bolj spreminjajo in madžarščina vse bolj pridobiva funkcijo jezika sporazumevanja 

tudi v družini, še zlasti v interakciji z najmlajšo generacijo. [...] Pravni predpisi o izobraževanju 

v manjšinskih okoljih na Madžarskem sicer dopuščajo bolj optimalno oblikovanje 

osnovnošolskih programov in predmetnikov v prid razvoja materinščine pripadnikov manjšin, 

vendar v porabskih šolah doslej ni prišlo do kakovostnih sprememb. Šola zatorej ne more 

odpraviti primanjkljaja, ki nastaja že v družini.  

(Perger 1995: 94) 

 

V slovenskih vaseh v Porabju so skušali ohraniti svoj govor s pomočjo raznih ustanov, s 

šolami in raznimi kulturnimi društvi. V zadnjih letih se v ta namen posebno trudi Zveza 

Slovencev na Madžarskem z raznovrstnimi dejavnostmi. Na ta način je slovenska 

manjšina skušala nadomestiti postopno, a vendar zelo očitno izgubo slovenščine, ki se 

je ohranjala in razvijala preko cerkve. Kerčmar (1984: 135) pravi, da bi moralo za 

enakopravnost obeh jezikov na mešanem območju veljati naslednje: »Pomembno mesto 

v smotrih zavzema sožitje učencev, ne glede na narodnost in materni jezik. Učencem 

mora biti zagotovljeno spoznavanje lastne kulture, obenem pa jih seznaniti s kulturo 

druge narodnosti. Preko tako zastavljenega smotra dvojezično šolstvo goji odnose, ko 

postaja madžarska narodnost element prijateljskega zbliževanja in tvornega 

medsebojnega sožitja.«  
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To se seveda na območju Porabja ne dogaja. V osnovnih šolah je slovenščina le učni 

predmet, to se pravi, da ji je namenjenih le nekaj ur tedensko. Način poučevanja se v 

posameznih ustanovah sicer razlikuje, vendar imajo glavno besedo pri tem starši. 

Čedalje več je takih otrok, ki se – kljub temu da njihovi starši pripadajo slovenski 

manjšini – prvič srečujejo s slovenščino v vrtcu oziroma šoli. V nekaterih šolah je 

slovenščina le izbirni predmet, tako da se nekateri starši raje odločijo, da je zaradi 

skromnega položaja slovenščine v javnosti bolj smiselno, da njihovi otroci sledijo 

pouku nemškega jezika (Nečak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 120). Valerija Perger 

pravi, da bi bila najboljša rešitev, da bi otroke naučili oba jezika. »Otrokovi možgani so 

zelo prožni, otrok se lahko uči prav vsega, na jezikovnem področju tudi do tri ali štiri 

jezike. Učenje pa mora biti osredotočeno predvsem na zelo zgodnjo dobo, od nič do 

štirih, petih let; seveda na način, ki je za otroka edini dojemljiv: z igro. Zgodnja 

dvojezičnost torej predstavlja za otroka dobro startno podlago za njegovo vključevanje 

v okolje« (Perger 1995: 97). 

Prva šola v Porabju je začela delovati v Gornjem Seniku. Ustanovili so jo protestantski 

duhovniki v začetku 17. stoletja, pouk pa je potekal v porabskem slovenskem narečju. O 

slovenskem jeziku v tem obdobju in njegovi rabi pričajo številna pisna besedila. 

 

Porabje kot del Prekmurja pozna najbolj izoblikovano knjižnojezikovno tradicijo. Le-to v 16., 

predvsem pa 17. stoletju zaznamujejo rokopisne cerkvene pesmarice (najstarejša je Martjanska 

pesmarica) z opaznimi kajkavskimi knjižnojezikovnimi prvinami, od začetka 18. stoletja naprej 

(prvi prekmurski tisk je prevod Luthrovega Malega katechismusa Franca Temlina iz leta 1715) 

pa knjižno izročilo v pravem pomenu besede s pojemajočim vplivom knjižne kajkavščine, ki 

doseže vrh z delom evangeličana Štefana Küzmiča (1723–1799) (Nouvi zákon ali testamentom, 

1771) in katoličana Mikološa Küzmiča (1737–1804), se nadaljuje skozi celo 19. stoletje, ob 

koncu katerega se z zunanjo nadomestitvijo madžarskega črkopisa z gajico začenja tudi 

jezikovno približevanje osrednjeslovenski knjižnojezikovni tradiciji v krogu katoliških piscev, 

medtem ko evangeličanski pisci madžarsko pisavo uporabljajo vse do leta 1931 in vztrajajo pri 

knjižni prekmurščini (Novak 1976). Po mnenju M. Orožen naj bi bil prekmurski knjižni jezik v 

odnosu do kajkavskega avtohton, oba naj bi namreč nastala na skupni panonskoslovenski 

jezikovni osnovi pod vplivom obrednega jezika ciril-metodovske knjižnojezikovne tradicije 

(povzeto po Orožen). 9 

(Šekli 2004: 51) 

                                                 
9 Martina Orožen, Prekmurski knjižni jezik, v: Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (od 
Brižinskih spomenikov do Kopitarja), Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in 
književnosti, 1996, str. 356–372. 
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V 19. stoletju je zaradi vse močnejših asimilacijskih pritiskov osrednjo vlogo prevzela 

madžarščina, narečje pa se je umaknilo v ozadje kot učni predmet. Leta 1946 so različne 

narodnosti na Madžarskem dobile odredbo, s katero jim je bilo dovoljeno organizirati 

pouk v lastni materinščini. Vendar ta možnost ni bila nikoli izkoriščena, saj se je zaradi 

takratne močne protislovenske propagande zelo malo ljudi odločilo za slovenski jezik. 

Tako se je uveljavil šolski model z madžarskim učnim jezikom in slovenščino kot 

učnim predmetom (Perger 1995: 98). 

Pomemben je tudi podatek, da slovenščine na tem območju ne uporabljajo pri javnem 

sporazumevanju, saj je jezik uradnih ustanov izključno madžarščina. Slovenski govorci 

imajo zelo omejen dostop do medijev, dvojezični so samo nekateri napisi krajevnih 

imen. 
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2.2. Špeter 

 

Slovenska manjšina v Italiji ima v primerjavi s Slovenci, ki živijo v Porabju, boljši 

položaj, k čemur v veliki meri prispeva tudi boljša povezanost z matico. Pripadniki 

slovenske jezikovne manjšine v Italiji so zaščiteni z zakoni,10 ki jim omogočajo 

ohranjanje in razvijanje. 

Videmska pokrajina je ena izmed štirih, ki sestavljajo italijansko deželo Furlanijo - 

Julijsko krajino. V njej se srečujejo različni jeziki. Poleg italijanščine, ki je državni 

jezik, na tem območju govorijo tudi slovensko, furlansko in nemško. Furlanščina je 

zaščitena v sto šestindvajsetih občinah, slovenščina v petnajstih (med temi tudi v 

Špetru), nemščina pa v petih.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Zakon št. 482 – Zakonska določila v zvezi z zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin – z dne 15. 
decembra 1999, objavljen v Uradnem listu št. 297 z dne 20. decembra 1999; Zakon št. 38 – Zakonska 
določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji - Julijski krajini z dne 23. februarja 2001, 
objavljen v Uradnem listu št. 56 z dne 8. marca 2001 (Brezigar 2004: 16). 
11To so podatki o sklepu Pokrajinskega sveta glede zaščite manjšinskih jezikov z dne 26. aprila 2001. Gl. 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Videmska_pokrajina (9. 4. 2010).  

Slika 2: Pokrajine Furlanije - Julijske 
krajine1 
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Glavno mesto Videmske pokrajine je Videm, ki šteje približno sto tisoč prebivalcev. 

Celotno območje pokrajine je zanimivo tudi zaradi svoje posebne zemljepisne lege, saj 

na severu meji z Avstrijo, na vzhodu s Slovenijo in Goriško pokrajino, na jugu z 

Jadranskim morjem, na zahodu pa s pokrajino Pordenone in deželo Benečijo. 

 

V videmski pokrajini poseljuje slovenski živelj dve geografski območji. Slovensko govoreče 

prebivalstvo tako zasledimo v Kanalski dolini, ki leži med Julijskimi in Karnijskimi Alpami ter 

Karavankami in ki je sestavljena iz dolin reke Bele in reke Ziljice. To ozemlje je edini primer 

področja, ki si ga delijo tri veje indoevropskega sveta: slovanski, germanski in romanski živelj. 

Četudi so Slovani prvi poselili Kanalsko dolino, je danes delež slovenskega življa zelo skromen 

in v glavnem obsega Ukve, Žabnice in Ovčjo vas. Slovenci naseljujejo videmsko pokrajino tudi 

v Reziji, v gorskih dolinah ob Nadiži ter v dolini reke Ter.  

(Brezigar 2004: 71) 

 

Na skrajnem vzhodu Videmske pokrajine leži tako imenovana Beneška Slovenija, ki 

zavzema Nadiške in Terske doline. Nekdanje kulturno in trgovsko središče Beneških 

Slovencev je Čedad ali Staro mesto, ki je zanimivo predvsem zaradi svoje bogate 

zgodovine, ki sega že v rimske čase. Območje Beneške Slovenije je dobilo ime zaradi 

svoje dolgotrajne pripadnosti Beneški republiki (1490–1797), znano pa je tudi pod 

imenoma Slavia italiana ali Slavia friulana iz novejšega časa (Bergnach 1997: I, II), 

To območje je zaradi svoje obmejne lege uživalo posebno samostojnost že v času 

Langobardov, ki so prišli v Italijo preko današnjega slovenskega ozemlja in tu 

gospodovali celi dve stoletji. V zameno za stalno vojaško pripravljenost je bilo 

prebivalstvo beneškoslovenskega okraja oproščeno tlake in davkov. Imelo je lastna 

sodišča, ni pa se smelo seliti. Tako stanje je ostalo nespremenjeno tudi v času Beneške 

republike, pravzaprav vse do Hasburžanov, ki so deželo upravno izenačili z drugimi 

posestvi. Na tem območju je bilo najdenih tudi nekaj pisnih dokumentov, ki pričajo o 

slovenski naselitvi vse do leta 1550.12  

                                                 
12 Med te prištevamo: Videmski rokopis iz leta 1458, ki vsebuje številke; Černejski ali Čedajski rokopis, 
po vsej verjetnosti iz 16. stoletja, ki je sestavljen iz zapisnikov ustanovnih maš pri bratovščini Svete 
Marije v Černeji; Starogorski rokopis iz 15. stoletja, ki vsebuje dragoceno onomastično in 
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Pomembno poglavje zgodovine tega območja se začenja z Dunajsko mirovno pogodbo 

iz leta 1866, ko so bili Benečani priključeni kraljevini Italiji. »Vse je bilo odločeno že z 

mirovno pogodbo in čeprav bi Slovenci glasovali drugače, se ne bi nič spremenilo. 

Zanimivo je, da so se vsi volivci, razen enega, opredelili za Italijo, s tem pa se niso 

odrekli svojemu jeziku in svojemu narodnemu poreklu« (Bergnach 1997: XI). 

Italijani so to področje opredelili kot politično nezanesljivo in zato uvedli zelo strogo 

italijanizacijo slovenskega prebivalstva. Slovence so nasilno potujčevali, preganjali so 

tudi slovenske intelektualce in duhovnike. Skušali so izkoreniniti slovenščino s 

premestitvijo sodnih in pravnih funkcij iz slovenskih krajev v Furlansko nižino, 

ustanavljanjem italijanskih šol, tudi učiteljske šole v Špetru za prevzgojo slovenskih 

dijakov in dijakinj. Slovenska beseda se je v glavnem ohranjala v cerkvenem krogu, 

preko pesmi nabožnega značaja. Duhovščina se je borila za ohranjanje slovenskega 

jezika in skušala spodbujati narodno zavest. V ta namen je leta 1869 izšel tudi 

Katekizem za Slovence videmske nadškofije. 

V 20. stoletju so se nasprotja še bolj poglobila, k čemur je prispeval nastop fašizma. Z 

Rapalsko pogodbo je bila slovenščina prepovedana v cerkvi, šoli in celo v družinskem 

krogu. Oblast je poitalijančila slovenske priimke in imena krajev, zaplenila je slovenske 

katekizme in knjige ter slovenske duhovnike premestila (Bergnach 1997: XIII). Skoraj 

vsi stiki z matično državo so bili prekinjeni, nastopila je nekakšna jezikovna izolacija, ki 

je povzročila poseben razvoj slovenskega narečja.  

 

Prodor italijanščine v komunikacijo znotraj družine se je močno pospešil že v prvih povojnih 

letih, ko je italijanska država vložila velik napor v ustanavljanje vrtcev po vseh beneških vaseh, 

napor, ki je toliko manj – ali pa toliko bolj – razumljiv, če vemo, da ni bilo istočasno storjeno 

prav nič, da bi ljudje v teh vaseh lahko obstali. Zgodnja vključitev otrok v vrtce je bila ljudem 

prikazana kot vzgojno nujna za uspešno šolanje, poznavanje italijanskega jezika pa kot nujno za 

uspešno vključitev v vrtec. Tako je kaj kmalu prišlo do tega, da so se odrasli sicer med sabo še 

pogovarjali slovensko, otroke pa so začeli nagovarjati vse bolj dosledno italijansko. 

(Gruden 1991: 56.) 

 

                                                                                                                                               
toponomastično gradivo ter molitve očenaš, zdravamarija in vera; v Špetru Slovenov (današnjem Špetru) 
sta bila najdena tudi glagolski brevir iz leta 1648 in glagolski misal iz leta 1741 (Bergnach 1997: VII).  
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Po drugi svetovni vojni je Beneška Slovenija ostala pod italijansko oblastjo. Takrat se je 

začelo razvijati tudi kulturno delovanje. Za ohranjanje beneških narečij na tem področju 

se danes najbolj trudi lokalni časopis Novi Matajur, ki izhaja vsakih štirinajst dni in 

prinaša novice v italijanščini, slovenščini in v narečju. Matajur je začel izhajati leta 

1950 v Vidmu, leta 1974 pa se je sedež uredništva preselil v Čedad. Takrat se je 

spremenila tudi glava časopisa.13 »Slovenski knjižni jezik se po zaslugah manjšine 

danes pojavlja na javnih prireditvah, ob uradnih priložnostih, poleg narečja in 

italijanščine je pogost v periodičnem tisku in v različnih publikacijah iz Beneške 

Slovenije, tudi v otroških knjigah« (Kerin 2007: 1). 

Pomemben je tudi narečni natečaj Moja vas, ki deluje skoraj štiri desetletja. Izbor 

besedil, ki jih otroci zapisujejo za natečaj, organizatorji sproti objavljajo v pisno 

poenoteni in pravilom slovenskega pisanja prilagojeni obliki. Ko se je natečaj začel, 

seveda dvojezične šole še ni bilo, tako da je bil edina možnost otrok za izražanje v 

slovenščini. Besedila, ki so nastala in še vedno nastajajo, so zelo različna, večinoma pa 

so zapisana z italijanskim črkopisom. Organizatorji z Živo Gruden na čelu so natečaj 

zasnovali predvsem zato, da bi otroke privadili na slovensko pisano besedo, ki je v času 

nastanka natečaja obstajala predvsem v ustni obliki, hkrati pa so skušali opozoriti na 

vrednote in kulturo tamkajšnjega prebivalstva (Gruden 1993: 635). 

Nazadnje naj omenim še Beneško gledališče v Čedadu, v katerem amaterske skupine 

nastopajo s predstavami v narečju, ter radio Trst A, ki pripravlja radijske oddaje v 

narečju, ki pripovedujejo o življenju in delovanju Slovencev v Videmski pokrajini 

(Žabjek 1984: 181). 

Peter Beltram se je v 80. letih prejšnjega stoletja veliko ukvarjal z dvojezičnostjo in 

narodno identiteto. V enem izmed svojih člankov14 opredeljuje razliko med narodnostjo 

in narodom. V zvezi s pripadniki narodnosti pravi: 

 

Živijo v prostoru, ki je napolnjen s kulturnimi dobrinami in vrednotami večinskega okolja, s 

katerimi zadovoljujejo znaten del svojih kulturnih potreb. Glede na širino pojma »kulturna 

dobrina« in glede na to, da pripadniki narodnosti živijo v državi, ki obvladuje medije, predvsem 

                                                 
13 Gl. http://www.novimatajur.it/main.php?page_id=chi_siamo (9. 9. 2010) 
14 Beltram 1984: 11–16.  
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masovne in elitne kulture, je to popolnoma razumljivo. Vzpostavitev take mreže, ki bi 

narodnostim zapolnila vse kulturne potrebe z njim lastnimi značilnostmi, je skoraj nemogoča. 

Večinskih medijev pa ne morejo ustrezno zamenjati niti matični mediji, saj se kulturne potrebe 

oblikujejo skupaj z družbeno zavestjo, ki pa je odvisna od družbeno-političnih in družbeno-

ekonomskih značilnosti prostora. 

(Beltram 1984: 12) 

 

Iz tega kratkega sestavka je lepo razviden položaj, v katerem se nahajajo vse manjšinske 

jezikovne skupnosti. Ker živijo v državi, ki ima drugačno kulturo, in se vsak dan v 

veliki meri srečujejo z vplivi večinskega naroda, ki jih še stopnjuje pojav elektronskih 

in tiskanih medijev, se postopoma prilagodijo okolju, v katerem živijo. Območje 

Furlanije - Julijske krajine je tako imenovani narodnostno mešani prostor, ki ga Beltram 

opredeljuje takole: 

 

Navadno pravimo, da je narodnostno mešani prostor tisti prostor, v katerem živijo pripadniki 

različnih narodnosti kot avtohtoni prebivalci. Mislim, da je pri tem važno upoštevati, da ti 

pripadniki niso enakomerno razporejeni v prostoru, ampak so bili vedno med seboj v nekem, 

pogojno rečeno, razrednem odnosu, pa najsi bo to ločevanje glede kvalitete prostora ali glede 

socialnega statusa. To pomeni, da lahko enakomerno razvijanje tega prostora ta razmerja še 

vedno ohrani in s tem vzdržuje neenakopraven položaj prebivalcev glede na narodnostno 

pripadnost. 

(Beltram 1984: 14) 

 

Pripadnost eni ali drugi jezikovni skupini na mešanem jezikovnem območju je stvar, ki 

je čedalje bolj prepuščena presoji posameznika. Ta proces sicer sooblikuje več 

sociolingvističnih dejavnikov, vendar je odločitev za uvrstitev med pripadnike 

manjšinske ali večinske jezikovne skupnosti odvisna od posameznikovega občutka 

pripadnosti. Nekateri ljudje, ki govorijo domače slovensko narečje, italijansko pa 

obvladajo bolj slabo, se prištevajo med Italijane, drugi pa kljub temu, da ne obvladajo 

več slovenskega narečja, zatrjujejo, da so Slovenci (Intervju z Živo Gruden, prim. 

Zuljan Kumar 2003: 7). 
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Nekdaj je bila identiteta tesno povezana s kulturnimi posebnostmi območja, predvsem pa z 

jezikom. Dandanes kulturne posebnosti, kot rečeno, vztrajno izginjajo, jezik pa očitno postaja 

vse manj pomemben pri občutku etnične pripadnosti. Na območju Tržaške pokrajine je recimo 

veliko več ljudi, ki vsaj pasivno obvladajo slovenščino in se z njo srečujejo v vsakdanjem 

življenju pri neformalnem sporazumevanju, kot pa se jih dejansko izreka za Slovence. Po drugi 

strani se veča število ljudi, ki slovenščine v vsakdanjem življenju ne uporabljajo, se pa izrekajo 

za pripadnike obeh etničnih skupin. Možno je, da gre zgolj za proces asimilacije, ali pa jezik v 

resnici postaja manj pomemben za občutek pripadnosti neki skupnosti. 

(Saksida 2003: 4, po Sussi 1998)15 

 

Kot v svojem članku pravi Beltram, pripadnikom manjšinske narodnosti ne pripadajo 

samo splošne pravice, kot so uporaba jezika, šolstvo in kulturne ustanove, temveč tudi 

skrb za razvoj prostora, v katerem živijo.  

                                                 
15 Sussi 1998 = Emidio Sussi, Slovenci v Italiji: jezik in identiteta, v: Jezik za danes in jutri, ur. I. 
Štrukelj, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, str. 112–122.  
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2.2.1 Pomembnost dvojezičnosti v Furlaniji - Julijski krajini: Državna 

večstopenjska šola s slovensko-italijanskim poukom v Špetru  

 

Kljub vsem možnim 

pomislekom pa je jezik 

vendarle najvažnejša 

sestavina naše biti, preprosto 

povedano, brez jezika nas ni. 

Zato se je vsa prejšnja 

raznarodnovalna politika 

usmerjala prav v jezik, zato 

tudi danes vprašanje jezika ni 

le eno izmed vprašanj, temveč 

temeljno vprašanje našega 

bivanja v – drugače reči ne 

moremo – drugojezični državi 

(Gruden 1991: 56) 

 

Dvojezično šolanje je za Furlanijo - Julijsko krajino pravo bogastvo, saj omogoča 

ohranjanje izročila, vrednot, kulture in ne nazadnje jezika. »Šolstvo v maternem jeziku 

narodu ne le da zagotavlja obstoj, ampak je obenem tudi najučinkovitejše sredstvo za 

ohranitev njegovih osnovnih značilnosti, njegove vitalnosti, družbene in politične 

afirmacije« (Žabjek 1984: 179). Vedno je treba upoštevati, da je prav jezik tisti 

dejavnik, ki človeka najbolj očitno zaznamuje in ga razlikuje od pripadnikov drugih 

narodov. Jezikovno sporazumevanje je bistveni element v življenju vsakega izmed nas. 

V šolskem okolju poteka socializacija mladih in se oblikuje njihova lastna jezikovna 

kultura. Dvojezično šolstvo na splošno omogoča enakopraven kulturni in jezikovni 

razvoj učencev obeh narodnosti. Tega se dobro zaveda Janez Kerčmar, ko pravi: 

 

Močno se zavedamo, da narodnosti ni mogoče ohranjati samo s tem, da njen pripadnik lahko v 

svoji sredini govori svoj materni jezik. Če hočemo, da se narodnost razvija, potem je potrebno v 

sredino večinskega naroda, v kateri narodnost živi, vtkati kulturo narodnosti, postaviti 

enakovrednost jezika in opredeliti družbene norme takega sožitja ali odnosa do narodnosti. [...] 
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Jezik je pomemben element v konceptu dvojezičnega šolstva. Ob tem je bistveno, da jezik 

narodnosti mora dobiti enakovredno mesto v šolskem okolju, v katerem je prisoten. To se pravi, 

da mora biti jezik narodnosti opredeljen v učnem načrtu in predmetniku z enakim številom učnih 

ur in enakim nivojem znanja, kakor jezik naroda. 

(Kerčmar 1984: 133) 

 

Za primerjavo z razmerami v Trstu in Gorici navajam nekaj podatkov o slovenskih 

ustanovah: v Tržaški pokrajini ima svoj sedež šest jasli, šestindvajset vrtcev, 

enaindvajset osnovnih šol, sedem nižjih srednjih šol in štiri višje srednje šole, to so 

znanstveni, jezikovni, klasični in pedagoški licej; v Gorici pa je skupno deset vrtcev, 

dve nižji srednji šoli, pet višjih srednjih šol, to so klasični, znanstveno-tehnološki, 

družboslovni licej, tehnično-ekonomska, tehnično-poslovna in specializirana 

ekonomska šola.16 

Na območju Videmske pokrajine ni šol s slovenskim učnim jezikom. V tem smislu je 

Državna večstopenjska šola v Špetru prava redkost, saj je edina dvojezična italijansko-

slovenska šola v Italiji.  

Špetrska dvojezična šola obsega vrtec, osnovno ter nižjo srednjo šolo s celodnevnim 

poukom. Učenci prihajajo iz vseh Nadiških dolin in s čedajskega območja. Nastala je 

prav v Špetru, ker je to eden izmed največjih krajev v Beneški Sloveniji, v katerem 

živijo Slovenci. Leta 1984 je začel delovati dvojezični vrtec, dve leti kasneje, leta 1986, 

pa je bila ustanovljena tudi osnovna šola. Prva generacija prvošolcev je štela šest otrok, 

danes pa je vseh učencev okoli 150. Ta podatek potrjuje, da je zanimanje za dvojezično 

izobraževanje živo (Kerin 2007: 4). Zaradi pravnih težav je večstopenjska šola v Špetru 

postala državna šele leta 2001. 

Šola je zaradi svoje bogate ponudbe in pestre kulturne ter jezikovne raznolikosti, ki jo 

ponuja svojim učencem, izredno inovativna in na splošno visoko cenjena v okraju. 

Pomembnosti ustanove se zaveda čedalje več ljudi, saj vsem postaja očitno, »da 

narodnim manjšinam, ki imajo le narečje, izoblikovano za vsakodnevno rabo, prav 

gotovo grozi asimilacija« (Žabjek 1984: 180). Zadnja leta se v šolo vpisuje vedno več 

otrok iz mešanih zakonov ali celo takšnih, ki se prvič soočajo s slovenskim jezikom v 
                                                 
16 Podatki povzeti po Valenčič 2003: 67–73. 
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šolskem oziroma predšolskem okolju. Šola razvija svoj kulturni in didaktični model v 

stiku z lokalno stvarnostjo, tako da zagotavlja enakovrednost slovenskemu in 

italijanskemu jeziku. Prizadeva si torej za krepitev jezikovne in kulturne identitete pri 

otrocih, ki pripadajo slovenski skupnosti. Drugim pa, ki so izbrali šolo iz splošnih 

kulturnih motivacij, nudi možnost spoznavanja in primerjanja dveh kultur. 

Organizacija didaktičnih dejavnosti daje enak pomen slovenskemu in italijanskemu 

jeziku, saj je didaktični program urejen tako, da poteka vzporedno v obeh jezikih. Že od 

vstopa v vrtec se ob spoštovanju načinov izražanja posameznih otrok razvija osnovna 

jezikovna zmožnost, ki je dvojna (slovenska in italijanska), ob tem pa še zvrstno 

razslojena. Na tej ustanovi učenci torej sledijo vsem predmetom v obeh jezikih. 

Pomembno pa je zlasti to, da se učna snov ne ponavlja, ker bi bilo to za otroke preveč 

dolgočasno, ampak se smiselno dopolnjuje. Vsak učitelj uporablja en sam jezik, ne 

poučuje pa samo enega predmeta, kot se dogaja v navadnih šolah, temveč več. To si 

lahko predstavljamo takole: učitelj slovenščine ne poučuje samo jezika, temveč na 

primer tudi matematiko, likovno vzgojo, zgodovino, glasbeno vzgojo; učitelj 

italijanščine pa iste predmete v italijanskem jeziku. To velja za prvi razred osnovne 

šole, za višje razrede pa se pouk v vsakem jeziku deli na jezikovno-izrazno in 

znanstveno-matematično področje, torej vsak razred sprejema en jezik z dvema 

učiteljema. Učenci iz posameznih razredov imajo torej skupno štiri učitelje in posebne 

zunanje učitelje za verouk in angleščino. Tako didaktično izbiro na šoli imenujejo 

načelo »en jezik – ena oseba«.17 

Do izbire takega jezikovnega načrtovanja18 vodstvo šole nikakor ni prišlo brez 

razmisleka. Po večletni razpravi so se odločili za dvojezični vrtec in osnovno šolo na 

podlagi vzorčne raziskave Slovenskega raziskovalnega inštituta med družinami z 

majhnimi otroki. »Predvidevali smo namreč – in raziskava je to potrdila – da bi po več 

kot stoletnem samo italijanskem šolstvu okolje laže sprejelo dvojezično šolo, saj bi se ta 

pokazala kot dopolnitev in obogatitev in ne kot alternativna obstoječemu šolskemu 

sistemu« (Gruden 1991: 57). 

                                                 
17 Izraz je omenjen v Valenčič (2003: 70) in Kerin (2007: 5). 

18 Po Stabeju je odločitev za spremembo jezikovne situacije jezikovnopolitično dejanje, določitev poti do 
cilja in izvedbenih korakov pa jezikovnonačrtovalno dejanje. Nav. po Kerin 2007: 4. 
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Med drugim so se morali odločiti tudi o tem, kolikšno težo dodeliti slovenskemu 

narečju, ki so ga otroci poznali iz domačega okolja in ki jim je bilo verjetno čustveno 

najbližje. Živa Gruden, ravnateljica šole, je o tem zapisala: »Narečje je lahko osnova, na 

kateri gradimo [...], vendar morajo nanjo nujno priti druge jezikovne zvrsti in predvsem 

knjižni jezik, kajti le ta je tako pojmovno vseobsežen in strukturno razvit, da omogoča 

tudi otrokov poln jezikovni in pojmovni razvoj« (Gruden 1993: 636). Živa Gruden 

poudarja pomen narečja in v njem ne vidi samo sredstva, s katerim otrok lažje usvaja 

knjižni jezik in razume funkcijsko razvrstitev jezikovnega diasistema, ampak pravo 

kulturno bogastvo: »[J]ezikovni pouk ne more biti le učenje knjižnega jezika, temveč 

tudi spoznavanje jezikovnega sistema v celoti« (Gruden 1993: 637).  

Nataša Gliha Komac v svoji monografiji, v kateri obravnava razvijanje slovenske 

sporazumevalne zmožnosti v Kanalski dolini, našteva celo vrsto programov 

dvojezičnega izobraževanja glede na njihovo učinkovitost.19 Kakor sama ugotavlja, 

obstaja veliko različnih pristopov in modelov dvo- ali večjezične vzgoje, ki jih je treba 

smiselno uporabljati glede na okolje, v katerem poteka poučevanje, ter glede na 

jezikovni cilj, ki si ga zastavlja posamezna ustanova (promoviranje učenja dveh ali več 

jezikov ali njihovo zavestno zanemarjanje). Glede na učinkovitost dvo- oziroma 

večjezičnosti avtorica ločuje subtraktivno dvo- ali večjezičnost, ko pri učenju enega 

jezika prihaja do izrivanja drugega, ter aditivno dvo- ali večjezičnost, ko do tega pojava 

ne prihaja (Gliha Komac 2009: 49). Za nastanek dvojezičnega govorca je potrebna 

aditivna dvojezičnost, ki ohranja enakovrednost med jezikoma. V to smer se trudi tudi 

večstopenjska šola v Špetru, ki s svojim šolskim modelom zagotavlja učencem čim 

boljše in lahkotnejše napredovanje v obeh jezikih. 

V zvezi s kvantitativnim razmerjem med jeziki avtorica ločuje uravnoteženo dvo- ali 

večjezičnost, pri kateri sta oba jezika oziroma so vsi jeziki na razpolago v enaki meri, 

ali dominantno dvojezičnost, ko učenec boljše obvlada enega izmed jezikov (Gliha 

Komac 2009: 48). Živa Gruden si prizadeva, da bi bili slovenščina in italijanščina na 

vseh stopnjah špetrske šole enakovredni. Že v predšolskem obdobju se vzgojitelji 

trudijo poudariti enakovrednost obeh jezikov in spodbujajo otroke k dvojezičnosti. 

»Italijanska« vzgojiteljica »[…] obnavlja model okolja, torej diglosijo slovensko 

                                                 
19 Glej preglednico v Gliha Komac: 2009: 50. 
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narečje/italijanski knjižni jezik, »slovenska« pa uresničuje normalen slovenski diasistem 

in diglosijo prerašča« (Gruden 1991: 58). 

»Italijanska učiteljica uporablja italijanski knjižni jezik in slovensko narečje, slovenska 

pa z uporabo slovenskega knjižnega jezika pomaga dati slovenščini enakovreden 

položaj. V vrtcu otrokom ponudijo stik z narečjem in slovenskim knjižnim jezikom, s 

prehodom v osnovno šolo pa postaneta slovenski in italijanski knjižni jezik enakovredna 

nosilca učnega programa« (Kerin 2007: 4). 

Z vidika konteksta usvajanja oz. učenja dveh ali več jezikov Nataša Gliha Komac ločuje 

med usklajeno in sestavljeno dvo- oziroma večjezičnostjo. Pri sestavljeni dvo- oziroma 

večjezičnosti otroci usvajajo jezike časovno in prostorsko ločeno, pri usklajeni dvo- 

oziroma večjezičnosti poteka usvajanje jezikov istočasno s prehajanjem iz enega jezika 

v drugega (Gliha Komac 2009: 49). Na špetrski osnovni šoli so še posebej pozorni na 

to, da pouk v slovenskem jeziku poteka v slovenski učilnici, v italijanskem jeziku pa v 

italijanski. To omogoča otrokom, da uporabo določenega jezika povežejo z okoljem, ki 

jih obdaja. 

Živa Gruden je ena izmed najbolj znanih slovenskih jezikoslovk, ki se ukvarjajo s 

problemom dvojezičnosti v Italiji. Danila Zuljan Kumar jo predstavi z besedami: 

 

Delo Žive Gruden je bilo večkrat opaženo; med drugim je v Sloveniji dobila državno nagrado na 

področju slovstva, v letu 2002 pa je bila med štirinajstimi nominirankami v akciji revije Jana za 

Slovenko leta. Njeno delo je izjemno raznovrstno. Poleg vodenja šole je avtorica več izvirnih 

znanstvenih člankov, prevajalka pravljic iz nadiškega narečja v slovenski knjižni jezik, 

prevajalka znanstvenih člankov italijanskih slovenistov, avtorica spremnih besed v knjigah, njen 

izpis na Cobissu sestavlja več kot 35 enot. 

(Zuljan Kumar 2003: 3) 

 

Živa Gruden je prav gotovo tista oseba, ki se je v največji meri trudila za zasnovo in 

izpeljavo projekta dvojezične italijansko-slovenske šole na območju Videmske 

pokrajine. Prav zato se večkrat govori prav o »njeni šoli«.20 Zamisel o tem projektu je 

                                                 
20 »Živa, tvoja šola, lahko rečem tvoja, saj si zanjo najbolj zaslužna prav ti, [..]« (Zuljan Kumar 2003: 3). 
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sprva začela nastajati okrog Študijskega centra Nediža v Špetru, vendar je Živa Gruden 

od vsega začetka prevzela nase odgovornost za uresničitev projekta. Sama pravi, da je 

razmišljala tudi »o razširitvi učenja slovenščine, tako vertikalno kot horizontalno, se 

pravi tako na višje stopnje šolanja kot na večje območje« (Zuljan Kumar 2003: 3). 

Žal vse do danes do tega ni prišlo, če izvzamemo večstopenjsko šolo v Špetru, ki 

zajema tudi nižjo srednjo šolo. V Videmski pokrajini ni višjih srednjih šol, v katerih bi 

se dijaki srečali s slovenskim jezikom, zato so se primorani – če želijo nadaljevati študij 

v slovenščini – vpisati na šolske ustanove v Trstu ali Gorici. Zaščitni zakon slovenske 

manjšine pa med drugim predvideva tudi fakultativno poučevanje slovenščine v vseh 

šolah v pokrajini. 

Pred ustanovitvijo špetrske dvojezične osnovne šole je bil položaj otrok, ki so prihajali 

iz slovenskih družin, bistveno slabši. Iz statističnih podatkov iz obdobja enojezičnega 

šolstva v Benečiji je razvidno, da je bil njihov šolski uspeh glede na pokrajinsko in 

državno povprečje dokaj nizek.21 O tem govori Rihard Ruttar (1984) v članku 

Dvojezičnost v Benečiji: obogatitev ali ovira?,22 ki je nastal istega leta, kot je bil 

ustanovljen špetrski dvojezični vrtec. V tem članku je avtor skušal opredeliti vlogo, ki 

jo ima jezik v kognitivnem, čustvenem in družbenem razvoju pri otrocih. Zavedal se je, 

da je lahko jezik v določenem družbenem kontekstu diskriminacijski element, in si v 

zvezi s tem postavljal številna vprašanja, ki se dotikajo vloge dvojezičnosti pri otroku. 

Spraševal se je, ali je lahko znanje slovenščine pojmovano kot objektivna prednost kljub 

prisotnosti mnogih diskriminacijskih družbenih pojavov, ki mu pripisujejo negativen 

pomen. Zaradi kompleksnosti tematike je težko odgovoriti na taka in podobna 

vprašanja. Večina raziskav, ki so se ukvarjale s to tematiko, je potrjevala dejstvo, da 

obstaja neka tesna povezava med šolskim uspehom in družbeno stratifikacijo. Avtor 

poroča o dveh terenskih raziskavah,23 ki sta se ukvarjali s to problematiko. Izsledki 

dokazujejo, da je v osemdestih letih v Benečiji obstajala neka »prikrita selekcija«, na 

podlagi katere so dvojezični učenci mnogo pogosteje ponavljali razrede kot enojezični 

otroci. To je močno vplivalo na narodno in individualno zavest dvojezičnih otrok, ki so 

                                                 
21 V šolskem letu 1979/80 je bilo na srednji šoli v Špetru 27,5 % ponavljalcev, v šolskem letu 1980/81 pa 
celo 28,2 %, medtem ko znaša državno povprečje v teh obdobjih od 8 do 9 % (Ruttar 1998: 121). 
22 Na ta vir se nanašajo tudi podatki v nadaljevanju. 
23 To sta: Problem in identifikacija med slovenskimi otroki v videmski pokrajini ter Kakšna šola za 
Benečijo? Opravljeni sta bili z vprašalnikom, ki je omogočal neposreden stik med raziskovalcem in 
anketirancem. Avtor meni, da raziskavi vsebujeta nekatere uporabne poglede na problem primarne in 
sekundarne socializacije pri otrocih. 
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se počutili nemočni in manjvredni v primerjavi z italijanskimi sovrstniki. Lastni jezik so 

doživljali predvsem kot oviro, ne pa kot obogatitev, zato so na nezavedni ravni 

postopoma izgubljali družbene vrednote lokalnih jezikovnih in kulturnih prvin. Kljub 

temu da se je od takrat veliko stvari spremenilo, se po mojem mnenju dvojezični učenci 

iz Špetra še danes zavedajo, da se jim dejansko bolj splača dobro obvladati večinski, 

uradni italijanski jezik, saj je slovensko narečje bistveno manj uporabno v javnem 

življenju.  

Ruttarjeve ugotovitve glede diskriminacijskih dejavnikov, ki so prisotni na območju 

Slovenske Benečije, in njihovih posledic na otrokovo doživljanje sveta, v katerem živi, 

so prav gotovo vplivali na zasnovo špetrske šole, saj si šolski sistem posebej prizadeva 

za ohranjanje enakovrednosti obeh jezikov, manjšinskega in večinskega. 

Šolanje na tem območju je zelo pomembno, ker omogoča tamkajšnjim prebivalcem 

razvijanje in obnavljanje stika s slovenskim jezikom. Dvojezični pouk je odločilen 

korak k ohranjanju slovenščine in zoperstavljanju asimilacijskim pritiskom. Dvojezična 

šola v Špetru je v ta namen izbrala tudi jezikovno načrtovanje, ki teži k aditivni 

dvojezičnosti. Pri oblikovanju ustreznega šolskega modela je treba upoštevati veliko 

sociolingvističnih dejavnikov, med katerimi ne gre pozabiti na heterogenost skupine 

učencev, ki obiskuje šolo. Jasno je, da se pripadnik slovenske manjšine v Špetru močno 

razlikuje od enojezičnih prebivalcev tega okraja, saj prav skozi svoj materni jezik 

doživlja stvarnost, ki ga obdaja.  
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3. Teoretična in metodološka izhodišča  

3.1. Izbira strokovnega izrazja in merila za razvrščanje pridobljenih 

podatkov 

 

Največja težava, s katero sem se soočala pri analizi pridobljenih podatkov, je bila izbira 

ustreznega izrazja za označitev jezikovnih pojavov. Avtorji strokovne literature, ki sem 

jo upoštevala, pri opredeljevanju strokovnih izrazov niso enotni. Upoštevajoč območje, 

na katerem je bil izveden test, in jezikovno pripadnost posameznih informantov, sem se 

odločila, da bom pri analizi podatkov upoštevala določena merila, ki jih navajam v 

nadaljevanju. 

1. Prizadevanja manjšinske skupnosti gredo predvsem v smer dvojezičnosti, saj skušajo 

poudariti enakopravnost obeh jezikov, italijanskega in slovenskega. Zaradi tega je na 

tem območju tudi nastala dvojezična šola. Najprej se mi je potemtakem porodilo 

vprašanje o pomenu besede dvojezičnost in kdo so pravzaprav dvojezični govorci.  

Kot pravi Nataša Gliha Komac (2009: 25) v uvodu k svoji monografiji, je pojav dvo- 

oziroma večjezičnosti v naraščanju, saj je dandanes skoraj nujno, da vsak izmed nas 

pozna vsaj še en jezik iz sosednjih držav in enega za širše mednarodno sporazumevanje. 

V tem smislu je dvojezičnost nekaj povsem vsakdanjega, vendar pojava ne gre kar tako 

posploševati. Razlikovati moramo na primer med rojenimi govorci dveh ali več jezikov 

ter tistimi, ki drugi jezik24 osvojijo šele v poznem šolskem obdobju ali celo kasneje. V 

vseh teh primerih kljub očitnim razlikam govorimo o dvo- oziroma večjezičnih osebkih.  

Albina Nećak Lük dvo- oziroma večjezičnost25 opredeljuje: 

 

                                                 
24 Izraz drugi jezik označuje tisti jezik, ki ga posameznik usvoji kot drugega. To se pravi, da ni rojeni 
govorec tega jezika. Za materni jezik, ki se ga posameznik nauči ob rojstvu, uporabljamo izraz prvi jezik. 
Do tega jezika ima običajno govorec pozitiven odnos. Izraz prvi jezik pa lahko uporabljamo tudi v drugih 
pomenih, na primer kot jezik, ki je v določenem obdobju za posameznika močnejši, oziroma jezik, ki ga 
nekdo pogosteje uporablja. Nekateri avtorji uporabljajo tudi sopomenko naravni jezik (prim. opombe 27, 
28 in 30 v Gliha Komac 2009: 37, 38). 
25 Definicij dvojezičnosti je več. Glej poglavje Definicije dvojezičnega govorca oziroma njegove 
sporazumevalne zmožnosti v članku Albine Nećak Lük Dvojezičnost ni dvojna enojezičnost (Nećak Lük 
1995). 



 
 

- 23 - 

[...] kot zmožnost posameznika sporazumevati se v dveh (ali več) jezikih, ki ima – ker je 

sporazumevanje družbeno dejanje – družbene razsežnosti. Izraz zmožnost vsebuje implicitno 

psihološko, kognitivno razsežnost pojava ter eksplicitno jezikovno, funkcionalno dimenzijo. 

Pojav je hkrati družbeno pogojen in vpliva na razmerja v družbi [...], navedeni vidiki opozarjajo, 

da je dvojezičnost večdimenzionalen pojav, pri katerem je obvladanje dveh (ali več) jezikovnih 

kodov le ena od razsežnosti, četudi najbolj očitna. 

(Nećak Lük 1995: 8) 

 

Oznaka dvojezični govorci vključuje popolnoma različne osebke: gluhe, ki uporabljajo 

znakovni jezik; člane jezikovne manjšine, ki uporabljajo manjšinski jezik doma, 

večinskega pa v vseh drugih položajih; znanstvenike, ki uporabljajo drugi jezik za 

branje oziroma pisanje člankov in prispevkov, vendar redkokdaj v tem jeziku tudi 

govorijo; prevajalce in tolmače, ki dobro obvladajo oba jezika; osebe, ki le s težavo 

govorijo jezik tuje države, pisati in brati pa tega jezika sploh ne znajo. Vsem je skupno 

predvsem to, da njihova življenja vodita vsaj dva jezika. Dvojezične govorce, ki po sili 

razmer dlje časa ne uporabljajo enega izmed jezikov, imenujemo nedejavni dvojezični 

govorci (dormant bilinguals), saj svoje znanje drugega jezika kljub temu ohranjajo 

(Grosjean 2001: 10). 

Pomembno se mi zdi poudariti, da dvojezični govorec ni vsota dveh enojezičnih 

govorcev (prim. Nećak 1995: 9), kar pomeni, da ni nujno, da je njegova jezikovna 

zmožnost enako dobro razvita v obeh (ali več) jezikih. Nekateri uporabljajo določen 

jezik glede na svoj trenutni položaj: najpogosteje se dogaja, da se na primer določen 

jezik uporablja v družinskem okolju, drugi pa v drugih življenjskih položajih zunaj 

njega. Nekateri pa uporabljajo neki jezik samo takrat, kadar morajo razpravljati o 

določeni problematiki, pri kateri v tem jeziku boljše obvladajo strokovno izrazje. Za 

dvojezične govorce je značilno tudi, da uporabljajo različne »jezikovne načine« 

(language modes): torej enojezične (the monolingual language mode), kadar se 

pogovajajo z enojezično osebo, pri čemer dezaktivirajo jezik, ki ga ne uporabljajo; in 

dvojezične (the bilingual language mode) v pogovoru z dvojezično osebo, pri čemer si 

udeleženci pogovora izberejo določen jezik, ki ga bodo uporabljali kot osnovo, vendar 

se lahko jezik glede na okoliščine po potrebi spreminja, morda celo večkrat med samim 

pogovorom. Pri enojezičnem jezikovnem načinu lahko prihaja do jezikovnih 
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interferenc, pri dvojezičnem pa do kodnega preklapljanja26 in izposoje (Grosjean 2001: 

10). 

Iz rezultatov vprašalnikov ugotavljam, da nekateri četrtošolci špetrske šole uporabljajo 

slovenščino izključno v šolskem okolju, kar pomeni, da je njena raba zelo omejena, 

čeprav lahko na podlagi tega, kar je bilo prej rečeno, trdimo, da so tudi ti otroci 

dvojezični. 

Ob tem pa ne moremo mimo dejstva, da obiskovati dvojezično šolo na tem območju ne 

pomeni nujno biti pripadnik slovenske narodne manjšine v Italiji. Iz vprašalnikov, ki so 

jih izpolnjevali otroci,27 je to dejstvo še posebej razvidno. V tem se skupini otrok iz 

Porabja in Špetra najbolj razlikujeta, saj so na Madžarskem raziskovalci obravnavali 

samo otroke, ki spadajo v to skupino, medtem ko so učenci, ki obiskujejo špetrsko šolo, 

izredno heterogeni.  

Menim, da je pripadnost določeni narodni skupnosti predvsem odločitev posameznika. 

To še posebej velja za otroke, ki živijo na občutljivem jezikovno mešanem okolju, torej 

področju, na katerem se vzpostavljajo razmerja med jezikovnimi skupnostmi, ki 

sobivajo v okviru iste govorne skupnosti (Gliha Komac 2009: 26). Narodnost ni 

državljanstvo, zato ga ni mogoče enostavno razbrati iz tega, kar je zapisano v osebnih 

izkaznicah posameznih učencev. Dejstvo, da otrok prihaja iz italijanske jezikovne 

skupnosti,28 nikakor ne izključuje možnosti, da se bo v bližnji prihodnosti odločil, da bo 

njegova narodnost slovenska. Osebno menim, da otroci pri tej starosti še nikakor niso 

sposobni popolnoma razumeti, kaj pravzaprav pomeni narodna pripadnost, zato niti 

sebe ne morejo objektivno opredeliti, vendar pa lahko s pomočjo preprostih vprašanj o 

jezikovnih navadah in pripadnosti posameznikov o informantih veliko izvemo.29 

                                                 
26 V dvojezičnem jezikovnem načinu se lahko osnovni jezik, ki je bil sprva izbran za pogovor, spremeni 
tako, da udeleženci pogovora preklopijo v drug jezik oziroma »skačejo« iz enega jezika v drugega. 
Dvojezične osebe to njihovo značilno početje razlikuje od drugih enojezičnih govorcev, zato skušajo ta 
jezikovni pojav omejiti na določene govorne položaje, ki so odvisni od različnih sociolingvističnih 
dejavnikov (Grosjean 2001: 12)  
27 Glej poglavje o opisu obravnavane populacije. 
28 Kar pomeni, da se starši s svojim otrokom pogovarjajo izključno v italijanščini, torej nima 
vsakodnevnih obšolskih stikov s slovenščino. To sicer ne velja za vse informante, vendar je večina 
učencev pri izpolnjevanju vprašalnika zapisala, da uporablja slovenščino samo v šoli. Glej opombo 
zgoraj. »Jezikovne skupnosti so družbene skupnosti, ki se razlikujejo glede na rabo različnih zvrsti in 
podzvrsti istega jezika; opredeljuje jih jezik, ki ga govorijo njihovi pripadniki« (Gliha Komac 2009: 26).  
29 Glej prilogo 2. 



 
 

- 25 - 

2. Drugi pojem, do katerega se je glede na obravnavano območje treba opredeliti, je 

diglosija. Ta izraz označuje družbene razmere, v katerih govorec en jezikovni različek 

(ali jezik) uporablja v formalnih okoliščinah oziroma samo v določenih družbenih 

položajih, drugega, ki je v primerjavi s prvim v manjvrednostnem položaju, pa le v 

zasebnih okoliščinah.30 

 

Za jezikovno mešana okolja, večjezične posameznike oz. večjezične govorne skupnosti je 

značilna funkcionalna specializacija jezikov in njihovih različic, pri čemer ima vsak jezik oz. 

zvrst tega jezika določeno funkcijo. S. Schiavi Fachin (1994, 44) npr. ugotavlja, da je za zgornji 

del Kanalske doline na meji med Avstrijo in Slovenijo značilna štirijezičnost, pri čemer si 

slovenščina skupaj s furlanščino in lokalno različico nemščine deli status nižje različice in se 

uporablja v neformalnih položajih (družina, vsakdanje in osnovno sporazumevanje), medtem ko 

se v vseh javnih položajih kot višja statusna različica uporablja italijanščina. 

(Gliha Komac 2009: 40) 

 

V šoli je po mojem mnenju manj diglosičnih govorcev kot v jezikovno mešanih okoljih 

na Tržaškem in Goriškem, saj sem na podlagi opazovanja učencev špetrske dvojezične 

šole na več stopnjah opazila, da jezikovni različek, ki ga otroci uporabljajo za 

medsebojno sporazumevanje, v večini primerov ni slovenski. To dokazujejo tudi 

izsledki vprašalnikov, ki so bili opravljeni v četrtem razredu dvojezične osnovne šole. 

3. Pri sami analizi z vprašalnikom pridobljenega gradiva sem naletela na težave z 

razvrščanjem neknjižnih slovenskih besed, ki so jih zapisali otroci. Največ težav sem 

imela pri določanju narečnega besedja in interferenc iz drugih jezikov. 

3.1. Najprej je treba razčistiti pomen pojma interferenca in opredeliti kontekst, v 

katerem je beseda uporabljena v tej raziskavi. Interferenca je jezikovni pojav, ki prehaja 

                                                 
30 Prim. razlagi: »When two or more different varietes or languages co-occur throughout a speech 
community, each with a distinct range of social functions in complementary distribution, we have a 
situation of diglossia« (Blanc 2001: 17); »Pojem diglosije kot zamejitve funkcij v sporazumevalni praksi 
določene (določenih) jezikovne (jezikovnih) skupnosti je v jezikoslovje vpeljal Ferguson (1959: 336). 
Fishman (1968: 34) je definicijo razširil in ob opredelitvi dvojezičnosti kot sposobnosti posameznika, da 
uporablja več jezikov, izpostavil opredelitev diglosije kot družbene razsežnosti. Gre za t. i. visoko in 
nizko različico (jezika), pri čemer se visoka uporablja za izobraževanje, v religiozne namene in pri 
formalnem sporazumevanju, nizka pa pri neformalnih stikih in v lokalni rabi (prim. Baetens Beardsmore 
1986: 39; Nećak Lük 1995; Komac 2002: 18)« (Gliha Komac 2009: 25). 
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iz enega stičnega jezika v drugega, lahko se pojavljaja v pisni ali ustni obliki, ter na 

različnih jezikovnih ravninah, na primer na besedni, pomenski, pravopisni, skladenjski 

ali fonetični. Poznamo interference dveh vrst, in sicer statične interference, ki se v enem 

ali drugem jeziku pojavljajo zaradi dolgotrajnih stikov, in dinamične interference, ki jih 

posameznik pri oblikovanju določenega besedila tvori spontano zaradi svojega znanja 

dveh jezikov. Poslednjo vrsto interferenc bom upoštevala pri analizi gradiva. Do pojava 

dinamičnih interferenc prihaja predvsem zaradi trenutnih okoliščin – na primer, ko 

dvojezični osebek nehote prevzame sintaktično strukturo jezika, ki je nedejaven, in jo 

prilagodi jeziku, ki ga trenutno uporablja.31 

Ker se špetrski otroci ne srečujejo samo z italijanščino in slovenščino,32 sem morala biti 

pri analizi korpusa pozorna na jezikovno pripadnost posameznih učencev. Ker je moje 

znanje jezikov s tega vidika nezadostno, si pri nekaterih besedah nisem znala razložiti, 

od kod prihajajo. 

3.2. Po Toporišičevi zvrstnostni teoriji se socialna neknjižna nadzvrst deli na 

pokrajinske pogovorne jezike in zemljepisna narečja, ki so »najpogosteje posebne 

oblike kakega jezika na čisto določenem (prvotno kmečkem) zemljepisnem področju« 

(Toporišič 2004: 23).  

 

                                                 
31 Prim. Grosjean, 2001: 11 »An interference is a speaker-specific deviation from the language being 
spoken due to the influence of the other ‘deactivated’ language. Interferences can occur at all levels of 
language (phonological, lexical, syntactic, semantic, pragmativ) and in all modalites (spoken, written, or 
sign) [...] They are of two kinds: static interferences which reflect permanent traces of one language on an 
other (such a permanent accent, the meaning extensions of particular words, specific syntactic strutures, 
etc.) and dynamic interferences which are the ephemeral instrusions of the other language (as in the case 
of the accidental slip on the stress pattern of a word due to the stress rules of the other language, the 
momentary use of a syntactic structure taken from the language not being spoken, etc.).« 
32 Prim. tabelo o jezikovni pripadnosti posameznih otrok, ki so sodelovali pri testiranju. Otroci govorijo 
slovensko in italijansko, nekateri tudi furlansko; učijo se angleščino, na nižji srednji šoli tudi nemško; 
nekaj je tudi tujih učencev, npr. iz Hrvaške, Nemčije, Francije, Norveške, Poljske ter s Filipinov. Treba je 
upoštevati možnost, da tudi ti »tuji« otroci prispevajo k besednemu zakladu otrok, s katerimi se 
pogovarjajo. 
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Slika 3: Zemljepisni prikaz narečnih skupin (Toporišič 2004: 24) 

 

Zaradi pomanjkanja neposrednih vplivov matice narečja, ki so se razvila na tem 

območju, močno odstopajo od drugih slovenskih narečij in od knjižne slovenščine. To 

ne velja samo za jezikovno strukturo tega narečja, ampak tudi za njegov status, ki je 

zaradi razmer na zahodu slovenskega narodnostnega ozemlja prevzel poseben položaj. 

Dokaj očiten je tudi vpliv romanskih jezikov (Gruden 1993: 635). 

Po Toporišiču (2004: 21) se pokrajinski pogovorni jeziki uporabljajo na posameznih 

zemljepisnih območjih pri opravljanju nalog, ki jih na vsenarodnem območju opravljajo 

v slovenskem knjižnem jeziku. Ločujemo osrednjeslovenski (Ljubljana), južnoštajerski 

(Celje), severnoštajerski (Maribor), primorski (okolica Nove Gorice, Trsta, Kopra, 

Postojne), rovtarski (Škofja Loka), koroški pokrajinski pogovorni jezik (Avstrija). 

Pokrajinski pogovorni jezik se kaže v uporabi sposojenk iz nemškega in romanskih 

jezikov, ima pa tudi preprostejšo skladnjo. Pri analizi gradiva je treba upoštevati, da je 

za mnoge učence edini stik s slovenskim jezikom šola, ki jo obiskujejo. Tu se otroci 

pogovarjajo po slovensko večinoma s šolskim osebjem,33 ki prihaja skoraj izključno z 

Goriškega in Tržaškega. To se pravi, da je nestandardni različek, ki ga uporabljajo 

                                                 
33 Glej prilogo 3. 
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otroci v šoli, navadno pokrajinski pogovorni jezik iz sosednjih pokrajin. Med besedami, 

ki so jih zapisali špetrski učenci, je tudi kakšna taka, ki bi jo lahko pripisali zemljepisni 

različici knjižnega jezika, ki jo uporabljajo v zamejstvu.  

Ker se zavedam, da slovenskega narečja, ki ga govorijo tamkajšnji prebivalci, ne 

poznam v zadostni meri, sem prosila za pomoč sodelavki,34 za kateri sklepam, da imata 

ustrezno jezikovno izobrazbo in da ta govor dobro obvladata. Sodelavki sta mi pomagali 

pri razčlenitvi slovenskega dela gradiva ter prepoznavanju posameznih narečnih 

izrazov; eno od njiju sem prosila tudi za pomoč pri razvrščanju gradiva glede na 

interference iz drugih jezikov, saj je na tem področju mnogo bolj izkušena od mene. 

 

  

                                                 
34 Anito Bergnach iz Postojne, magistrantko na Videmski univerzi na fakulteti Lingue e Letterature 
Straniere, ki že vrsto let živi v Vidmu in je zaposlena na nižjih srednjih šolah v Špetru in okolici, ter 
Valentino Galli, ki je diplomirala iz angleškega jezika na Videmski prevajalski fakulteti in že od rojstva 
živi v dvojezični špetrski družini. 



 
 

 

3.2. Opis vzorca populacije

 

Da bi bile ugotovitve raziskave 

Nećak Lük, Franc Maruši

enako metodologijo.  

Zanimalo me je torej, kateri j

se v večstopenjsko šolo v Špeter vpisujejo otroci iz mešanih, izklju

izključno italijanskih družin. Ne

določenim jezikom prav v ok

Zaradi tega sem pri obravnavi in ovrednotenju posameznih testov upoštevala jezikovno 

pripadnost informantov. Otrokom sem razdelila vprašalnike,

podrobnejših informacij o njihovem odnosu do slovenš

Prva tri vprašanja so se nanašala na osebne podatke informantov (kraj in datum rojstva, 

bivališče, morebitna daljša bivanja v kakem drugem kraju).

prikazujejo kraje rojstva in bivališ

 

                                        
35 Glej prilogo 2. 

Cittiglio (VA); 1

San Daniele; 1

Gavardo; 1
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Opis vzorca populacije 

Da bi bile ugotovitve raziskave čim bolj primerljive s tistimi, do katerih so prišli Albina 

ak Lük, Franc Marušič in Tina Verovnik v svoji študiji, sem se lotila raziskovanja z 

Zanimalo me je torej, kateri jezik je močnejši pri otrocih v Špetru. Kot sem že omenila, 

stopenjsko šolo v Špeter vpisujejo otroci iz mešanih, izključ

no italijanskih družin. Nekaj primerov je celo takih, ki se prvi

enim jezikom prav v okviru izobraževanja.  

Zaradi tega sem pri obravnavi in ovrednotenju posameznih testov upoštevala jezikovno 

pripadnost informantov. Otrokom sem razdelila vprašalnike, s katerimi sem prišla do

informacij o njihovem odnosu do slovenščine.35  

tri vprašanja so se nanašala na osebne podatke informantov (kraj in datum rojstva, 

e, morebitna daljša bivanja v kakem drugem kraju). Grafikoni, ki sledijo, 

prikazujejo kraje rojstva in bivališča posameznih informantov. 

Grafikon 1: Kraj rojstva informantov 
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s katerimi sem prišla do 

tri vprašanja so se nanašala na osebne podatke informantov (kraj in datum rojstva, 

Grafikoni, ki sledijo, 
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Večina otrok je zapisala, da ni živela nikjer drugje. Izjem

let živel v Gorenjem Torbiju, ter 
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vendar nista zapisala nobenega

svojega šestega meseca živel v B

Brenti v pokrajini Varese, v Lombardiji
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Grafikon 2: Bivališče informantov 

ina otrok je zapisala, da ni živela nikjer drugje. Izjemi sta učenec številka 8, ki je pet 

v Gorenjem Torbiju, ter učenec številka 13, ki je štiri leta živel 

enec 6 je prej živel v Madonni delle Grazie, učenec 16 pa v Kobaridu, 

ga podrobnejšega podatka v zvezi s tem. Uč

meseca živel v Borgu Boiani, medtem ko učenka 9 pravi, da je živela v 

Brenti v pokrajini Varese, v Lombardiji, »ko je bila zelo majhna«. 

je nanašal na krajevno pripadnost staršev uč
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Naslednja vprašanja so bila usmerjena v jezik oziroma v jezike, ki jih otroci uporabljajo 

doma. Na vprašanje Kateri jezik(i) se govori(jo) v tvoji družini? so otroci desetkrat 

napisali samo italijansko, štirikrat italijansko in slovensko, enkrat slovensko, italijansko 

in furlansko ter enkrat samo slovensko.  

 

slovensko. 
4 Iz Vidma. Italijansko. Iz Vidma. Italijansko. 
5 Iz Čedada. Njen materni jezik je 

italijanščina. 
Iz Novokuzza 

blizu Preprotta. 
Italijansko. 

6 Iz Čedada. Italijansko in furlansko. 
Njen materni jezik je 

furlanščina. 

– – 

7 – Italijansko. Njen 
materni jezik je 

italijanščina 

Iz Salerna. Italijansko in malo 
slovensko. Njegov 

materni jezik je 
italijanščina. 

8 Iz 
Gnidovizze. 

Italijansko. – Italijansko. 

9 Iz Mašere v 
Videmski 
pokrajini. 

Italijansko, slovensko 
in angleško. Njen 
materni jezik je 

italijanščina. 

Iz Brente v 
pokrajini 
Varese, v 

Lombardiji. 

Angleško, 
italijansko in 

nemško. Njegov 
materni jezik je 

italijanščina. 
10 Iz Švice. Slovenščina in 

italijanščina. Njen 
materni jezik je 

slovenščina. 

Iz Vidma. Italijanščina. 
Njegov materni 

jezik je 
italijanščina. 

11 Iz 
Podbonesca. 

Italijanščina. Iz Vidma. Italijansko. 

12 Iz Špetra. Italijanščina. Iz Moimacca. Italijansko. 
13 Iz Origgia v 

Lombardiji. 
Italijansko. Njen 
materni jezik je 

italijanščina. 

Iz Origgia v 
Lombardiji. 

Italijansko. 
Njegov materni 

jezik je 
italijanščina. 

14 – italijansko Čedad italijansko 
15 Iz Čedada. Italijansko in furlansko. 

Njen materni jezik je 
furlanščina. 

Iz Lignana. 
Kasneje se je 

preselil v 
Liesso. 

Slovenščina in 
italijanščina. 

Njegov materni 
jezik je 

slovenščina. 
16 Iz Kreda. Italijansko in 

slovensko. Njen 
materni jezik je 

slovenščina. 

Šempeter pri 
Gorici 

Slovensko, 
italijansko in 

angleško. Njegov 
materni jezik je 

slovenščina. 
Tabela 1: Krajevna in jezikovna pripadnost staršev otrok 



 

Grafikon 3: 
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predlaganimi odgovori. Sledilo je vprašanje 

pravzaprav pomenska dopolnitev prejšnjega.
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: Jeziki, ki se govorijo v družini informantov 

njega grafikona je razmerje med tremi jeziki lepo razvidno. Podrobnejše 

slovenskega jezika na domovih učencev sem poskusila dobiti z vprašanje

doma pogovarjaš v slovenščini?, pri katerem so morali otroci izbirati med že 

Sledilo je vprašanje Kdaj uporabljaš slovenščino doma?

dopolnitev prejšnjega. 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

. Podrobnejše podatke 

vprašanjem Se 

otroci izbirati med že 

ino doma?, ki je 

furlansko

italijansko

slovensko



 
 

Grafikon 4: Delež opazovanih otrok, ki v doma

 

Otroka 2 in 3 sta zapisala, da se pogovarjata nare

(otrok 2) ter ob sobotah in nedeljah (otrok 3), 

del vsakodnevnega sporazumevanja. U

ob njem pa so pripisali 

Učenka 9 se pogovarja v slovenš

babica »kaj sprašuje ali z njo kar govori«. U

mamo, za katero pravi, da je sloven

slovensko z očetom vsak dan, u

družinskimi člani (mama, o

Nekateri učenci, ki so na prejšnje vprašanje od

uporabljajo slovenščino 

(učenec 1), »ko se učim« (u

ko nočem, da bi me moji starši razumeli

nekakšen poseben položaj, ki je v nekem smislu privilegiran. Otroci se zavedajo, da 
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dodatnega jezika omogoč

jezik uporabljajo takrat, 
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Delež opazovanih otrok, ki v domačem okolju uporabljajo slovenš

Otroka 2 in 3 sta zapisala, da se pogovarjata narečno s stricem, in sicer med u

ob sobotah in nedeljah (otrok 3), česar seveda ne moramo upoštevati kot 

vsakodnevnega sporazumevanja. Učenci 9, 10, 15 in 16 so označ

ob njem pa so pripisali družinske člane, s katerimi uporabljajo standardno slovenš

enka 9 se pogovarja v slovenščini z mamo in babico, in sicer samo takrat, ko jo 

babica »kaj sprašuje ali z njo kar govori«. Učenec 10 se pogovarja v slovenš

mo, za katero pravi, da je slovenščina njen materni jezik. Učenec 15 se pogovarja 

etom vsak dan, učenec 16 pa uporablja slovenščino v pogovoru

lani (mama, oče, brat, sestra) vsak dan in v vseh govornih 

enci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili nikalno, so zapisali, da 

 doma samo, kadar »nas obišče nekdo, ki zna samo slovensko« 

čim« (učenec 2), »ko poslušam radio« (učenec 6) in »

me moji starši razumeli« (učenec 14). Otroci pripisujejo slovenš

poseben položaj, ki je v nekem smislu privilegiran. Otroci se zavedajo, da 

imajo v primerjavi s starši, ki slovenščine ne obvladajo, prednost

omogoča, da se pogovarjajo s tistimi, ki znajo samo slovensko, ter da 

 kadar ne želijo, da bi starši razumeli, o čem se pogovarjajo.
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Drugi učenci niso odgovorili na vprašanje, kar pomeni, da slovenščine doma ne 

uporabljajo.  

V naslednjih vprašanjih sem otroke prosila, naj poskusijo ovrednotiti lastno znanje 

slovenščine, italijanščine, narečja ter morebitnih drugih jezikov, ki jih obvladajo. 

 

 

Grafikon 5: Otrokovo vrednotenje lastnega znanja slovenskega jezika 

 

 

Grafikon 6: Otrokovo vrednotenje lastnega znanja narečja 
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Grafikon 7:
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: Otrokovo vrednotenje lastnega znanja italijanskega jezika

Iz grafikonov je lepo razvidno, da italijanski jezik ni samo tisti, ki ga ve

 uporablja (ta podatek je razviden predvsem iz odgovorov na prejšnja vprašanja), 

ampak tudi, da imajo otroci občutek, da so v italijanščini uspešnejši. Najslabše 

ocenjujejo svoje znanje narečja. 

Na vprašanje o ovrednotenju znanja slovenskega jezika, je velika ve

Izjemo predstavlja učenec številka 3, ki se doma pogovarja nare

sobotah in nedeljah. Ta je označil, da je njegovo znanje slovenščine slabo.

odgovorilo, da narečje obvlada dobro, pet pa se jih je 

5 in 12, ki se doma z nikomer ne pogovarjata v slovenšč

doma uporablja standardno slovenščino za sporazumevanje z mamo;

ino doma samo takrat, kadar želi, da ga starši ne 

enec 15, ki se vsak dan pogovarja v slovenščini z očetom, za katerega velja, da je 

materni jezik slovenščina. 

italijanščine so otroci na splošno višje ovrednotili. Nih

čino oblavada slabo, kar 10 otrok trdi, da jezik zna 

dobro so izbrali učenci številka 1, 5, 8, 9, 13 in 16. U

italijanskih družin; učenec 9 doma govori tudi sloven
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Otrokovo vrednotenje lastnega znanja italijanskega jezika 
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jezikov, ki jih obvladajo, štirje učenci niso napisali nič

sicer nimajo niti nobene posebne krajevne pripadnosti ali 

v kakem drugem kraju – vsi so iz Čedada oziroma njegove 

nec 16 pa je živel v Postojni), en sam učenec je napisal furlansko (u

furlansko ob slovenščini in italijanščini; svoje znanje furlanš

so zapisali zelo dobro (učenca 9 in 14) in dob

ine (s katero se srečujejo med poukom), nekateri izmed njih pa so ob 

ini pripisali še druge jezike, na primer dobro znanje ruščine (u

enca 7 in 8, ki pa svojega znanja nista ocenila). Žal iz odgov

kako so otroci prišli v stik s tema jezikoma. 

V naslednjem sklopu vprašanj sem se osredotočila na rabo slovenščine v šoli. Zanimalo 

v šolskem okolju govorijo slovensko. 

se otroci pogovarjajo v slovenščini v šolskem okolju 
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Grafikon 9

 

Velika večina učencev je zapisala, da uporablja slovenš
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z učitelji in neučnim osebjem). U
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Poslednje vprašanje se je
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jezik.  
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9: S kom se otroci pogovarjajo slovensko v šolskem okolju

encev je zapisala, da uporablja slovenščino samo med poukom

itelji (učenec 9 je izjemoma zapisal, da se pogovarja v slovenš

nim osebjem). Učenca 3 in 4 sta zapisala, da uporabljata slovenš

med poukom in med odmorom (učenec 4 uporablja samo standardno slovenš

čje) pri pogovoru z učitelji. 

se je glasilo: Se še kje razen v šoli srečuješ s slovenš

čiti več odgovorov, izbirati so morali med različ

ujejo s slovenščino, ob tem pa so imeli možnost zapisati

slovenskega društva, ki ga obiskujejo, ali medija, preko katerega sprejemajo slovenski 
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Prikaz domen, v katerih se otroci srečujejo s slovenščino zunaj šolskega okolja

 

em otrok se s slovenščino zunaj šolskega okolja ne srečuje. To so otroci številka 
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šolskem letu (2010/2011

testiranju, kaže takale podoba dvojezi

 

Grafikon 11: Vrste dvojezi
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drugih pa dvojezičnost v prid italijanskemu jeziku
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seminarski nalogi, kar je bilo tudi pr
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Pri raziskavi v Porabju

nimam na razpolago podrobnejšega opisa

                                        
36 Raziskava, o kateri poroča Amanda Saksida v 
37 Vendar primerljivost izbora informantov še ne predpostavlja, da bodo tudi rezultati raziskav podobni. 
Kljub tem podobnostim so o
rezultatih raziskav. Otroci, ki sem jih testirala v letošnjem šolskem letu (2010/2011), so pokazali zelo 
skromne prispevke v obeh jezikih, in sicer skromnejše v primerjavi s tistimi, ki so jih zapisali špetrski 
učenci, o katerih poroča Amanda Saksida. Lanski
izkazali, saj so zapisali več besed.
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Glede na podatke iz vprašalnikov predpostavljam, da se pri učencih, ki v letošnjem 

2010/2011) obiskujejo četrti razred osnovne šole in so sodelovali pri 

kaže takale podoba dvojezičnosti: 

Vrste dvojezičnosti, ki se pojavljajo v četrtem razredu špetrske osnovne šole
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podrobnejšega opisa meril, po katerih so raziskovalci izb
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Vendar primerljivost izbora informantov še ne predpostavlja, da bodo tudi rezultati raziskav podobni. 
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zultatih raziskav. Otroci, ki sem jih testirala v letošnjem šolskem letu (2010/2011), so pokazali zelo 
skromne prispevke v obeh jezikih, in sicer skromnejše v primerjavi s tistimi, ki so jih zapisali špetrski 
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informante. Glede na to, da je opredelitev otrok kot pripadnikov določene narodne 

skupnosti po mojem mnenju dokaj težavna,38 je težko zanesljivo ugotoviti, ali so razlike 

med obema skupinama res tako velike, kot se zdi na podlagi teh podatkov. 

Rada bi opozorila še na to, da izbrani vzorec ni reprezentativen, kar pomeni, da 

izsledkov ne moremo posplošiti in z njimi opisati jezikovne razmere na šoli. 

Predstavljen bo samo majhen delež učencev, ki obiskujejo šolo, in ker je obravnavana 

populacija maloštevilna, ne moremo jemati teh števil za odraz dejanskih razmerij v 

celotnem sistemu. Šolo namreč obiskujejo zelo različni učenci. Nekaj je takih, ki se 

doma pogovarjajo na primer samo v hrvaščini ali srbščini, drugi prihajajo iz francoskih 

ali nemških mešanih priseljenskih družin.39 

  

                                                 
38 Glej poglavje Izbira strokovnega izrazja in merila za razvrščanje podatkov. 
39 V raziskavi, ki je bila opravljena v lanskem četrtem razredu iste šole, otrok, ki bi doma govorilo 
izključno slovensko, pravzaprav ni bilo. Samo italijansko in furlansko se je doma pogovarjalo sedem 
otrok, to je 43,75 % celotne populacije, iz mešanih zakonov pa je bilo ostalih devet otrok, to se pravi 
56,25 % obravnavane populacije. Večina otrok iz mešanih zakonov me je med zbiranjem podatkov 
opozorila, da govorijo doma »malo slovensko, dosti pa italijansko«. Iz tega podatka lahko posplošim, da 
je otrok, ki govorijo doma izključno italijansko, skoraj toliko, kolikor jih govori italijansko in slovensko. 
Glavna razlika med skupinama iz Špetra je torej ta, da v tisti iz letošnjega četrtega razreda niso prisotni 
otroci iz mešanih zakonov, zato je tudi manj možnosti za približevanje usklajeni dvojezičnosti.  
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3.3. Predmet raziskave in uporabljena metodologija 

 

Korpus za opazovanje besednega zaklada otrok je bilo besedišče, ki je otrokom na 

razpolago za vsakodnevno rabo. Metodologija asociativnega testa je za analizo 

besednega zaklada ustrezna, saj nam nudi veliko podatkov o konkretnem obvladanju 

določenega jezika. Uporabila sem test besednih asociacij. »Izbrali smo varianto 

usmerjenih oziroma nadzorovanih asociacij verižnega tipa. Učenci so bili glede odziva 

na dražljaj omejeni, upoštevati so morali navodilo, naj zbirajo samo besede iz določene 

kategorije – samostalnike. Kot dražljaje smo ponudili štiri leksikalne domene – centre 

interesa: DOM, ŠOLA, ŠPORT, POKLICI« (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 

121).  

Prav tako kot njihovi sovrstniki iz Porabja so otroci v Špetru ob vsaki leksikalni domeni 

dobili enako navodilo, ki se je glasilo: »Napišite, kar najhitreje morete, vse 

samostalnike, ki se jih spomnite v povezavi s pojmom ... (navedena leksikalna domena). 

Ne zapisujte lastnih imen. Ne ukvarjajte se s pravopisnimi pravili, ni vam treba paziti na 

pravopisne napake.« 

Ob tem pa sem otroke med testiranjem spodbujala k pisanju tako, da sem skušala 

njihovo nalogo opredmetiti z namigovanjem tipa: »Predstavljajte si dom (domena 

DOM)«. »Ozrite se okoli sebe (domena ŠOLA)«. »Spomnite se ljudi, ki jih poznate 

(domena POKLICI)«. »Spomnite se športov, s katerimi se ukvarjate sami ali jih 

spremljate po televiziji, spomnite se športnih pripomočkov, in tako naprej (domena 

ŠPORT)«. 

V obeh raziskavah je sodelovala skupina šestnajstih učencev četrtega razreda osnovne 

šole. Informanti so imeli omejen čas za pisanje, in sicer dve minuti za vsako posamezno 

leksikalno domeno. Pred začetkom testiranja pa sem jim razdelila vprašalnike, ki so mi 

omogočili popis njihovega jezikovnega profila. 
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4. Analiza podatkov in razprava 
 

Gradivo, pridobljeno z asociativnim testom, sem uredila in razčlenila po količini in 

vsebini, kakor so to storili avtorji izhodiščnega članka. 

 

4.1. Razčlemba podatkov po količini 

 

Analizirala sem število odzivov v obeh jezikih, v italijanskem in slovenskem, ter jih 

razdelila na štriri leksikalne domene. Seštela sem vse pojavitve, torej nisem bila 

pozorna na pogostnost pojavljanja posamezne besede, ampak samo na število pojavitev. 

 

Leksikalna domena DOM ŠOLA ŠPORT POKLICI SKUPAJ 
Jezik ital slov ital slov ital slov ital slov ital slov 
Učenec 1 7 5 13 7 8 4 11 5 39 21 
Učenec 2 7 5 10 8 8 4 5 3 30 20 
Učenec 3 13 7 17 10 13 4 11 1 54 22 
Učenec 4 11 5 15 10 9 2 5 2 40 19 
Učenec 5 14 6 15 10 11 9 12 1 52 26 
Učenec 6 9 10 16 13 9 4 8 3 42 30 
Učenec 7 12 12 18 14 14 9 14 2 58 37 
Učenec 8 14 8 14 11 11 3 10 1 49 23 
Učenec 9 15 13 13 9 10 8 12 5 50 35 
Učenec 10 12 7 15 8 7 5 6 3 40 23 
Učenec 11 15 3 16 11 9 8 8 4 48 26 
Učenec 12 9 5 10 15 8 5 7 2 34 27 
Učenec 13 13 0 12 2 8 2 8 3 41 7 
Učenec 14 13 9 10 10 9 8 6 7 38 34 
Učenec 15 10 12 12 7 8 5 8 5 38 29 
Učenec 16 7 14 14 13 7 7 4 6 32 40 
Skupno absolutno 
število 

181 121 220 158 149 87 135 53 685 419 

Razmerje 149,5 100 139 100 171 100 254,7 100 163,4 100 
Tabela 2: Primerjava italijanskih in slovenskih odzivov 

 

Kakor je bilo pričakovati, je učenec 16, ki se doma pogovarja samo v slovenščini, naštel 

največ slovenskih besed. Največ jih je zapisal v leksikalni domeni DOM, kar je seveda 
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razumljivo, saj bolj uporablja slovenščino doma kakor v šolskem okolju. Je pa hkrati 

tudi eden izmed tistih, ki so našteli najmanj besed v italijanščini. Drugi učenci, ki so 

zapisali, da se doma pogovarjajo tudi v slovenščini ob italijanščini (učenci 3, 4, 9, 10) in 

furlanščini (učenec 15), so v vseh leksikalnih domenah vedno našteli več besed v 

italijanščini. Tudi v domenah DOM in ŠOLA je bilo več italijanskih besed, razen 

učenca 15, ki je pri DOMU naštel dve besedi več v slovenščini. To pomeni, da se otroci 

pogosteje srečujejo z italijanščino kot s slovenščino, in to tako v šoli kot doma.  

Ker pa sem opazila, da so otroci večinoma uporabljali ene in iste izraze, sem sklepala, 

da se bo število zelo spremenilo, če bom, tako kot raziskovalci v Porabju, izključila vse 

besede, ki se ponavljajo. Tokrat sem odstranila tudi vse besede, ki niso prišle v poštev 

za analizo, to so na primer lastna imena, besede brez pomena, besedne zveze ter 

besednovrstno neustrezne besede (glagoli in druge besedne vrste). Sopomenke (na 

primer besedi »oče« in »ata«) ter glasoslovne, oblikoslovne in besedotvorne različice (v 

teh primerih sem upoštevala knjižno obliko besede) sem združila, kot so naredili tudi 

raziskovalci v Porabju. 

Pojavila se je popolnoma drugačna podoba: 

 

Leksikalna 
domena 

DOM ŠOLA ŠPORT POKLICI SKUPAJ 

Jezik ital slov ital slov ital slov ital slov ital slov 
Skupno absolutno 
število 

83 63 75 69 44 29 79 24 281 185 

Razmerje 131,7 100 108,7 100 151,7 100 329 100 151,9 100 
Tabela 3: Primerjava italijanskih in slovenskih očiščenih odzivov 

 

Glede na rezulate sklepam, da se otroci bolj srečujejo s slovenskim jezikom v okoljih 

doma in šole, manj slovenskih besed pa uporabljajo v zvezi s pojmi, ki so povezani z 

leksikalnima domenama ŠPORT in POKLICI. Podobna slika se nam pokaže, če iz 

zgornjega seznama izključimo še narečne izraze in interference, ki so jih zapisali 

otroci:40 

                                                 
40 V italijanskem gradivu nisem zasledila narečnih izrazov in interferenc iz drugih jezikov. Izrazi kot npr. 
computer so del knjižnega jezika, torej ne spadajo med interference. 
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Leksikalna domena DOM ŠOLA ŠPORT POKLICI SKUPAJ 
Jezik ital slov ital slov ital slov ital slov ital slov 
Skupno absolutno 
število 

83 43 75 54 44 18 79 20 281 135 

Razmerje 193 100 138,8 100 244,4 100 395 100 208,1 100 
Tabela 4: Primerjava italijanskih in slovenskih očiščenih odzivov brez narečnih izrazov in interferenc 

 

Izsledke se mi zdi smiselno primerjati tudi z izsledki raziskave, ki so jo opravili študenti 

splošnega jezikoslovja na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na ljubljanski 

Filozofski fakulteti, o katerih v svoji seminarski nalogi poroča Amanda Saksida (2003). 

 

Leksikalna 
domena DOM ŠOLA ŠPORT POKLICI SKUPAJ 

Jezik ital slov ital slov ital slov ital slov ital slov 
Absolutno 
število 123 88 168 144 106 56 94 58 491 346 

Razmerje 139,77 100 116,66 100 189,29 100 162,07 100 141,90 100 

Tabela 5: Primerjava slovenskih in italijanskih očiščenih odzivov (Saksida 2003: 8) 

 

V raziskavi Amande Saksida je skupno število očiščenih odzivov večje pri obeh jezikih, 

razmerje med obema jezikoma pa manjše. Če si ogledamo razmerja v posameznih 

leksikalnih domenah, vidimo, da je v raziskavi, o kateri poroča Amanda Saksida, 

pojavitev v obeh jezikih mnogo več, razmerja med italijanščino in slovenščino pa so 

povsod manjša. Zanimivo se mi zdi zlasti, da je v slovenskem delu vsake leksikalne 

domene v obeh tabelah manj odzivov. Ne vemo pa, v kolikšni meri je na izsledke 

vplivalo zaporedje jezikov. V raziskavi, ki jo je opravila Amanda Saksida, so otroci 

namreč najprej zapisovali besede v slovenščini, nato pa v italijanščini.41 Sama sem se za 

                                                 
41 Tudi raziskava Nataše Gliha Komac, ki je bila opravljena v Ukvah v šolskem letu 2003/2004, je dala 
prednost slovenskemu jeziku, tako da so otroci najprej zapisovali besede v slovenščini, nato v 
italijanščini. Tudi avtorica je imela za izhodišče raziskavo, o kateri poročajo Tina Verovnik, Franc 
Marušič in Albina Nećak Lük (1995). Raziskovalka je uporabila metodologijo asociativnega testa, 
upoštevala pa je dražljaje DOM, ŠOLA, ŽIVALI in OTROK. Obravnavana populacija je v tej raziskavi 
tretji, četrti in peti razred osnovne šole v Ukvah. V četrtem razredu osnovne šole je bilo testiranih devet 
učencev. Tabela, ki jo avtorica navaja za primerjavo italijanskih in slovenskih očiščenih odzivov v 
četrtem razredu v Ukvah, nam v primerjavi z raziskavo v Špetru ne kaže nobenih posebnih razlik. Kljub 
temu da se leksikalne domene ne ujemajo popolnoma, slika ostaja približno enaka, saj je italijanskih 
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drugačen vrstni red odločila predvsem zaradi primerljivosti z raziskavo v v Porabju. 

Očitno je tudi, da je to zaporedje otrokom prav gotovo omogočalo predhodni priklic 

besed v spomin. Opazila sem, da je bilo med testiranjem otrokom bistveno težje 

zapisovati besede v slovenščini: medtem ko so se pri italijanskem delu pritoževali, da 

jim je zmanjkalo časa za pisanje, so bile pri slovenskem delu pogoste pripombe »ne 

spomnim se, kako se temu pravi«, »ne vem, kaj bi napisal« in podobno. Otroci so 

vzdihovali in mnogo jih je gledalo v zgornji desni kot sobe, kakor ponavadi delajo 

osebe, ki si skušajo kaj priklicati v spomin. Ko sem jih na koncu testiranja vprašala, ali 

se jim je zdela naloga, ki so jo dobili, težka, so mi odgovorili, da se jim je zdel 

slovenski del mnogo zahtevnejši. To je seveda razvidno tudi iz izsledkov raziskave. 

Za primerjavo podajam tabelo pojavitev madžarskih in slovenskih očiščenih odzivov 

(Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 123). 

 

 

Leksikalna 
domena DOM ŠOLA ŠPORT POKLICI SKUPAJ 

Jezik madž slov madž slov madž slov madž slov madž slov 
Absolutno 
število 

158 166 173 149 99 29 151 77 581 371 

Razmerje 95 100 116 100 342 100 196 100 156 100 
Tabela 6: Primerjava madžarskih in slovenskih očiščenih odzivov (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 

1995: 123) 

 

Raziskovalci na podlagi zgornje tabele ugotavljajo, da slovenski jezik pri otrocih v 

Porabju ni prvi jezik. Opažajo namreč, da je odzivnost v obeh jezikih večja pri domeni 

ŠOLA v primerjavi z domeno DOM. To si lahko razlagamo na dva načina. Prvič lahko 

sklepamo, da je dejstvo, da so se otroci v trenutku testiranja nahajali v učilnici, močno 

vplivalo na njihovo odzivnost na omenjeni dražljaj. Imeli so torej na razpolago veliko 

stvarnih predmetov, ki so jih lahko povezali z domeno ŠOLA. Zato se jim ni bilo treba 

posebno truditi, da bi si predstavljali, kaj se konkretno nahaja v šolskem okolju. Obstaja 

                                                                                                                                               
odzivov v vsakem primeru več. Raziskovalka zelo natančno določa delež slovenskih in italijanskih 
pojavitev pri posameznem otroku, ki je sodeloval pri raziskavi. Na splošno ugotavlja, da so razlike v 
obravnavani populaciji dokaj očitne. Pri treh otrocih opaža usklajeno dvojezičnost, pri enem dvojezičnost 
v prid slovenskemu jeziku, pri ostalih pa dvojezičnost v prid italijanskemu jeziku. (Gliha Komac, 2009: 
269, 270) 
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pa tudi drugačna razlaga tega pojava. Raziskovalci upoštevajo tudi možnost, da je 

leksikalna domena ŠOLA v vsakdanji sporazumevalni izkušnji otrok bolj povezana z 

verbalizacijo v primerjavi z domeno DOM. To se pravi, da otroci uporabljajo 

slovenščino za označevanje predmetov in pojmov, ki jih povezujejo s šolo in 

neposredno z izobraževanjem, in to v večji meri, kot jo uporabljajo doma pri 

vsakodnevnih opravilih, ki pa nimajo nobene povezave z izobraževanjem. 

Za leksikalno domeno DOM so otroci v Špetru našteli skupno triinšestdeset slovenskih 

ter triinosemdeset italijanskih očiščenih besed, medtem ko so za domeno ŠOLA našteli 

petinsedemdeset italijanskih in devetinšestdeset slovenskih različnih besed. Iz vsebinske 

analize besed je razvidno, da so otroci pri domeni DOM naštevali besede, ki so bile 

pravzaprav povezane s ŠOLO. To kaže na njihov skromni besedni zaklad v slovenskem 

jeziku, obenem pa namiguje na možnost, da otroci povezujejo slovenski jezik večinoma 

s šolskim okoljem.42 Tega pojava v italijanskem delu gradiva ni bilo.  

Podoben pojav opažajo raziskovalci v Porabju v zvezi s številom slovenskih odzivov v 

leksikalni domeni DOM: v slovenščini se je »pojavilo več pojmov, vezanih na druge 

domene, kot v madžarščini; verjetno gre za nekakšno kompenzacijo za slabše 

poznavanje jedrnega besedišča« (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 130).  

Špetrski učenci so bili pri navajanju oziroma naštevanju besed nekoliko manj ustvarjalni 

v primerjavi s porabskimi otroci. To sicer velja za vse obravnavane leksikalne domene, 

na kar opozarjata že skrajno desna stolpca v obeh tabelah. Učenci iz Špetra so skupno 

našteli dvesto enainosemdeset italijanskih in sto štiriinosemdeset slovenskih očiščenih 

besed v primerjavi s petsto enainosemdesetimi madžarskimi in tristo 

enainsedemdesetimi slovenskimi izrazi porabskih otrok.  

Najverjetneje je glavni razlog za to razliko v številih prav v skupinah otrok, ki sta bili 

obravnavani. Glede na to, da so porabski otroci našteli več besed v obeh jezikih, in sicer 

v razmerju 276,8 : 100 v slovenščini in 206,7 : 100 v italijanščini oziroma madžarščini, 

sklepam, da so bili hitrejši pri priklicu besed v spomin ali celo pri samem pisanju. 

Skupina, ki sem jo testirala, je bila glede tega zelo počasna, kar sem opazila tudi med 

izpolnjevanjem vprašalnikov o njihovi jezikovni pripadnosti. Glede na bistveno večje 

                                                 
42 S tem se bom natančneje ukvarjala v vsebinski analizi leksikalnih domen DOM in ŠOLA. 
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število pojavitev besed iz raziskave, o kateri poroča Amanda Saksida, sklepam, da sta 

tudi ti skupini iz tega vidika zelo različni. 

V skupini iz Porabja je najmanj zasledljivih odzivov pri leksikalni domeni ŠPORT. Teh 

je devetindevetdeset v madžarskem in devetindvajset v slovenskem jeziku. Raziskovalci 

pravijo, da je »po učnem načrtu slovenskega jezika za porabske otroke od prvega do 

četrtega razreda domeni šport namenjeno le malo prostora, saj je omenjena le trikrat in 

nikoli kot okvirna tema. ŠOLA je v učnem načrtu okvirna tema v 1., 2. in 4. razredu« 

(Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 123).  

Če te podatke primerjamo s tistimi, ki so bili pridobljeni na območju Špetra, opazimo, 

da je slovenskih besed v primerjavi z italijanščino mnogo manj.43 Otroci v Špetru se 

srečujejo s športno terminologijo v največji meri preko elektronskih občil v večinskem 

in uradnem jeziku okolja. Predvidevam, da se podobno dogaja tudi v skupini iz Porabja. 

Učenci iz Špetra sprejemajo vse predmete v obeh jezikih, tudi telovadbo. Kadar nimajo 

pedagoškega osebja zunaj ustanove,44 je urnik urejen tako, da telovadbo poučujeta 

učitelj slovenskega in italijanskega jezika izmenično, vsak teden eden. 

 

Tako smo zadnje dve leti uvedli specifične momente telesne vzgoje oziroma psihomotorike, ki 

potekajo v slovenskem jeziku s pomočjo zunanjih sodelavcev. Psihomotorika je v tem smislu še 

bolj prikladna, saj se jezikovna dejavnost povezuje z gibanjem, »gre skozi telo«, to pa omogoča 

osvajanje ne le predmetnosti, temveč tudi pojmov, ki majhnemu otroku niso tako pri roki, še 

zlasti pa prostorsko-časovnih razmerij. Tudi čustvenega naboja, ki to dejavnost spremlja, ne gre 

prezreti. 

(Gruden 1991: 58) 

 

                                                 
43 Med testiranjem, ki sem ga opravila v lanskem šolskem letu (2009/2010) na isti šoli, sem dobila vtis, da 
so bili otroci pri omenjeni leksikalni domeni zelo angažirani To si razlagam na dva načina: (1) Vem, da je 
v italijanskem okolju vloga športa zelo poudarjena. Običajno se vsi otroci v starosti desetih let ukvarjajo s 
kako športno dejavnostjo. Med starši je na splošno ukvarjanje s športom izredno cenjeno in vsi se 
nagibajo k temu, da bi lastne otroke usmerili v zdrav in športen način življenja. V Italiji je trenutno zelo 
priljubljen nogomet in otroci te vrednote odraslih sprejemajo že v mladih letih. V letošnji raziskavi tega 
navdušenja ni bilo zaslediti. Otroci so se lotili zapisovanja besed brez kakršnega koli komentarja, našteli 
pa so veliko manj besed v primerjavi z lanskim četrtim razredom, ki jih je zapisal kar dvaindevetdeset. 
44 V obdobju testiranja v šolskem letu 2009/2010 so imeli otroci zunanjega učitelja, študenta Univerze v 
Ljubljani, ki se je z otroki sporazumeval v slovenščini. Vendar sem opazila, da jim je moral mnogo stvari 
prevajati v italijanščino, ker določenih pojmov niso razumeli. 
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Mislim, da dejstvo, da pouk telesne vzgoje učenci sprejemajo v dveh jezikih, bistveno 

vpliva na njihov besedni zaklad, povezan s športom. To bo bolj jasno iz kvalitativnega 

dela analize, saj so otroci zapisali veliko besed, ki jih uporabljajo pri pouku telesne 

vzgoje.45 Pomenljivo se mi zdi tudi, da se je prav v lej leksikalni domeni pogosto 

ponavljala ista slovnična napaka – otroci so besede naštevali večinoma v tožilniku, torej 

v sklonski obliki, v kateri so navajeni slišati določeno besedo.46 

V obeh raziskavah je slovenskega besedja malo; presenetilo me je, da so špetrski otroci 

zapisali približno enako število besed kot porabski otroci, saj sem predvidevala, da bodo 

glede na to, da so navajeni športnega izrazja tudi v slovenskem jeziku, sovrstnike v tem 

prekašali. Razmerje odzivov med obema jezikoma je večje pri porabski skupini otrok, 

saj znaša 342 : 100, medtem ko je pri učencih v Špetru 157 : 100.47 

Najmanj odzivov v slovenskem jeziku pri špetrskih otrocih je imela leksikalna domena 

POKLICI. Učenci so pri tem našteli triinpetdeset slovenskih ter sto petintrideset 

italijanskih besed oz. štiriindvajset slovenskih in devetinsedemdeset italijanskih brez 

ponovitev. Pri tem moram opozoriti na to, da otroci pri pouku slovenščine še niso 

obravnavali poklicev.48 Zato bi lahko nekako predvidevali, da bo slovenskih besed 

veliko manj kot italijanskih. Ta podatek nam lahko veliko pove o dejanski rabi 

slovenskega jezika zunaj šolskega okolja.  

V leksikalni domeni ŠOLA je bilo v Špetru več pojavitev kakor v leksikalni domeni 

DOM,49 pri obeh pa je bilo več naštetih besed v italijanščini.  

                                                 
45 Glej leksikalno domeno ŠPORT pri kvalitativnem delu raziskave. 
46 Več o tem v delu raziskave, kjer so obravnavane napake razdeljene po posameznih leksikalnih 
domenah. 
47 V raziskavi, ki sem jo opravila v lanskem šolskem letu (2009/2010) na isti šolski ustanovi, je razmerje 
odzivov med obema jezikoma pri leksikalni domeni ŠPORT 224 : 100, torej manjše od skupine otrok iz 
Porabja. 
48 Poklicev ni obravnaval niti lanski četrti razred, vendar so kljub temu zapisali več besed. Očitno je, da je 
razlog za takšno razliko prav v skupini informantov. 
49 Glede na izsledke raziskave, ki sem jo opravila lani v Špetru, opažam, da ima leksikalna domena DOM 
v obeh skupinah otrok največje število slovenskih očiščenih odzivov. V Špetru je slovenskih besed manj 
kot italijanskih, v Porabju pa več kot madžarskih. Ta podatek se mi zdi posebno zanimiv, saj se ne ujema 
z ugotovitvami raziskovalcev iz Porabja, ki trdijo, da se otroci srečujejo s slovenščino večinoma v 
šolskem okolju. V letošnji raziskavi v Špetru je bilo le dvainšestdeset slovenskih očiščenih odzivov v 
leksikalni domeni DOM, medtem ko jih je bilo v leksikalni domeni ŠOLA šestinšestdeset. 
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4.1.1. Podrobnejša analiza slovenskega gradiva 

 

Raziskovalci besednega zaklada v Porabju so nadaljevali s podrobnejšo obdelavo 

slovenskega gradiva z različnih vidikov. Ugotavljali so ustreznost slovenskih izrazov ter 

besede ločili glede na to, ali spadajo v splošno pogovorno zvrst slovenskega jezika. 

Besede so razvrstili glede na vrsto odmika na skupino narečnih besed ter besed z 

opazno interferenco z madžarščino (tabela 12); besede s smiselnimi konstrukcijami 

(besedna ustvarjalnost), besede, ki niso samostalniki, in besede, ki vsebujejo pravopisne 

napake (tabela 16); lastna imena in nesmiselne besede, ki niso slovenske (tabela 19). V 

svoji raziskavi sem na enak način obravnavala slovensko gradivo pri otrocih v Špetru.  

 

 

 Narečne besede50 Interference51 

 N N 

DOM52 0 253 

                                                 
50 Ker je kategorijo narečnih besed nekoliko težje opredeliti, sem se odločila, da bom za nasvet vprašala 
sodelavki na nižji srednji šoli v Špetru, ki narečje, ki se govori na tem območju, dobro poznata. V drugi 
stolpec interference sem razvrstila besede, ki vsebujejo opazne interference z italijanščino. Opozarjam na 
dejstvo, da se nekatere neknjižne besede, ki sem jih posebej označila v opombah, v šolskem okolju 
uporabljajo, kot da bi bile knjižne. Teh besed nisem štela za narečne, da bi se držala meril, po katerih je 
bila opravljena raziskava v Porabju. Za določitev besed, ki spadajo v zamejsko različico knjižnega 
standarda oz. pokrajinski pogovorni jezik, sem za sodelovanje prosila prvi razred nižje srednje šole v 
Špetru; učenci so z glasovanjem določili, ali so določeno besedo na osnovni šoli uporabljali tudi med 
poukom. 
51 Interferenca je vsaka deviacija od norme enega ali drugega jezikovnega sistema v govoru večjezičnega 
govorca, ki se pojavlja kot posledica njegove domačnosti z drugim jezikovnim sistemom. Do interferenc 
prihaja na vseh jezikovnih ravninah, pogoj za interference pa so razlike v jezikovnih sistemih, ki prihajajo 
v stik (Gruden 1976: 73). 
52 V leksikalni domeni DOM učenci niso našteli narečnih besed. Besede, ki spadajo v pokrajinsko 
pogovorno zvrst jezika, so: gumica ‘radirka’, stolica ‘stol’, tata ‘oče’, nono ali nona ‘dedek’ ali babica’, 
computer ‘računalnik’. Beseda nono (oziroma nona) se je pojavila štirikrat, beseda tata petkrat, stolica pa 
sedemkrat. Beseda gumica, morda pa tudi beseda computer, spadata v otrokov šolski žargon. 
53 Interferenci iz italijanščine na ravni besedišča sta azienda ‘podjetje’ in caffè ‘kava’. Zadnja bi lahko 
bila tudi pokrajinska pogovorna beseda, vendar sem se na podlagi podatka, da učenec, ki jo je zapisal, 
slovenščine v domačem okolju ne uporablja, odločila, da jo bom upoštevala kot interferenco. 
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ŠOLA54 0 
3 besede, od katerih se ena 

ponavlja trikrat55 

ŠPORT 0 
2 besedi, od katerih se ena 

ponavlja štirikrat56 

POKLICI57 0 458 

Skupaj 0 
11 besed, od katerih se ena 

ponavlja trikrat, ena pa štirikrat  
Tabela 7: Delež narečnih besed in interferenc znotraj slovenskega dela po dražljajih – podatki o 

učencih iz četrtega razreda osnovne šole v Špetru 

 

 

 
 Narečne besede Interference 

 N N 

DOM 11 4 

ŠOLA 2 4 

ŠPORT 5 2 

POKLICI 3 1 

Skupaj 21 11 

Tabela 8: Delež slovenskih besed in interferenc znotraj slovenskega dela po dražljajih – podatki o 
učencih iz četrtega razreda osnovne šole v Porabju (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 124) 

 

Kljub temu da sem pričakovala skromno količino narečnih besed, sem bila presenečena, 

ko sem ugotovila, da pravzaprav nobene izmed zemljepisno omejenih besed ne morem z 

gotovostjo uvrstiti med narečne. Interference iz italijanščine so bile pogoste (caffè, 

azienda, pulmin, faber, libra). Druge besede, ki ne spadajo v standardni različek 

slovenskega jezika, so pokrajinske pogovorne besede, med njimi jih je po vsej 

                                                 
54 V leksikalni domeni ŠOLA so učenci zapisali pokrajinske pogovorne besede vajca ‘tiha vaja, 
preverjanje znanja’, evidenciator ‘označevalnik’, stolica ‘stol’ in gumica ‘radirka’. Besedi evidenciator in 
gumica sta bili zapisani trikrat, beseda stolica pa šestkrat. Vse te besede, razen morda besede stolica, ki 
spada k širšemu okolju, so del otrokovega šolskega žargona. 
55 Učenci so v leksikalni domeni ŠOLA našteli samo eno interferenco na besedni ravni, in sicer pulmin 
‘kombibus’, ki se je pojavila trikrat; na pravopisni ravni pa besedi radirca in creda. 
56 V leksikalni domeni ŠPORT so otroci štirikrat zapisali besedo tennis ‘tenis’ in enkrat moto-cross 
‘motokros’, ki sta interferenci iz italijanščine na ravni pravopisa. 
57 V leksikalni domeni POKLICI otroci niso zapisali narečnih besed. Našteli pa so besedi policiot 
‘orožnik’ in karabinjer ‘policist v italijanskem okolju’, ki spadata v pokrajinski pogovorni jezik.  
58 Otroci so našteli dve interferenci na ravni besedišča, in sicer libra ‘knjiga’ in faber ‘kovač’. Interferenci 
na ravni pravopisa pa sta sdravnik in učiteljize. 
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verjetnosti precej tržaškega in goriškega izvora, saj je večina slovenskega pedagoškega 

osebja, ki za nekatere učence predstavlja edini stik s slovenskim jezikom, iz sosednjih 

pokrajin. Te besede so tata, nono/a, gumica, computer, stolica, policiot, karabinjer, 

evidenciator, vajce. Nekatere izmed teh besed spadajo v šolski žargon, ki ga uporabljajo 

otroci v šolskem okolju. 

Raziskovalci v Porabju so pričakovali mnogo več narečnih izrazov, vendar so rezultati 

jasno pokazali, da učenci doma ne uporabljajo več slovenskega narečja, ampak so v 

stiku s slovenskim jezikom večinoma v šolskem okolju. »Učni načrt poudarja 

poučevanje slovenskega knjižnega jezika in šele v zadnjem času opozarja na smiselno 

naslanjanje na narečje, ki bi otrokom omogočilo naravnejšo komunikacijo s starejšimi 

pripadniki manjšine, ki narečje obvladajo, knjižnega jezika pa ne, saj se ga niso nikoli 

učili« (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 124). 

Kakor ugotavljajo tudi raziskovalci v Porabju, samostalniki niso najboljši vir za 

opazovanje deleža slovenskih besed, ki interferirajo z drugim, večinskim jezikom. V 

Porabju so raziskovalci večino interferenc zaznali na ravni pravopisa, takšnih 

interferenc pa je bilo pri špetrskih otrocih zelo malo (radirca, creda).59 Druge 

interference zadevajo besedišče. Zanimivo se mi zdi, da je v italijanskem gradivu prišlo 

do podobnega pojava. Otroci so eno italijansko besedo zapisali s slovenskim črkopisom 

(cučina – cucina, kuhinja), ponekod pa celo naštevali slovenske besede (luč, dom, 

cnjiga, ravnilo, barvice, rizbe, mize, stolice).60 

 

 

 

                                                 
59 V raziskavi, ki sem jo opravila v šolskem letu 2009/2010 na isti šoli, so otroci pri leksikalni domeni 
ŠOLA napisali naloghe in ko naredimo malico, ki ju lahko upoštevamo kot interferenci na ravni 
pravopisa (črkovno zaporedje ghe v italijanščini, ki ga lahko primerjamo z interferenco radirca, ki so jo 
otroci zapisali v tej letošnji raziskavi) oziroma skladnje (kalk oziroma dobesedni prevod iz italijanščine 
quando facciamo colazione). 
60 Na splošno opžam, da je bilo v italijanskem delu gradiva precej pravopisnih napak in interferenc iz 
slovenščine (ki so naštete zgoraj). Otorci so imeli težave tudi pri izboru besed, saj je bilo veliko lastnih 
imen, nesmiselnih besed, neprimernih izražanj in ustvarjalnih kontrukcij. Teh pojavitev v lanskem 
testiranju ni bilo, otroci so naredili zelo malo napak in so se skoraj popolnoma držali navodil, ki so jim 
bila dana pred testiranjem. 
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 Ustvarjalne 
konstrukcije61 

Druge besedne vrste Pravopisne napake 

 N N N 
DOM 0 462 963 
ŠOLA 0 064 1565 

ŠPORT 0 166 1667 
POKLICI 468 269 970 

Skupaj 4 7 49 
Tabela 9: Delež ustvarjalnih konstrukcij, drugih besednih vrst in pravopisnih napak znotraj 

slovenskega gradiva – podatki o učencih iz četrtega razreda osnovne šole v Špetru 

 

 Ustvarjalne konstrukcije Druge besedne vrste Pravopisne napake 
 N N N 

DOM 2 4 16 
ŠOLA 2 0 28 

ŠPORT 0 4 9 
POKLICI 5 5 22 

Skupaj 9 13 75 
Tabela 10: Delež ustvarjalnih konstrukcij, drugih besednih vrst in pravopisnih napak znotraj 

slovenskega gradiva – podatki o učencih iz četrtega razreda osnovne šole v Porabju (Nećak Lük – 
Verovnik – Marušič 1995: 124) 

  
                                                 
61 Raziskovalci iz Porabja kot primer ustvarjalne konstrukcije navajajo besedo hladilka. 
62 V leksikalni domeni DOM so učenci našteli naslednje besedne vrste, ki niso samostalniki: medmet 
(joj), glagol v 3. os. ed. (obleče), zvezo samostalnika in pridevnika (tabla majhna) ter števnika in 
samostalnika (tri pes). Glede na navodila, ki so jih dobili učenci pred testiranjem, se mi je zdelo smiselno, 
da izključim vse, kar ne spada strogo v kategorijo samostalnikov. Samostalniško besedno zvezo domače 
naloge sem vključila med ostale samostalnike. 
63 V leksikalni domeni DOM so učenci zapisali tele pravopisne napake: učitelice, polic, skatla, katedro, 
ogen, televizio, domkavka, dom kauka, domkauka. 
64 V leksikalni domeni ŠOLA so učenci našteli tri različne zveze samostalnika in pridevnika (rdeče pero, 
domače naloge in barvani svinčniki), ki pa sem jih upoštevala kot samostalniške besedne zveze in jih 
torej nisem izključila iz prvotnega seznama. 
65 V leksikalni domeni ŠOLA so učenci našteli naslednje pravopisne napake: radirca, sfinčnik, 
ividenciator, rizbe, omar, italjanščina, mise, učitlji, ravnatelca, knige, zveski, otoci, creda, šiček, damače 
naloge. Besedo rizbe so otroci zapisali dvakrat. 
66 V leksikalni domeni ŠPORT se je pojavil pridevnik ritmična. 
67 V leksikalni domeni ŠPORT sem zasledila naslednje pravopisne napake: med vema, medvema, 
medvema-ognjema, medvema ognie, medvema ognjema, sportne copate, športe copate, kolesarie, 
kolesarjanje, nogonet, nogomed, tennis, hokei, moto-cross, sbor, odboljko. Beseda sportne copate se je 
pojavila dvakrat, besedi medvema ognjema in medvema trikrat, beseda tennis se je pojavila štirikrat. 
68 Glej naslednjo opombo. Ob besedi pisalnikov sem v kategorijo ustvarjalnih konstrukcij znotraj 
leksikalne domene POKLICI uvrstila tudi besede nogometar (učenec je prevzel končno obrazilo npr. 
besede mizar), vozitelj (z obrazilom besede npr. učitelj) in libra (učenec je italijanski izraz libro, ki 
poimenuje knjigo, napisal s slovensko končnico knjig-a). 
69 V leksikalni domeni POKLICI sem zasledila pridevnika informatično in pisalnikov. Za slednjega je 
jasno, da ne gre za knjižno besedo, vendar je mogoče, da je učenec želel reči »od pisalne mize«, o tem pa 
nimamo nobenih podrobnejših podatkov. Zaradi tega sem to besedo prav tako uvrstila med ustvarjalne 
konstrukcije. 
70 V leksikalni domeni POKLICI sem zasledila naslednje pravopisne napake: učitel, učitelica, učitelca, 
učitelce, učiteljize, trgovez, ravnatelca, sdravnik, nogometaj. 
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 Raziskovalci v Porabju niso pričakovali velike količine ustvarjalnih konstrukcij, kar se 

je sicer tudi pokazalo za pravilno dognanje. To so predvidevali zato, ker »naj bi bili 

slovenske besede usvojili skupaj z besedotvornimi pravili, katerih nepoznavanje je 

glavni razlog nepravilnega konstruiranja. Napake v konstruiranju delajo otroci, ker 

prevzemajo besedotvorne vzorce, ki pa niso univerzalno veljavni« (Nećak Lük – 

Verovnik – Marušič 1995: 125).  

Pri učencih v Špetru sem našla štiri besede, za katere se mi je zdelo, da spadajo v to 

kategorijo. Pri besedah vozitelj in nogometar je prišlo do podobnega besedotvornega 

postopka: učenca sta pripisala glagolu voziti in samostalniku nogomet znani obrazili, to 

sta -elj besede učitelj in -ar besede mizar. Pri besedi libra je najverjetneje prišlo do 

uporabe italijanske besede libro s končnico slovenske ustreznice knjiga. Glede besede 

pisalnikov pa lahko samo sklepam, da je otrok želel pravzaprav zapisati pisalna miza, 

vendar je osnovo pridevnika pisalna spremenil v samostalnik pisalnik ter mu pripisal 

obrazilo, ki se navadno uporablja za svojilne pridevnike.71 

Učenci iz Špetra so v primerjavi s porabsko skupino napisali manj besed, ki ne spadajo 

med samostalnike. Našteli so en medmet (joj), en glagol v 3. os. ed. (obleče), tri 

pridevnike (informatično, pisalnikov ter ritmična), eno zvezo samostalnika in 

pridevnika (tabla majhna) ter zvezo števnika in samostalnika (tri pes). 

Čeprav je bilo v navodilu pred pisanjem testa otrokom povedano, da jim ni treba paziti 

na pravopisna pravila, ampak da se morajo osredotočati zgolj na besede, so raziskovalci 

ocenili tudi njihove napake. Ugotovili so, da je najmanj pravopisnih napak v leksikalni 

domeni ŠPORT. V skupini otrok iz Špetra je bilo najmanj napak v leksikalnih domenah 

POKLICI in DOM, vendar je treba pri tem upoštevati, da je bilo v leksikalni domeni 

POKLICI tudi najmanj naštetih besed. Ob upoštevanju seštevka vseh pojavitev opažam, 

da so špetrski učenci naredili več napak v primerjavi s porabskimi. 

Pri kategoriji pravopisnih napak bi rada opozorila na nekatere posebnosti besed, ki so 

jih zapisovali otroci. V ta namen sem razdelila pravopisne napake, ki se pojavljajo v 

celotnem gradivu, v tipološke skupine. V tabeli se pojavlja tudi zelo pogosta slovnična 

napaka, to je naštevanje samostalnikov v tožilniku. 

                                                 
71 Vendar ne moremo izključiti možnosti, da v tem okraju samostalnik pisalnik obstaja. O tem bi bilo 
treba povprašati koga, ki to okolje dobro pozna. 
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Manjka j Manjka i 
Velika 

začetnica 
Manjka 
končnica 

Manjka 
strešica 

s – z 

učitelice 
 

ogen 
 

knige 
 

učitel 
 

učitelca 
 

ravnatelca 
 

televizio 

italjanščina 
 

učitelca 
 

ravnatelca 

dom kauka 
 

domkauka 
 

domkavka 

polic 
 

omar 

skatla 
 

sportne 
copate 

zveski 
rizbe 

Besede v 
tožilniku 

Pisanje 
skupaj / 
narazen 

Interference 
iz 

italijanščine 

Zamenjava 
črk 

Izpust črk 
Dodajanje 
črk 

mizo 
 

katedro 
 

posteljo 
 

televizio 
 

televizijo 
 

liste 
 

knige 
 

radirko 
 

barvane 
svinčnike 

 

jopo 
 

rizbe 
 

peresnico 
 

svinčnike 
 

odrasle 
 

copate 
 

telovadbo 
 

mise 
 

čevlje 
 

odbojko 
 

košarko 
 

liste 
 

športne 
copate 

 

kolesarie 
 

okne 

domkavka 
 

medvema 
ognjema 

 

medvema 
ognie 

 

medvema 
 

med vema 
 

medvema-
ognjema 

 

domkauka 
 

radirca 
 

učiteljize 
 

trgovez 
 

tennis 
 

creda 
 

moto-cross 
mise 

sdravnik 
sbor 

 
 

sfinčnik 
 

rizbe 
 

domkauka 
 

dom kauka 
 

kolesarie 
 

kolesarjanje 
 

nogometaj 
 

hokei 
 

nogonet 
 

damače 
naloge 

 

ividenciator 
 

nogomed 

šiček 
 

učitlji 
 

športe 
copate 

 

otoci 

odboljko 
 

Tabela 11: Razvrstitev gradiva glede na vrsto napak 
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Najzanimivejša vrsta napak, ki se je pojavila v zbranem gradivu, je naštevanje besed v 

tožilniku, to je v sklonski obliki, v kateri so otroci navajeni sprejemati to besedo. To 

pomeni predvsem, da otroci še niso usvojili pregibanja, saj še niso sposobni razlikovati 

med imenovalnikom in katerim drugim sklonom. Otroci, ki se doma pogovarjajo v 

slovenščini, načeloma s tem ne bi smeli imeti težav. Učenca 15 in 16 z naštevanjem 

besed v imenovalniku nista imela težav. Za njiju so značilne pravopisne napake iz 

skupin Manjka j in s – z. 

V izhodiščnem navodilu za opravljanje testa je bilo otrokom tudi rečeno, da ne smejo 

pisati lastnih imen. Raziskovalci v Porabju so izračunali tudi delež teh besed. Pri 

leksikalnih domenah ŠOLA in POKLIC je bil delež zelo nizek. Enako velja za delež 

nesmiselnih besed, ki so jih zapisali porabski otroci. Pri domenah ŠPORT in DOM pa je 

takih besed veliko več. V domeni DOM so otroci pisali lastna imena družinskih članov, 

v domeni ŠPORT pa imena športnikov (samo madžarskih, nobenega slovenskega).  

Pri učencih v Špetru je delež nesmiselnih in lastnih imen tako majhen, da ni vreden 

omembe, kar pomeni, da so dobro prisluhnili navodilom, ki so jim bila dana pred 

testiranjem. Pojavlja se le besedna zveza Dom Kavka, za katero mislim, da učencem 

sploh ni bilo jasno, da ne gre za enobesedno poimenovanje. 

 

 

 Nesmiselne besede Lastna imena 
 N N 

DOM 0 372 
ŠOLA 0 0 

ŠPORT 0 1573 
POKLICI 0 0 

Skupaj 0 18 
Tabela 12: Delež nesmiselnih besed in lastnih imen – podatki o učencih iz četrtega razreda osnovne 

šole v Špetru 

 

                                                 
72 V leksikalni domeni DOM se za lastno ime Dom Kavka zasledila naslednje različice: domkauka, dom 
kauka in domkavka. To je počitniški dom za učence na Kolovratu v bližini Kobarida, ki so ga učenci 
obiskali med šolskim izletom približno mesec dni pred izvedbo te raziskave. 
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 Nesmiselne besede Lastna imena 
 N N 

DOM 20 1 
ŠOLA 2 2 

ŠPORT 7 2 
POKLICI 1 1 

Skupaj 30 6 
Tabela 13: Delež nesmiselnih besed in lastnih imen – podatki o učencih iz četrtega razreda osnovne 

šole v Porabju (Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 125) 

 

Amanda Saksida je v svoji analizi pridobljenih podatkov zasledila naslednja odstopanja: 

 

 
Narečne 
besede 

Interference 
Ustvarjalne 

besede 

Druge 
besedne 

vrste 

Pravopisne 
napake 

 N % N % N % N % N % 
DOM 3 3,4 3 3,4 2 2,3 0 0 6 6,8 
ŠOLA 7 4,9 1 0,7 3 2,1 0 0 19 13,2 

ŠPORT 0 0 2 3,6 5 8,9 1 1,8 15 26,8 
POKLICI 0 0 1 1,7 3 5,2 0 0 7 12,1 

Skupaj 10 2,9 7 2,0 13 3,8 1 0,3 47 13,6 
Tabela 14: Delež narečnih besed, interferenc, ustvarjalnih konstrukcij, drugih besednih vrst ter 

pravopisnih napak znotraj slovenskega dela po dražljajih (Saksida 2003: 8) 

 

Svoj kvantitativni del analize Amanda Saksida končuje s temi ugotovitvami: 

 

Primerjava rezultatov testa iz Porabja in testa iz Špetra kaže, da je dvojezično šolsko okolje 

nedvomno pozitivno vplivalo na jezikovno kompetenco otrok, rečemo lahko celo, da v obeh 

jezikih (povprečno število odzivov na otroka je pri otrocih iz Špetra od 20 do 30 odstotkov večje 

kot pri otrocih iz Porabja, in to v obeh jezikih). Na pozitivno naravnano ustvarjalno okolje bi 

lahko kazal tudi nekoliko višji odstotek ustvarjalnih konstruktov (otroci se očitno niso bali 

poskusiti, tudi če bi bil rezultat napačen). 

 

Večinski jezik je seveda precej močnejši kot manjšinski, kar je tudi pričakovati, saj se ga 

uporablja v precej več govornih položajih kot slovenščino. Iz števila interferenc in ustvarjalnih 

konstruktov pri domeni DOM bi lahko sklepali, da je pogovorni jezik v domačem okolju 
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marsikdaj tudi italijanščina, ali pa celo samo italijanščina, kar potrjujejo tudi druge študije rabe 

slovenščine na tem območju. 

(Saksida 2003: 10) 

 

 Narečne 
besede 

Interference Ustvarjalne 
konstrukcije 

Druge 
besedne 

vrste 

Pravopisne 
napake 

2010 0% 3,81% 0,95% 1,67% 3,84% 
1993 2,9% 2,0% 3,8% 0,3% 13,6% 

Tabela 15: Razmerje med različnimi pojavitvami pri špetrskih četrtošolcih v letošnji raziskavi (2010) in 
raziskavi Amande Saksida (1993) 

  

Ob primerjavi števil, ki se pojavljajo v zgornji tabeli, ugotavljam, da špetrski otroci, ki 

sem jih sama testirala, niso zapisali nobenih narečnih besed, ki bi jih lahko opredelila 

kot take, saj gre obenem za pokrajinskopogovorne besede. Skupina špetrskih otrok, ki 

jih je analizirala Amanda Saksida, je v primerjavi s tisto, ki sem jo letos obravnavala 

sama, izkazala večje število pravopisnih napak in ustvarjalnih konstrukcij, manj pa je 

bilo interferenc iz večinskega jezika in nesamostalniških besednih vrst. 

Na podlagi kvantitativne analize zbranega gradiva, lastnega opazovanja špetrskih 

učenev in interpretacije pridobljenih rezultatov, z upoštevanjem raziskav, ki so bile že 

opravljene na tem področju, sklepam, da pri informantih, ki so sodelovali v raziskavi, 

slovenski jezik nima vlogo prvega jezika. Očitno je, da učenci četrtega razreda osnovne 

šole v Špetru obvladajo italijanski jezik mnogo boljše, kar se kaže tudi v njihovem 

besednem zakladu. 

Na to opozarja tudi Živa Gruden v svojem prispevku k mednarodnem simpoziju 

Materni jezik na pragu 21. stoletja, ki je potekal v Portorožu od 2. do 4. decembra 1999, 

in o katerem piše v povzetku: 

 

Za večino otrok slovenščina ni več materinščina v klasičnem, individualnem pomenu besede, a je 

kljub temu še vedno jezik, ki najustreznejše izraža vrednote skupnosti in zrcali vso njeno 

specifiko. Je jezik, ki ohranja močan čustven naboj, ki omogoča otroku – in družini – pristno 

doživljanje okolja, v katerem živi in neposredno navezovanje na lastne kulturne in družbene 

korenine. Je materinščina v širšem, skupnostnem smislu, in kot taka ohranja svojo vlogo tudi kot 
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eden temeljnih elementov posameznikove identitete. Pomembno je, da otrok v dvojezičnem 

vzgojnem procesu začuti in utrdi to njeno razsežnost ter tako motivirano osvaja slovenščino kot 

lasten jezik. 

(Gruden 1999: 128) 
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4.2. Razčlemba podatkov po vsebini 

 

 

Pridobljeno gradivo sem najprej razdelila na posamezne leksikalne domene, nato pa 

besede iz vsake domene delila glede na pogostnost pojavitev. Da bi si delo olajšala, sem 

besede razdelila samo na tri skupine, torej na besede, ki se pojavljajo enkrat, dvakrat in 

več kot dvakrat. Na enak način so razdelili svoje podatke raziskovalci v Porabju, tako 

da so pridobljeni rezultati absolutno primerljivi. Kakor tudi sami opozarjajo, je 

kategorija besed, ki so jih otroci zapisali več kot dvakrat, najbolj zanimiva, saj 

predstavlja besedni zaklad obravnavane populacije.  

Za vsako leksikalno domeno sem izbrala vse besede, ki se po pogostnosti nahajajo na 

prvih petih mestih v vsakem jeziku, kar pomeni, da je bilo besed večinoma več kot pet, 

ter svoje ugotovitve primerjala s tistimi, ki zadevajo porabske otroke. Pri zbiranju in 

izbiranju podatkov se je izkazalo, da se po posameznih domenah v obeh jezikih 

pojavljajo podobne besede. Zaradi tega sem jih združila v podskupine, ki so neposredno 

vezane na pomen posamezne leksikalne domene.  

Opozarjam, da sem v tabelah, ki prikazujejo posamezne podskupine besed, upoštevala 

besede, ki se med seboj razlikujejo. To pomeni, da sem besede, ki so se pojavljale samo 

enkrat, upoštevala tako kot tiste z večjo pogostnostjo pojavitev. Iz teh seznamov sem 

izključila besede, ki niso samostalniki, ustvarjalne kostrukcije in nesmiselne besede.74 

Po zgledu raziskovalcev v Porabju sem tudi sama združila besede, ki so bile pojmovno 

prekrivne,75 (na primer besedi »oče« in »ata«) ter glasoslovne, oblikoslovne in 

besedotvorne različice (v teh primerih sem upoštevala knjižno obliko besede). 

Na koncu sem naredila še celostno kvalitativno primerjavo med obema jezikoma, torej 

med italijanščino in slovenščino, pridobljene podatke pa primerjala s tistimi, do katerih 

so prišli Albina Nećak Lük, Franc Marušič in Tina Verovnik. Svoje podatke iz analize 

sem primerjala tudi s tistimi, o katerih poroča Amanda Saksida v svoji seminarski 

nalogi. 

                                                 
74 Glej kvantitativni del raziskave. V seznamih najpogostejših besed se pojavljajo torej tudi interference iz 
italijanščine, narečni izrazi in pokrajinske pogovorne besede. 
75 Sopomenke. 
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4.2.1. Dom 

 

V gradivu otrok iz Špetra sem pri leksikalni domeni DOM zasledila petdeset italijanskih 

in sedemindvajset slovenskih besed, ki se pojavljajo samo enkrat; štirinajst italijanskih 

besed in šest slovenskih besed, ki se pojavljajo točno dvakrat; devetnajst različnih 

italijanskih in šestnajst različnih slovenskih besed, ki se pojavljajo več kot dvakrat. 

Najpogostejše besede iz zadnje skupine so navedene v spodnji tabeli.  

 

Slovenščina Italijanski prevod Italijanščina Slovenski prevod 

okno (okna) 
finestra 

(finestre) 
8 

camera (camere, cameretta) soba (sobe, sobica) 

7 

papà oče 
mamma mati 
tavolo miza 
cucina kuhinja 

letto (letti) postelja (postelje) 

stolica (stolice)76 sedia (sedie) 7 
finestra (finestre) okno (okna) 

6 
divano (divani) kavč (kavči) 

mama mamma 

6 

sedia (sedie) stol (stoli) 
5 

casa hiša 

omara (omare) 
armadio 
(armadi) 

tetto streha 

4 

bagno kopalnica 
porta vrata 

sestra sorella 5 

armadio (armadi) omara (omare) 
televisione (televisioni) televizija (televizije) 

mobili (mobile) pohištvo (kos pohištva) 

frigo (frigorifero) hladilnik 

3 

nono (nona)77 nonno (nonna) 

4 

fratello brat 
brat fratello 

računalnik computer 

tappeto (tappeti) preproga (preproge) 

knjiga (knjige) libro (libri) 
miza tavolo 

televizija televisione 

luč luce 
Tabela 16: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Špetru znotraj leksikalne domene DOM 

                                                 
76 Beseda iz pokrajinskega pogovornega jezika. 
77 Beseda iz pokrajinskega pogovornega jezika. 
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Slovenščina 
Italijanski 

prevod 
Italijanščina Prevod v slovenščino 

kuhinja cucina 7 finestra okno 9 

okna finestre 5 

cucina kuhinja 

6 
salotto sprejemnica 

armadio omara 
tavolo miza 
porta  vrata  

vrata porta 5 

soffitta podstrešje 

4 

bagno kopalnica 
sedia stol 
letto postelja 
muro zid 
stanze  sobe  

spalnica 
camera da 

letto 
4 

camino dimnik 
3 camera soba 

tetto  streha  
Tabela 15: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Špetru znotraj leksikalne domene DOM 

(Saksida 2003: 11) 

 

 

Že ob prvem pogledu na zgornjo tabelo mi je bilo jasno, da je primerjava podatkov iz 

obeh seznamov zanimivejša kot primerjava iz kvantitativnega dela analize. Otroci, ki 

sem jih sama testirala v Špetru, so proti mojim pričakovanjem našteli več besed, ki 

pridejo v poštev za frekvenčni seznam. Seznami najpogostejših besed se med seboj 

močno razlikujejo. V slovenskem seznamu je ena sama beseda iz raziskave Amande 

Saksida, ki se prekriva s slovenskim seznamom iz moje raziskave, in sicer beseda okno 

oziroma okna, ki se pri letošnjih četrtošolcih pojavlja osemkrat, pri tistih iz leta 1995 pa 

petkrat. Otroci so povsod drugod naštevali popolnoma drugačne besede. Ob primerjavi 

italijanskih seznamov pa vidimo, da se sliki bolj ujemata. V obeh seznamih se 

pojavljajo besede finestra oziroma okno, cucina oziroma kuhinja, armadio oziroma 

omara, tavolo oziroma miza, letto oziroma postelja, porta oziroma vrata, bagno 

oziroma kopalnica, sedia oziroma stol in camera oziroma soba. 

Amanda Saksida v svoji študiji v zvezi s tem ugotavlja: 

 

Razlike med italijanščino in slovenščino so se pri domeni DOM pokazale predvsem v številu 

vseh zapisanih besed, ki je v italijanščini večje za trideset odstotkov. Skoraj enako pa je število 
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vseh različnih besed, ki so jih otroci zapisali v obeh jezikih. Tudi pri najpogostejših besedah 

lahko najdemo paralele: tako v slovenščini kot v italijanščini so med najpogostejšimi besedami 

kuhinja (cucina), okno (finestra) in vrata (porta), le spalnice, ki je med slovenskimi 

najpogostejšimi odzivi, ni med italijanskimi. Glede na to, da je vseh odzivov v italijanščini več, 

je razumljivo, da je tudi pogosteje navajanih besed nekoliko več.  

 

(Saksida 2003: 11) 

 

 

Podatki raziskave iz Porabja kažejo na to, da se besedje precej prekriva. Glede na to, da 

brez para ostajajo le trije pojmi, sklepamo, »da je poznavanje osnovnega besedišča te 

domene v obeh jezikih približno enako dobro« (Nećak Lük – Marušič – Verovnik 1995: 

126). Tudi v seznamu besed, ki so jih zapisali otroci iz Porabja, prevladujejo pojmi, ki 

so dejansko povezani z okoljem doma. 

 

 

Slovenščina Madžarščina 
miza 14 asztal 12 

mama 8 szék 11 
stol 7 szekrény 10 

okno 6 ablak, ágy 9 
televizija, omara 5 anyú, apu 7 

Tabela 16: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Porabju znotraj leksikalne domene DOM 

 

Besede iz seznama leksikalne domene DOM sem nato razdelila na podskupine hiša, 

sorodstvo, šola in okolica.78  

 

 

 

 

                                                 
78 V podskupino hiša so uvrščene vse besede, ki so vezane na dom; v podskupini šola pa so upoštevane 
vse tiste besede, ki so imele tudi veliko število pojavitev v leksikalni domeni ŠOLA.  
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 Slovenščina Italijanščina 
hiša 23 67 

sorodstvo 8 10 
šola 13 3 

okolica 4 6 
Tabela 19: Pomenske podskupine besed, ki so se pojavile v leksikalni domeni DOM (Špeter) 

 

Iz tabele je razvidno, da se pojmi najbolj prekrivajo v podskupini sorodstvo,79 medtem 

ko so največja odstopanja v najbolj številni podskupini, to je hiša.80 Tudi v leksikalni 

domeni okolica81 je število besed podobno. Zanimiv je tudi podatek, da so otroci našteli 

veliko več slovenskih besed v podskupini šola,82 kar pomeni, da slovenski jezik 

povezujejo zlasti s šolskim okoljem. Glede na števila, ki se pojavljajo v zgornji tabeli, je 

očitno, da otroci mnogo boljše obvladajo italijansko besedišče, ki je povezano z 

leksikalno domeno DOM.  

V Porabju je največja razlika med števili prav v podskupini hiša. Raziskovalci menijo, 

da je primanjkljaj v slovenskem jeziku zapolnjen s pojmi iz podskupine šola, ki vsebuje 

več izrazov v slovenščini. Vpliv šolskega učenja slovenskega jezika je v tem primeru 

dobro viden. 

 

                                                 
79 Otroci so v slovenskem delu našteli besede: mama, oče, teta, družina, osebe, nono, brat, sestra; v 
italijanskem pa: mamma ‘mama’, papà ‘oče’, figlio ‘sin’, famiglia ‘družina’, persone ‘osebe’, nonno 
‘nono’, fratello ‘brat’, sorella ‘sestra’, Antonio, Giovanni. Občna imena se popolnoma prekrivajo, z 
izjemo slovenske besede teta in italijanske figlio. Lastna imena sem uvrstila v to podskupino predvsem 
zato, ker gre za poimenovanja oseb, vendar ne izključujem možnosti, da se imeni nanašata na primer na 
sošolca, kar bi pomenilo, da spadata v poskupino šola. 
80 Otroci so v slovenskem delu našteli besede: kuhinja, omara, luč, okno, televizija, miza, knjiga, hiša, 
caffè, škatla, polica, copate, hrana, postelja, sobe, ogenj, živali, igrače, roža, dom, vrata, azienda, Dom 
Kavka; v italijanskem delu pa: bicchiere ‘kozarec’, forno ‘peč’, cantina ‘klet’, gatti ‘mačke’, lavandino 
‘lijak’, termosifone ‘radiator’, tende ‘zavesa’, poltrona ‘fotelj’, lampada ‘svetilka’, scale ‘stopnice’, 
tovaglia ‘prt’, vasca ‘kad’, finestra ‘okno’, divano ‘kavč’, lavastoviglie ‘pralni stroj’, lampadina 
‘žarnica’, vasi ‘vaze’, specchio ‘ogledalo’, tartaruga ‘želva’, pianta ‘rastlina’, doccia ‘prha’, tovaglioli 
‘prtiček’, caffè ‘kava’, tè ‘čaj’, latte ‘mleko’, vestiti ‘obleke’, giocattoli ‘igrače’, cani ‘psi’, mobili 
‘pohištvo’, televisione ‘televizija’, armadio ‘omara’, porta ‘vrata’, sedie ‘stoli’, frigorifero ‘hladilnik’, 
bagno ‘kopalnica’, camera ‘soba’, letto ‘postelja’, tavolo ‘miza’, luci ‘luči’, cucchiai ‘žlice’, casalinga 
‘gospodinja’, stanze ‘sobe, bivališča’, disegni ‘risbe’, quadri ‘slike’, pranzo ‘kosilo’, porta ‘vrata’, 
finestra ‘okno’, fumo ‘dim’, camino ‘dimnik’, aule ‘učilnice’, salotto ‘sprejemnica’, muro ‘zid’, 
pavimento ‘pod’, tappeto ‘preproga’, costi ‘stroški’, cameriere ‘strežnik’, cucina ‘kuhinja’, cena 
‘večerja’, stufa ‘peč, npr. na premog’, coperte ‘odeje’, comodini ‘nočne omarice’, cuscini ‘vzglavniki’, 
ripostiglio ‘shramba’, amore ‘ljubezen’, hotel ‘hotel’, cibo ‘hrana’, Hotel Madonna delle Grazie. 
81 Otroci so v slovenskem delu našteli besede: vas, kraj, dvorišče, streha; v italijanskem delu pa: giardino 
‘vrt, park’, orto ‘vrt, zelnik’, chiesa ‘cerkev’, edificio ‘zgradba’, tetto ‘streha’, mattone ‘opeka’. 
82 Otroci so v slovenskem delu našteli besede: pero, svinčnik, škarje, listi, kateder, torbe, šola, gumica, 
peresnica, klop, stolica, učitelj, računalnik; v italijanskem delu pa: libri ‘knjige’, maestri ‘učitelji’, 
computer ‘računalnik’. 



 

- 64 -  

Slovenščina Madžarščina 
hiša 22 hiša 39 

sorodstvo 10 sorodstvo 6 
šola 10 šola 7 

okolica 7 okolica 7 
Tabela 20: Pomenske podskupine besed, ki so se pojavile v leksikalni domeni DOM (Nećak Lük – 

Verovnik – Marušič 1995: 126) 

 

Amanda Saksida v svojem seminarskem delu nima tabel s podatki o delitvi na 

pomenske podskupine v leksikalni domeni DOM. Ugotavlja pa, da so odzivi v obeh 

jezikih razporejeni podobno, to se pravi, da so pojmi precej prekrivni. Zanimive se mi 

zdijo njene ugotovitve glede rezultatov v zvezi s poimenovanji družinskih članov: 

 

Zanimivo je, da so otroci navedli precej več besed za družinske člane in člane svoje okolice v 

slovenščini kot v italijanščini. To bi lahko pomenilo, da se doma vendarle pogovarjajo (tudi) v 

slovenščini, oziroma vsaj to, da so jim poimenovanja za družinske člane kljub vsemu bližja v 

slovenščini kot v italijanščini. V italijanščini je namreč vseh enajst učencev navedlo samo dve 

besedi – uomini in bambini – kar vsekakor niso običajna poimenovanja za kogar koli doma.  

 

(Saksida 2003: 12) 

 

V izsledkih mojega dela raziskave do tega pojava ni prišlo. Otroci so našteli enako 

število družinskih članov v obeh jezikih.83 

                                                 
83 Nataša Gliha Komac je leksikalno domeno DOM razdelila na podskupine hiša, ljudje, okolica ter 
naprave in predmeti, pri čemer ugotavlja, da se število odzivov izenačuje le v podskupini ljudje, v 
podskupini okolica so otroci našteli več slovenskih besed, v ostalih podskupinah pa več italijanskih 
(Gliha Komac 2009: 282, 283). 
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4.2.2. Šola 

 

V gradivu iz Špetra sem za leksikalno domeno ŠOLA zasledila dvaintrideset italijanskih 

in enaindvajset slovenskih besed, ki se pojavljajo le enkrat; petnajst italijanskih besed in 

dvanajst slovenskih besed, ki se ponavljajo točno dvakrat; osemindvajset različnih 

italijanskih in enaindvajset različnih slovenskih besed, ki se pojavljajo več kot dvakrat. 

Najpogostejše besede iz zadnje skupine so tiste, ki so navedene v spodnji tabeli. 

 

 

Slovenščina Italijanski prevod Italijanščina Slovenski prevod 

peresnica astuccio 10 astuccio (astucci) 
peresnica 

(peresnice) 
15 

pero (peresa) penna (penne) 

9 penna (penne) pero (peresa) 10 

svinčnik 
(svinčniki) 

matita 
(matite) 

učitelj (učiteljica, 
učitelji) 

maestro 
(maestre, 
maestri) 

stol (stolica, 
stolice) 

sedia (sedie) 7 matita (matite) 
svinčnik 

(svinčniki) 
9 

miza tavolo 6 

libri knjige 

8 

quaderno zvezek 

cartellone 
(cartelloni) 

pano z napisom 
(panoji z 
napisom) 

lavagna tabla 

računalnik computer 

5 cartella (cartelle) mapa (mape) 7 
torba (torbe) borsa (borse) 

omara armadio 

šilček temperamatite 

Tabela 21: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Špetru znotraj leksikalne domene ŠOLA 
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Slovenščina 
Italijanski 

prevod 
Italijanščina 

Slovenski 
prevod 

 

lepilo colla 9 lavagne table 9 
peresnica astuccio  banco klop  

zvezek quaderno 8 
quaderni zvezki 

8 cartellone pano z napisom 
penna pero 

svinčnik matita 
7 

astuccio peresnica 7 
pero penna 

maestre učiteljice 
6 

učiteljice maestre 
5 tabla lavagna 

colla lepilo 
vrata porta 

Tabela 22: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Špetru znotraj leksikalne domene ŠOLA 
(Saksida 2003: 12) 

 

Ob primerjavi podatkov z raziskavo Amande Saksida opažam, da se seznami sicer 

ponekod prekrivajo, vendar je večina besed še vedno brez svojega para. Beseda 

peresnica oziroma astuccio se pojavlja v seznamih najpogostejših besed obeh raziskav, 

in sicer v obeh jezikih. Enako velja za besedo pero oziroma penna; beseda svinčnik 

oziroma matita je v moji raziskavi prekrivna, v raziskavi, o kateri poroča Amanda 

Saksida, pa so prekrivne besede colla oziroma lepilo, quaderno oziorma zvezek, maestre 

oziroma učiteljice in lavagna oziorma tabla. 

Amanda Saksida v zvezi s tem ugotavlja: »Zanimivo je, da med slovenskimi ni 

italijanskih najpogostejših – lavagne (stranišča) in banco (klop). Glede na to, da gre za 

pojme iz šolskega okolja, bi to lahko pomenilo tudi, da je v šoli pogovorni jezik 

večinoma italijanščina, kljub dvojezičnemu pouku« (Saksida 2003: 12). 

V moji raziskavi se je zgodilo ravno nasprotno. Najpogostejši besedi v slovenskem 

seznamu, peresnica in pero, sta hkrati tudi najpogostejši besedi italijanskega seznama, 

astuccio in penna. Besedi svinčnik in učitelj se pojavljata na drugem mestu 

najpogostejših slovenskih naštetih besed s frekvenco 9, vendar se beseda učitelj oziroma 

maestro sploh ne pojavlja v italijanskem seznamu, medtem ko je beseda svinčnik 

oziorma matita na tretjem mestu v tabeli s frekvenco 9. 
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Slovenščina Madžarščina 
svinčnik 13 szék 14 
radirka 11 tábla 13 

peresnica 10 pad, virág, kép, ceruza, tolltartó 8 
tabla 9 könyv, ablak, asztal 7 

stol, miza, torba 8 szekrény, füzet, táska 6 
Tabela 23: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Porabju v leksikalni domeni ŠOLA (Nećak 

Lük – Verovnik – Marušič 1995: 127) 

 

 

Raziskovalci v Porabju ugotavljajo, da je osnovni slovenski besednjak skoraj v celoti 

prekriven z madžarskim. Otroci so zapisovali besede, ki so neposredno povezane z 

okoljem, v katerem so se v trenutku testiranja nahajali (učilnica). Poimenovali so tudi 

veliko šolskih potrebščin in oseb, ki so povezane s šolskim okoljem.  

V obeh obravnavanih okoljih, torej v Porabju in v Špetru, je seznam besed, ki se 

največkrat pojavljajo, šibkejši v slovenščini.84 

 

 

Slovenščina Madžarščina 
šolske potrebščine 14 šolske potrebščine 11 
neposredna okolica 11 neposredna okolica 27 

osebe v šoli 4 osebe v šoli 10 
Tabela 24: Pomenske podskupine besed, ki so se pojavile v leksikalni domeni ŠOLA (Nećak Lük – 

Verovnik – Marušič 1995: 127) 

 

Raziskovalci na podlagi gornje tabele ugotavljajo, da »v slovenščini prevladujejo 

poimenovanja šolskih rekvizitov, medtem ko je v madžarščini največ poimenovanj za 

predmete, ki so bili med pisanjem testa v neposredni okolici otrok. Sklepamo lahko, da 

je bilo zapisovanje madžarskih pojmov bolj spontano, medtem ko so slovenski pojmi 

taki, ki so jih učenci večinoma pridobili pri pouku slovenščine in jih tudi obvladajo na 

reproduktivni ravni« (Nećak Lük – Marušič – Verovnik 1995: 127). V slovenščini je 

                                                 
84 Enako je tudi v Ukvah (Gliha Komac 2009: 284). 
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bilo torej bistveno manj besed, ki jih je spodbudilo okolje, v katerem so se nahajali 

učenci. 

 

 

 Slovenščina Italijanščina 
šolske potrebščine 1685 2086 

neposredna 
okolica 

2087 2688 

osebe v šoli 589 490 
Tabela 17: Pomenske podskupine besed, ki so se pojavile v leksikalni domeni ŠOLA (Špeter)91 

 

Na podlagi števil v gornji tabeli ugotavljam, da je italijanskih besed v najpogostejših 

podskupinah več, medtem ko so v podskupini osebe v šoli učenci našteli eno besedo več 

v slovenskem jeziku.92 

                                                 
85 Evidenciator, flomaster, knjiga, zvezek, pero, svinčnik, lepilo, škarje, peresnica, šilček, torba, radirka, 
odmor, krede, pisala, ravnilo. 
86Astuccio ‘peresnica’, penna ‘pero’, matita ‘svinčnik’, cartella ‘mapa’, gomma ‘radirka’, temperamatite 
‘šilček’, quaderno ‘zvezek’, zaino ‘šolska torba’, colla ‘lepilo’, libri ‘knjige’, pennarelli ‘flomastri’, fogli 
‘listi’, forbici ‘škarje’, colori ‘barve’, portapenne ‘peresnik’, gesso ‘kreda’, pastelli ‘pasteli’, diario 
‘dnevnik’, evidenziatore ‘označevalnik’, album ‘album, risalni blok’.  
87 Tabla, računalnik, vrata, miza, omara, stol, učilnica, copati, plakati, kateder, šola, dvorišče, razred, 
jopa, čevlji, police, koš, igre, koledar, sestavljanka.  
88 Sedia ‘stol’, tavolo ‘miza’, cattedra ‘kateder’, finestra ‘okno’, armadio ‘omara’, lavagna ‘tabla’, 
cartellone ‘pano z napisom’, computer ‘računalnik’, banco ‘klop’, termosifone ‘radiator’, muro ‘zid’, 
poster, aula ‘učilnica’, scuola ‘šola’, porta ‘vrata’, scrivania ‘pisalna miza’, tende ‘zavesa’, immondizia 
‘odpadki’, lampade ‘svetilka’, cestini ‘koši’, cortile ‘dvorišče’, stanze ‘sobe, bivališča’, disegni ‘risbe’, 
siepe ‘grm’, ciabatte ‘copate’, scarpe ‘čevlji’. 
89 Učitelj, prijatelj, ravnateljica, učenci, otroci. 
90 Compagni ‘sošolci’, bambini ‘otroci’, maestri ‘učitelji’, amiche ‘prijateljice’. 
91 Nekatere besede ne spadajo v nobeno izmed naštetih skupin. To so v slovenščini: pouk, pulmin, vajca, 
slovenščina, italijanščina, matematika, verouk, angleščina, zemljepis, zgodovina; to so večinoma 
predmeti, ki jim otroci sledijo v šoli, z izjemo prvih treh. V italijanščini to so pa: pulmino ‘kombibus’, 
ricreazione ‘odmor’, compiti ‘naloge’, verifiche ‘tihe vaje’, voti ‘ocene’, medie ‘srednje šole’, elementari 
‘osnovne šole’, corridio ‘hodnik’, materie ‘predmeti’, pranzo ‘kosilo’, scienze ‘naravoslovje’, geometria 
‘geometrija’, matematica ‘matematika’, storia ‘zgodovina’, sloveno ‘slovenščina’, inglese ‘angleščina’, 
italiano ‘italijanščina’, religione ‘verouk’, geografia ‘zemljepis’, castighi ‘kazni’, giardino ‘vrti, parki’, 
bagni ‘kopalnice’, lezioni ‘učne ure’, giochi ‘igre’, regole ‘pravila’. Besede, ki označujejo šolske 
predmete, so bile zelo številne tudi v italijanskem delu gradiva. Otroci so našteli vse predmete, ki so jih 
že v slovenskem delu, ob teh pa dodali še geometria ‘geometrija’ in scienze ‘naravoslovje’. 
92 Nataša Gliha Komac ugotavlja, da je bilo bistveno manj odzivov v podskupinah teme in dejavnosti 
oziroma dejavnosti ter ljudje, in sicer v obeh jezikih. (Gliha Komac 2009: 283). Čeprav je v raziskavi v 
Špetru gradivo iz te leksikalne domene razporejeno v drugačne pomenske podskupine, opažam nekatere 
podobnosti. Najmanj odzivov v slovenskem delu gradiva iz Ukev je v pomenski podskupini ljudje, 
podobno kot v podskupini osebe v šoli v obeh jezikih v raziskavi, ki sem jo opravila v Špetru. Primerljivi 
podskupini sta pripomočki iz raziskave ukovških otrok ter šolske potrebščine iz raziskave v Špetru. 
Opažam, da je tu število slovenskih odzivov večje v Špetru, saj so otroci našteli šestnajst različnih 
slovenskih besed. Otroci v Ukvah so našteli kar enaintrideset besed, vendar od teh le osem različnih. 
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4.2.2. Poklici 

 

 

V leksikalni domeni POKLICI sem v gradivu zasledila oseminpetdeset italijanskih in 

sedemnajst slovenskih besed, ki se pojavljajo le enkrat; deset italijanskih besed in štiri 

slovenske besede, ki se ponavljajo dvakrat; in enajst različnih italijanskih ter tri različne 

slovenske besede, ki se pojavljajo več kot dvakrat. Najpogostejše besede iz zadnje 

skupine so navadene v spodnji tabeli. 

 

 

Slovenščina 
Italijanski 

prevod 
Italijanščina Slovenski prevod 

učitelj 
(učitelji, 

učiteljica, 
učiteljice) 

maestro 
(maestri, 
maestra, 
maestre) 

19 

pompiere gasilec 

7 

policaj poliziotto 3 
dottore (dottoressa, 

medico)93 
zdravnik 

(zdravnica) 
6 

nogometaš calciatore 3 
carabiniere 

(carabinieri) 
karabinjer 

(karabinjerji) 
5 

 

maestro (maestra) učitelj (učiteljica) 
4 polizia policija 

lattaio mlekar 
ingegnere inženir 

3 
benzinaio črpalkar 
meccanico mehanik 
impiegato uradnik 

fruttivendolo prodajalec sadja 
Tabela 18: Najpogostejši pojmi, ki so jih otroci v Špetru zapisali v leksikalni domeni POKLICI 

 

 

 

                                                 
93 Besedi dottore in medico sem združila, ker vem, da ju otroci uporabljajo za poimenovanje zdravnika. 
Beseda dottore sicer pomeni ‘učenjak, diplomiranec’, vendar v vsakdanjem pogovoru označuje 
zdravnika.  
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Slovensko gradivo, ki so ga učenci zapisali pri tej leksikalni domeni, je res skromno. 

Učenci pri pouku slovenskega jezika še niso obravnavali poklicev, zato so besede, ki so 

jih zapisali, usvojili nenačrtno – niso se jih učili med poukom, slišali pa so jih verjetno v 

šolskem okolju (te besede so v podskupini šolsko osebje), v domačih ali drugih 

obšolskih okoliščinah.94  

Najpogostejša beseda iz slovenskega seznama – učitelj – se pojavlja v italijanskem 

seznamu (maestro) samo štirikrat, medtem ko drugi dve slovenski besedi policaj in 

nogometaš sploh nimata italijanske ustreznice v seznamu najpogostejših italijanskih 

besed.95 

 

 

Slovenščina 
Italijanski 

prevod 
Italijanščina Slovenski prevod 

učiteljica maestra 11 maestra učiteljica 11 

ravnateljica direttrice 10 
operaio delavec 

7 
impiegata uradnica 

mizar falegname 8 falegname mizar 5 
zidar muratore 

4 

casalinga gospodinja 

4 
direttrice ravnateljica 

infermiera bolničarka 
scolara šolarka 

Tabela 27: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Špetru v leksikalni domeni POKLICI 
(Saksida 2003: 13, 14) 

 

 

                                                 
94 Glej grafikon 10, ki prikazuje domene, pri katerih otroci prihajajo v stik s slovenščino zunaj 
slovenskega okolja, ter komentar pridobljenih podatkov. 
95 Tudi v gradivu iz lanske raziskave, ki je bila opravljena na tem območju, je bilo zelo malo slovenskih 
besed. Glede na število pojavitev lahko sklepamo, da sta sorazmerno dobro znani in uporabljani besedi 
učitelj in kuhar, s katerima se otroci srečujejo predvsem v šolskem okolju, medtem ko so imele vse ostale 
besede na seznamu zelo nizko frekvenco (3). V letošnji raziskavi se beseda kuhar ni pojavila. 
Nihče ni besede bidella, ki je bila zapisana kar petkrat, prevedel s čistilka ali šolska sluga. Ta beseda se je 
v različici postrežnica kar trikrat pojavila v seznamu slovenskih besed. V letošnji raziskavi ni nihče 
zapisal nobene izmed teh slovenskih besed, medtem ko se je italijanski izraz bidella pojavil enkrat.  
Besedo meccanico je samo en učenec prevedel v mehanik, kar trije pa so jo asociativno zapisali v 
slovenščini; v letošnji raziskavi se je ta beseda pojavila le v seznamu najpogostejših italijanskih besed s 
frekvenco 3. 
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Amanda Saksida ugotavlja, da pri tej leksikalni domeni izrazito prevladuje italijanski 

besedni zaklad, saj je različnih italijanskih besed skoraj dvakrat več kakor slovenskih. 

Edina pojma, ki se prekrivata, sta učiteljica oziroma maestra in ravnateljica oziroma 

direttrice. Beseda učitelj se pojavlja tudi v moji raziskavi, medtem ko se je beseda 

ravnateljica pojavila samo v leksikalni domeni šola.  

 

 

Slovenščina Madžarščina 
učiteljica 9 postas 11 
zdravnik 6 fogorvos, tanár, cipész 7 

učenec, šofer, učitelj, čistilka 5 orvos, takarítónó 6 
zobozdravnik 4 kómúves, buszvezetó 5 

ravnatelj, hišnik 3 asztalos, autószereló, hegesztó, sofór 4 
Tabela 28: Najpogostejši pojmi, ki so jih zapisali otroci v Porabju v leksikalni domeni POKLICI 

(Nećak Lük – Verovnik – Marušič 1995: 128) 

 

Raziskovalci v Porabju ugotavljajo, da je prekrivnih približno polovica pojmov, druga 

polovica pa ostaja brez svojega para. Pri tem opažajo, da je madžarskih besed veliko 

več in da izpričujejo boljše poznavanje terminologije. V slovenskem jeziku so otroci 

naštevali besede, s katerimi se srečujejo vsakodnevno, oziroma poimenovanja za osebe, 

s katerimi so v neposrednem stiku. 

Raziskovalcem se zaradi tega nadaljnja delitev besed na pomenske podskupine ni zdela 

potrebna, saj so si bile besede večinoma podobne. Jaz pa sem se odločila, da bom 

gradivo razdelila glede na poklice, s katerimi se otroci srečujejo v vsakdanjem življenju; 

poklice, s katerimi se srečujejo v šolskem okolju; pripomočke, ki jih osebe uporabljajo 

pri svojem poklicu; lokacije, ki so povezane z določenim poklicem.96 

  

 

                                                 
96 V lanski raziskavi sem zadnjo kategorijo izrazov nadomestila s seznamom besed, ki so jih otroci 
usvojili med poukom zgodovine. Za tako delitev sem se odločila, ker me je učitelj slovenščine v špetrski 
šoli opozoril, da pri pouku slovenskega jezika še niso obravnavali poklicev. To se kaže tudi v rezultatih 
testiranja, saj je slovenskih besed bistveno manj kot italijanskih. Primanjkljaj v tej leksikalni domeni, do 
katerega je prišlo zaradi dejstva, da poklicev pri slovenskem pouku še niso obravnavali, so skušali 
nadomestiti s pojmi, ki so jih srečali med poukom zgodovine. Našteli so na primer besede zgodovinar, 
antropolog in podobno. Do tega pojava v letošnjem gradivu ni prišlo.  
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 Slovenščina Italijanščina 
Poklici na 
splošno 

1897 5898 

Šola 399 3100 
Pripomočki 2101 7102 

Lokacije 0 7103 
Tabela 19: Pomenske podskupine besed, ki so se pojavile v leksikalni domeni POKLICI (Špeter) 

 

 

Kot je bilo pričakovati, se je največ besed v obeh jezikih pojavilo prav v podskupini 

poklici na splošno, saj so tu otroci naštevali takšne besede, ki jih srečujejo v 

vsakdanjem življenju. Vendar je treba opozoriti, da je slovenskih besed v tej pomenski 

poskupini veliko manj kot v italijanščini. Za te izraze je značilno, da niso neposredno 

povezani s šolo in izobraževanjem, zato lahko predpostavljamo, da njihovo poznavanje 

izhaja iz terminologije, ki jo otroci uporabljajo v vsakdanjem življenju. V podskupinah 

šola in pripomočki je bilo zelo malo odzivov v obeh jezikih. 

                                                 
97 Policaj, nogometaš, oče, zobozdravnik, poklic, gasilec, policija, zidar, karabinjer, kovač, trgovec, 
mama, odrasli, mesar, veterinarka, električar, mehanik, zdravnik. 
98 Lattaio ‘mlekar’, dottore ‘zdravnik’, ingegnere ‘inženir’, benzinaio ‘črpalkar’, meccanico ‘mehanik’, 
impiegato ‘uradnik’, carabiniere ‘karabinjer’, polizia ‘policija’, fruttivendolo ‘prodajalec sadja’, 
pompiere ‘gasilec’, veterinario ‘živinozdravnik’, farmacista ‘lekarnar’, contadino ‘kmet’, muratore 
‘zidar’, scienziato ‘znanstvenik’, idraulico ‘vodoinštalater’, lavoro ‘delo’, meteorologo ‘vremenoslovec’, 
poliziotto ‘policaj’, fabbricatore ‘izdelovalec’, pescatore ‘ribolovec’, massaggiatrice ‘maserka’, attore 
‘igralec’, calzolaio ‘čevljar’, portinaio ‘vratar’, infermiere ‘bolničar’, carrozziere ‘karoserist’, architetto 
‘arhitekt’, postino ‘poštar’, autista ‘voznik’, controllore ‘nadzornik’, libraio ‘knjigarnar’, chimico 
‘kemik’, tecnico ‘tehnik’, camionista ‘voznik tovornjaka’, pagliaccio ‘klovn’, oculista ‘okulist’, dentista 
‘zobozdravnik’, mamma ‘mama’, papà ‘oče’, cameriere ‘strežnik’, cuoco ‘kuhar’, cartolaio ‘trgovec v 
papirnici’, fabbro ‘kovač’, banchiere ‘bankir’, commessa ‘prodajalka’, panettiere ‘pek’, informatico 
‘strokovnjak informatik’, costumista ‘kostumer’, cassiera ‘blagajničarka’, assistente ‘asistentka’, 
batterista ‘bobnar’, chitarrista ‘kitarist’, tappezziere ‘tapetnik’, militare ‘vojak’, igienista ‘higienik’, 
imbianchino ‘soboslikar’. 
99 Učitelj, ravnateljica, zgodovina. 
100 Maestro ‘učitelj’, bidella ‘postrežnica’, insegnante ‘učitelj’. 
101 Zdravila, knjiga. 
102 Trattore ‘traktor’, piccone ‘kramp’, pala ‘lopata’, falce ‘srp’, pompa ‘črpalka’, pistola ‘samokres’, 
macchina ‘stroj’. 
103 Fabbrica ‘tovarna’, puntura ‘pik’, ospedale ‘bolnišnica’, mercatino ‘tržnica’, negozi ‘trgovine’, 
cucina ‘kuhinja’, libreria ‘knjigarna’. 
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4.2.3. Šport 

 

V gradivu za leksikalno domeno ŠPORT sem zasledila: triindvajset italijanskih in 

petnajst slovenskih besed, ki se pojavljajo le enkrat; enajst italijanskih besed in dve 

slovenski besedi, ki se ponovijo dvakrat; deset različnih italijanskih in osem različnih 

slovenskih besed, ki se pojavljajo več kot dvakrat. Najpogostejše besede iz zadnje 

skupine so navedene v spodnji tabeli. 

 

 

Slovenščina Italijanski prevod Italijanščina Slovenski prevod 
nogomet calcio 11 pallavolo odbojka 16 
košarka pallacanestro 

7 
pallacanestro 

(basket) 
košarka 

15 
odbojka pallavolo 

telovadba ginnastica 6 calcio nogomet 14 
tenis tennis 5 tennis tenis 9 

športni copati 
scarpe da 
ginnastica 

4 

corsa tek 

5 nuoto plavanje 

ginnastica telovadba 
Tabela 20: Najpogostejši pojmi, ki so jih otroci v Špetru zapisali v leksikalni domeni ŠPORT 

 

Besede, ki se pojavljajo v obeh seznamih napogostejših besed, so nogomet oziroma 

calcio, košarka oziroma pallacanestro, odbojka oziroma pallavolo, telovadba oziroma 

ginnastica in tenis oziroma tennis. Brez svojega para ostajajo slovenska besedna zveza 

športni copati ter italijanski besedi corsa oziroma tek in nuoto oziroma plavanje. 

Besede iz celotnega seznama so torej precej prekrivne, kar pomeni, da za besede, ki so 

povezane z leksikalno domeno ŠPORT, otroci dobro poznajo poimenovanja v obeh 

jezikih. Morda je za to zaslužen prav pouk telovadbe v obeh jezikih. 
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Slovenščina Italijanski prevod Italijanščina Slovenski prevod 
nogomet calcio 10 calcio nogomet 11 

odbojka pallavolo 7 
pallavolo 

tennis 
odbojka 

tenis 
10 

žoga palla 8 basket košarka 7 
tenis tennis 6 palla žoga 6 

Tabela 21: Najpogostejši pojmi, ki so jih otroci v Špetru zapisali znotraj leksikalne domene ŠPORT 
(Saksida 2003: 13) 

 

Otroci, ki so jih opazovali študenje splošnega jezikoslovja, so zapisali približno enake 

besede kot tisti iz moje skupine. Izjema je beseda žoga, ki se v seznamu najpogostejših 

slovenskih besed ne pojavlja.  

 

Pri dražljaju ŠPORT je bilo odstopanje slovenščine od italijanščine največje – vseh zapisanih 

besed je skoraj dvakrat več, pa tudi vseh različnih besed je skoraj dvakrat več (v slovenščini 24, 

v italijanščini pa 41). [...] Najbolj pogoste besede se kljub omenjenim razlogom tudi tu v veliki 

meri prekrivajo: v obeh primerih je najpogosteje navajan šport nogomet (calcio), sledi odbojka 

(pallavolo), in tudi tenis (tennis) in žoga (palla) sta med prvimi štirimi najpogostejšimi besedami 

v obeh jezikih. V italijanščini je pogosto naveden tudi basket (košarka), ki je v obdelavi 

podatkov obravnavan kot interferenca iz angleščine (v italijanščini je košarka ‘pallamano’,104 ki 

je naveden samo enkrat), vendar pa je jasno, da se beseda v italijanščini tudi sicer uporablja 

pogosto (tudi v slovenščini je v pogovornem jeziku basket zelo pogosta beseda za košarko).  

(Saksida 2003: 13) 

 

Raziskovalci v Porabju pa ugotavljajo, da je slovenskih besed veliko manj v primerjavi 

z madžarskimi. Teh pa je približno toliko kakor v drugih leksikalnih domenah. To 

pomeni, da je to področje slovenskega jezika pri otrocih v Porabju najslabše razvito. Na 

podlagi tabel, ki prikazujeta delitev na podskupine, opazimo, da so v obeh raziskavah 

otroci zapisali največ poimenovanj za športne panoge. Večinski jezik – italijanski 

oziroma madžarski – v obeh skupinah otrok prevladuje.  

 

 

                                                 
104 Ta podatek ne drži. Beseda pallamano pomeni ‘rokomet’. Izraz za košarko je pallacanestro. 
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Slovenščina Madžarščina 
žoga 12 kézilabda 12 
futbal 5 vízilabda 10 

televizija 3 labda 6 
telovadnica 2 kosárlabda, foci, úszni 5 

kolo 2 tenisz, kidobó, futball, pályán, futás 3 
Tabela 22: Najpogostejši pojmi, ki so jih otroci v Porabju zapisali v leksikalni domeni ŠPORT (Nećak 

Lük – Verovnik – Marušič 1995: 128) 

 

 

 Slovenščina Italijanščina 
Panoge 18105 25106 

Rekviziti 3107 11108 
Objekt 1109 2110 

Tabela 23: Pomenske podskupine besed, ki so se pojavile v leksikalni domeni ŠPORT (Špeter) 

 

Besede v obeh jezikih so bile razmeroma enako razporejene po pomenskih 

podskupinah, čeprav je italijanskih besed vsekakor več.  

 

Slovenščina Madžarščina 
Panoge 4 Panoge 28 

Rekviziti 2 Rekviziti 5 
Objekt 2 Objekt 2 

Tabela 24: Pomenske podskupine besed, ki so se pojavile v leksikalni domeni ŠPORT (Nećak Lük – 
Verovnik – Marušič 1995: 129) 

 

Amanda Saksida v sklepu h kvalitativnem delu svoje analize pravi, da je opazovana 

populacija dosegla manjše število slovenskih odzivov. Na podlagi dobljenih izsledkov 

                                                 
105 Bejzbol, atletika, šport, kolesarji, tek, kolesarjenje, hokej, telovadba, nogomet, tenis, odbojka, košarka, 
plavanje, basket, motokros, ping pong. 
106 Pallacanestro ‘košarka’, nuoto ‘plavanje’, pallavolo ‘odbojka’, calcio ‘nogomet’, tennis ‘tenis’, corsa 
‘tek’, ginnastica ‘telovadba’, rugby ‘ragbi’, atletica ‘atletika’, pallanuoto ‘vaterpolo’, pugilato ‘boks’, 
dodgeball, bowling ‘kegljanje’, danza ‘ples’, hockey ‘hokej’, pattinaggio ‘kotalkanje’, baseball ‘bejzbol’, 
ciclismo ‘kolesarstvo’, golf ‘golf’, bungee jumping, motocross ‘motokros’, scherma ‘sabljanje’, ping pong 
‘namizni tenis’, sport ‘šport’. 
107 Športni copati, žoga, majica.  
108 Palla ‘žoga’, snowboard ‘snežna deska’, racchette ‘loparji’, tavolo ‘miza’, calzini ‘nogavice’, scarpe 
‘čevlji’, tuta ‘trenirka’, pesi ‘uteži’, sci ‘smučke’, rete ‘mreža’, canestro ‘koš’. 
109 Telovadnica. 
110 Palestra ‘telovadnica’, campo da calcio ‘nogometno igrišče’. 
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pravi, da »imajo besedni zaklad nekoliko manjši v slovenščini, da pa je v slovenščini 

nekoliko počasnejši tudi priklic iz spomina« (Saksida 2003: 15).  

 

 

Vsi navedeni podatki pričajo v prid hipotezi, ki smo si jo postavili že ob začetku testiranja: 

večinski jezik je nekoliko močnejši kot manjšinski, kar je opaziti tako pri številu različnih 

odzivov kot pri številu vseh odzivov.  

Največje razlike se, tako kot pri kvantitativni obdelavi, kažejo pri panogah ŠPORT in POKLICI, 

kjer je bilo navedeno število različnih besed v slovenščini skoraj dvakrat manjše kot v 

italijanščini. Po drugi strani pa je število različnih odzivov v slovenščini pri domenah ŠOLA in 

DOM skoraj enako veliko kot v italijanščini. Program špetrske dvojezične šole se očitno 

osredotoča na večanje besedišča v zvezi z zadevami, ki se jih učijo tudi pri predmetih, in 

pripomočki, ki jih uporabljajo pri pouku, kar je seveda razumljivo. Pri vsebinah, pri katerih so 

otroci prepuščeni večanju besedišča izven šole, pa je njihovo besedišče močnejše v italijanščini. 

Obstaja precej velika verjetnost, da je pogovorni jezik doma tudi italijanščina, v nekaterih 

primerih pa samo italijanščina, pa tudi v šoli se otroci med sabo veliko pogovarjajo v 

italijanščini. Nekakšne sledi tega je mogoče najti tudi v rezultatih tega testa.  

(Saksida 2003: 15) 

 

Z zgornjimi sklepanji Amande Saksida se strinjam, saj sem do podobnih ugotovitev 

prišla tudi sama na podlagi svoje raziskave. Tudi vprašalniki, ki so bili otrokom 

razdeljeni pred testiranjem, potrjujejo to domnevo. Čeprav se najini raziskavi razlikujeta 

po izhodiščnem jeziku, saj so otroci iz moje skupine najprej naštevali besede v 

italijanščini, tisti iz druge skupine pa v slovenščini, med izsledki, ki zadevajo to 

leksikalno domeno, ni bistvenih razlik. 

 
  



 
 

- 77 - 

 Povzetek izsledkov in sklepne ugotovitve 
 

Z analizo asociativnega testa sem skušala ugotoviti besedni zaklad v slovenskem jeziku 

učencev četrtega razeda osnovne šole v Špetru. Pridobljeno gradivo sem primerjala z 

vprašalniki o njihovi jezikovni pripadnosti. Prišla sem do naslednjih ugotovitev: 

 

• Raba jezikovnih različkov 

 

Otroci v Špetru so večinoma navajeni uporabljati standardni različek 

slovenskega jezika, oziroma takšnega, kakor ga usvajajo v šoli med poukom. O 

tem pričajo tudi podatki iz vprašalnikov, s pomočjo katerih sem skušala 

ugotoviti, kakšen je odnos posameznih informantov do slovenskega jezika. 

Na vprašanje, ali otroci doma govorijo slovensko, sem pri večini (60 %) dobila 

nikalni odgovor, drugi pa so zapisali, da se doma pogovarjajo v standardni 

slovenščini (27 %) ali v narečju (13 %). V narečju doma govorita samo dva 

učenca, in sicer s stricem med učenjem (otrok 2) oz. ob sobotah in nedeljah 

(otrok 3), česar seveda ne moramo upoštevati kot del vsakodnevnega 

sporazumevanja. Ko sem otroke prosila, naj poskusijo ovrednotiti lastno znanje 

narečja, pa je večina (69 %) označila odgovor dobro, ostali pa (31 %) slabo. 

Glede na gornje podatke je bilo v skladu s pričakovanji, da so bile narečne 

prvine v zapisanih besedah precej redke, prisotne pa so bile pa tudi izposojenke 

iz italijanščine. Opazno je pogosto pojavljanje besedja iz pokrajinskega 

pogovornega jezika. 

Pogoste so bile interference na ravni pravopisa, in sicer v obeh smereh: iz 

italijanščine v slovenščino pri besedah radirca, creda, cnjiga in učiteljize; iz 

slovenščine v italijanščino pri besedi cučina. Zanimivo se mi zdi, da so tudi v 

italijanskem delu gradiva otroci naštevali slovenske besede. 

Morebitni narečni izrazi, ki so jih zapisali špetrski otroci, so večinoma takšni, da 

jih ne moremo ločiti od pokrajinsko pogovornih. 

Urška Kerin je v svoji študiji (2007), v kateri je obravnavala skupino petošolcev, 

skušala »primerjati [...] jezikovno zmožnost 3. in 5. razredov [...], preveriti, kako 

uspešno šola posreduje znanje jezika [...]« ter »ugotoviti vpliv rabe slovenščine 
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v domačem okolju« (Kerin 2007: 5). Iz dobljenih rezultatov je sklepala, »da je 

narečje bližje tistim, ki ga govorijo doma, slovenski knjižni jezik pa tistim, ki se 

ga dlje časa učijo v šoli, torej petošolcem« (Kerin 2007: 8). Jezikovno zmožnost 

v narečju je preverjala z razumevanjem narečnega besedila. Besedilo so morali 

otroci prebrati in z odgovori na vprašanja dokazati, da so besedilo pravilno 

razumeli. Raziskovalka je pri tem opozorila, da otroci najverjetneje niso vajeni 

zapisane oblike narečja. 

Iz tega sklepam, da bi bil lahko tudi to razlog, da v pisnem asociativnem testu 

otroci niso zapisali veliko narečnih izrazov. To še ne pomeni, da otroci ne 

poznajo narečja in da ga ne uporabljajo pri vsakdanjem sporazumevanju. 

 

• Odzivi na leksikalne domene 

 

V vseh leksikalnih domenah so učenci našteli več italijanskih besed.  

V domenah DOM in ŠOLA je bilo več italijanskih besed, kar pomeni, da se 

otroci srečujejo z italijanščino v večji meri kot v slovenščino, in to v obeh 

okoljih. V leksikalni domeni ŠOLA je bilo v Špetru več pojavitev kakor v 

leksikalni domeni DOM. Iz kvantitativne analize besed je razvidno, da so otroci 

tudi pri leksikalni domeni DOM naštevali asociacije, ki so bile pravzaprav 

povezane z domeno ŠOLA. To kaže na njihov skromni besedni zaklad v 

slovenskem jeziku, obenem pa na možnost, da otroci slovenski jezik večinoma 

povezujejo s šolskim okoljem. Tega pojava v italijanskem delu gradiva ni bilo. 

Iz vprašalnikov o jezikovni pripadnosti otrok vidimo tudi, da večina otrok doma 

slovenščine sploh ne uporablja. 

Učenci uporabljajo manj slovenskih besed v zvezi s pojmi, ki so povezani z 

leksikalnima domenama ŠPORT in POKLICI. Najmanj odzivov v slovenskem 

jeziku pri špetrskih otrocih je imela leksikalna domena POKLICI. 

 

• Analiza posameznih pomenskih podskupin 

 

Primerjava najpogostejših italijanskih in slovenskih besed v vseh leksikalnih 

domenah kaže, da so bili učenci precej enotni pri naštevanju besed v obeh 

jezikih, saj se besede večinoma prekrivajo.  
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Zanimivi sta zlasti delitvi na pomenske podskupine pri leksikalnih domenah 

DOM in ŠOLA, ki predstavljata področji, na katerih se otroci srečujejo s 

slovenskim jezikom. Na vprašanje, kdaj se učenci pogovarjajo slovensko v šoli, 

je velika večina otrok označila odgovor pri pouku (87%), medtem ko so drugi 

označili odgovor oboje, torej pri pouku in med odmorom (13%). 

Besede iz seznama leksikalne domene DOM sem razdelila na podskupine hiša, 

sorodstvo, šola in okolica. Pojmi v obeh jezikih se najbolj prekrivajo v 

podskupini sorodstvo, medtem ko so največja odstopanja v najbolj številni 

podskupini hiša. Tudi v leksikalni domeni okolica je število besed podobno. 

Zanimiv je tudi podatek, da so otroci našteli veliko več slovenskih besed v 

podskupini šola, kar pomeni, da slovenski jezik povezujejo zlasti s šolskim 

okoljem.  

Iz tega sklepam, da učenci mnogo boljše obvladajo italijansko besedišče, ki je 

povezano z leksikalno domeno DOM.  

Glede na delitev leksikalne domene ŠOLA na pomenske podskupine je 

italijanskih besed več v najpogostejših podskupinah, to sta šolski pripomočki in 

neposredna okolica, medtem ko so v podskupini osebe v šoli učenci našteli eno 

besedo več v slovenskem jeziku.111 

 

  

                                                 
111 V raziskavi, ki sem jo lani opravila v četrtem razredu špetrske osnovne šole, je bilo v primerjavi z 
letošnjo raziskavo več primerov, v katerih se je pojavljalo več asociativnih slovenskih besed kakor 
italijanskih. Najbolj zanimiva so se mi zdela odstopanja v podskupini hiša znotraj leksikalne domene 
DOM. Ta podskupina je bila najštevilčnejša, v njej pa se je pojavilo mnogo več italijanskih kot 
slovenskih izrazov. To kaže na dejstvo, da otroci boljše obvladajo italijansko besedišče, ki je neposredno 
povezano z domačim okoljem.  
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5. Primerjava z ugotovitvami študije o besednem zakladu slovenskih 
otrok v Porabju 

 

Pridobljene podatke sem primerjala z izsledki študije Albine Nećak Lük, Tine Verovnik 

in Franca Marušiča glede besednega zaklada slovenskih otrok v Porabju in prišla do 

naslednjih ugotovitev: 

 

• Raba jezikovnih različkov 

 

Raziskovalci v Porabju so pričakovali mnogo več narečnih izrazov v 

obravnavanem gradivu, vendar so rezultati jasno pokazali, da učenci doma ne 

uporabljajo več slovenskega narečja, ampak da so v stiku s slovenskim jezikom 

večinoma v šolskem okolju. Glede rabe obeh jezikov v domačem okolju je 

Amanda Saksida v svoji študiji sklepala: »Nekatere razlike med odzivi v obeh 

jezikih pri domenah DOM in ŠOLA dajo slutiti, da je pogovorni jezik pri otrocih 

tako doma kot v šoli vendarle v veliki meri italijanščina in ne slovenščina, da pa 

slovenščino povezujejo s svojo družino, tudi če se mogoče doma pogovarjajo 

tudi v italijanščini; vsa sorodstvena razmerja so bila namreč zapisana v 

slovenščini, v italijanščini pa nobeno« (Saksida 2003: 16). V moji raziskavi je 

bilo pri naštevanju družinskih članov oziroma sorodnikov približno enako 

število pojavitev v obeh jezikih. 

Raziskovalci v Porabju so večino interferenc zaznali na ravni pravopisa in pri 

naštevanju drugih besednih vrst. Interferenc na ravni pravopisa pri špetrskih 

otrocih je bilo malo (učiteljize, radirca, creda). Druge interference zadevajo le 

besedišče. 

 

• Odstopanja 

 

Pri učencih v Špetru je bilo v primerjavi s porabskimi otroki približno enako 

število odstopanj bodisi od navodil za izvedbo testa bodisi od knjižne norme. Pri 
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tem mislim predvsem na ustvarjalne konstrukcije, nesamostalniške besede, 

pravopisne napake, nesmiselne besede in lastna imena.  

Raziskovalci v Porabju niso pričakovali velike količine ustvarjalnih konstrukcij, 

kar se je sicer izkazalo za pravilno. Tudi pri špetrskih otrocih je bilo takšnih 

konstrukcij zelo malo; našla sem štiri besede, za katere se mi je zdelo, da 

spadajo v to kategorijo.112 

Učenci iz obeh skupin so napisali enako število besed, ki ne spadajo v slovnično 

kategorijo samostalnikov.113 V porabskih raziskavah so glagoli najpogostejše 

besedne vrste, ki odstopajo iz te kategorije. Porabski učenci so te glagole 

zapisali v tretji osebi ednine, kar lahko po mnenju raziskovalcev štejemo kot 

interferenco iz madžarskega jezika. V madžarskih slovarjih se namreč glagoli 

navajajo v tej obliki. V raziskavi v Špetru se je pojavil en sam glagol, in sicer 

tudi v tretji osebi ednine. Druge besede so bili večinoma pridevniki in zveze 

pridevnika in samostalnika. 

Pri leksikalnih domenah ŠOLA in POKLICI so raziskovalci v Porabju ugotovili, 

da je delež pravopisnih napak zelo nizek, medtem ko je v domenah ŠPORT in 

DOM takih besed veliko več. Najmanj pravopisnih napak se je pojavilo v 

leksikalni domeni ŠPORT, medtem ko v skupini otrok iz Špetra to velja za 

leksikalno domeno POKLICI, vendar je treba pri tem upoštevati, da je bilo v tej 

domeni tudi najmanj naštetih besed. Ob upoštevanju seštevka vseh pojavitev 

opažam, da so špetrski učenci naredili manj pravopisnih napak v primerjavi s 

porabskimi, vendar se slika spremeni, če prištevamo še slovnične napake. 

Iz podrobnejšega opazovanja napak, ki so jih naredili špetrski otroci, 

ugotavljam, da so učenci največkrat besede zapisovali v tožilniku, to je v 

sklonski obliki, v kateri so navajeni slišati te besede. 

V izhodiščnem navodilu za opravljanje testa je bilo obema skupinama otrok 

rečeno, da ne smeta pisati lastnih imen. V domeni DOM so otroci pisali lastna 

                                                 
112 Pri besedah vozitelj in nogometar je prišlo do podobnega besedotvornega postopka: učenca sta 
pripisala glagolu voziti in samostalniku nogomet obrazili -elj besede učitelj oz. -ar besede mizar. Pri 
besedi libra je najverjetneje prišlo do uporabe italijanske besede libro s končnico slovenske ustreznice 
knjiga. Glede besede pisalnikov pa lahko samo sklepam, da je otrok želel pravzaprav zapisati pisalna 
miza, vendar je osnovo pridevnika pisalna spremenil v samostalnik pisalnik ter mu pripisal obrazilo, ki se 
navadno uporablja za svojilne pridevnike. Vendar pri tem ne moremo izključiti možnosti, da ta beseda 
dejansko obstaja v tem okolju. 
113 Špetrski otroci so zapisali en medmet (joj), en glagol v 3. os. ed. (obleče), tri pridevnike (informatično, 
pisalnikov ter ritmična), eno zvezo samostalnika in pridevnika (tabla majhna), zvezo števnika in 
samostalnika (tri pes). 
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imena družinskih članov, v domeni ŠPORT pa imena športnikov (samo 

madžarskih, nobenega slovenskega). Pri učencih v Špetru je delež nesmiselnih 

besed in lastnih imen zelo majhen. Otroci so precej dobro prisluhnili navodilom, 

ki so jim bila dana pred testiranjem. Lastna imena, ki so jih našteli, so različice 

besedne zveze Dom Kavka. Lastnih imen oseb,114 živali ali krajev niso zapisali. 

 

• Odzivi na leksikalne domene 

 

Učenci iz Špetra so bili pri naštevanju besed nekoliko manj ustvarjalni v 

primerjavi s porabskimi otroci.115 To velja za vse leksikalne domene, ki so bile 

obravnavane. Najverjetneje je glavni razlog prav v obravnavanih skupinah otrok. 

Glede na to, da so porabski otroci našteli več besed v obeh jezikih, in sicer v 

razmerju 200 : 100 v slovenščini in 206 : 100 v italijanščini oziroma 

madžarščini, sklepam, da so hitrejši pri priklicu besed v spomin ali celo pri 

samem pisanju. Skupina, ki sem jo testirala, je bila glede tega zelo počasna, kar 

sem opazila tudi med izpolnjevanjem vprašalnikov o njihovi jezikovni 

pripadnosti. 

Leskikalna domena ŠOLA ima pri obeh skupinah otrok visoko število odzivov. 

To si lahko razlagamo na dva načina. Lahko sklepamo, da je dejstvo, da so se 

otroci med testiranjem nahajali v učilnici, močno vplivalo na njihovo odzivnost 

na omenjeni dražljaj. Imeli so torej na razpolago veliko stvarnih predmetov, ki 

so jih lahko asociirali z domeno ŠOLA. Zato se jim ni bilo treba posebno truditi, 

da bi si predstavljali, kaj se nahaja v šolskem okolju. Obstaja pa tudi drugačna 

razlaga tega pojava. Raziskovalci v Porabju upoštevajo tudi možnost, da je 

leksikalna domena ŠOLA v vsakdanji sporazumevalni izkušnji otrok bolj 

povezana z verbalizacijo kot domena DOM. To se pravi, da otroci uporabljajo 

                                                 
114 V italijanskem delu gradiva so bila prisotna tudi lastna imena oseb. 
115 »Primerjava rezultatov testa iz Porabja in testa iz Špetra kaže, da je dvojezično šolsko okolje 
nedvomno pozitivno vplivalo na jezikovno kompetenco otrok, rečemo lahko celo, da v obeh jezikih 
(povprečno število odzivov na otroka je pri otrocih iz Špetra od 20 do 30 odstotkov večje kot pri otrocih 
iz Porabja, in to v obeh jezikih). Na pozitivno naravnano ustvarjalno okolje bi lahko kazal tudi nekoliko 
višji odstotek ustvarjalnih konstruktov (otroci se očitno niso bali poskusiti, tudi če bi bil rezultat 
napačen).« (Saksida 2003: 10) 
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slovenščino za označevanje predmetov in pojmov, ki jih povezujejo s šolo in 

neposredno z izobraževanjem, in to v večji meri, kot jo uporabljajo doma pri 

vsakodnevnih opravilih, ki nimajo nobene povezave z izobraževanjem. Sama 

menim, da sta na izide raziskave vplivala oba dejavnika. Dejstvo, da gre za 

asociacije, povezane s poimenovanjem predmetov iz neposrednega okolja, prav 

gotovo vpliva na količino pridobljenega gradiva. Vendar je na podlagi rezultatov 

iz vprašalnikov, ki sem jih razdelila učencem pred testiranjem, zelo verjeten tudi 

vpliv povezave med slovenskim jezikom in šolskim okoljem. 

V skupini iz Porabja je najmanj slovenskih očiščenih odzivov pri leksikalni 

domeni ŠPORT. Če podatke primerjamo s tistimi, ki so bili pridobljeni v Špetru, 

opazimo, da je število slovenskih odzivov približno enako, vendar je italijanskih 

besed v primerjavi z madžarskimi mnogo manj. Otroci v Špetru se srečujejo s 

športno terminologijo v največji meri preko elektronskih medijev, ki jih 

spremljajo v večinskem in uradnem jeziku okolja. Predvidevam, da se podobno 

dogaja tudi v skupini iz Porabja. 

Porabski otroci so bili pri naštevanju besed pri tej leksikalni domeni bistveno 

bolj ustvarjalni, kar me je presenetilo, saj sem predvidevala, da se bodo špetrski 

otroci pri tem bolj izkazali. V slovenskem delu so naštevali večinoma besede, s 

katerimi se srečujejo v šolskem okolju, torej take, ki so jih pridobili pri pouku 

telesne vzgoje. 

 

•  Analiza posameznih pomenskih podskupin 

 

V obeh raziskavah se najpogostejši pojmi v obeh primerjanih jezikih precej 

prekrivajo. Za leksikalno domeno DOM je bilo v raziskavi iz Porabja 

ugotovljeno, »da je poznavanje osnovnega besedišča te domene v obeh jezikih 

približno enako dobro« (Nećak Lük – Marušič – Verovnik 1995: 126). Tudi pri 

otrocih iz Špetra opažam podobne razmere. Pri pomenski podskupini šola so 

otroci naštevali več slovenskih izrazov, v ostalih skupinah pa več italijanskih. 

Seznam najpogostejših pojmov se v glavnem prekriva. To namiguje na dejstvo, 

da otroci povezujejo slovenski jezik s šolskim okoljem in izobraževanjem. 

Pri leksikalni domeni DOM je v obeh raziskavah največja razlika med števili v 

posameznih jezikih v pomenski podskupini hiša. Raziskovalci v Porabju menijo, 
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da je primanjkljaj v slovenskem jeziku zapolnjen s pojmi iz podskupine šola, ki 

vsebuje več izrazov v slovenščini. Vpliv šolskega učenja slovenskega jezika je v 

tem primeru dobro viden, kar velja tudi za špetrsko skupino učencev. 

Pri leksikalni domeni ŠOLA v Porabju ugotavljajo, da »v slovenščini 

prevladujejo poimenovanja šolskih rekvizitov, medtem ko je v madžarščini 

največ poimenovanj za predmete, ki so bili med pisanjem testa v neposredni 

okolici otrok. Sklepamo lahko, da je bilo zapisovanje madžarskih pojmov bolj 

spontano, medtem ko so slovenski pojmi taki, ki so jih učenci večinoma 

pridobili pri pouku slovenščine in jih tudi obvladajo na reproduktivni ravni« 

(Nećak Lük – Marušič – Verovnik 1995: 127). V obeh obravnavanih okoljih, 

torej v Porabju in v Špetru, je seznam besed, ki se največkrat pojavljajo, 

nekoliko šibkejši v slovenščini. 

Pri leksikalni domeni POKLICI je bilo v Porabju približno polovica prekrivnih 

pojmov, druga polovica pa je ostala brez svojega para. Pri tem je bilo 

madžarskih besed veliko več, kar kaže na boljše poznavanje terminologije. V 

slovenskem jeziku so otroci naštevali besede, s katerimi se srečujejo 

vsakodnevno, oziroma take, s katerimi so neposredno v stiku. V Špetru otroci 

slabše obvladajo slovensko besedišče, saj je pri tej leksikalni domeni italijanskih 

besed več. V pomenski podskupini šola se pojavlja enako število pojavitev v 

obeh jezikih, medtem ko je v ostalih podskupinah več italijanskih besed. Tudi 

šolsko nepedagoško osebje imenujejo povečini v italijanščini, čeprav je v 

celotnem gradivu premalo pojavitev teh besed, da bi to lahko z gotovostjo 

trdili.116  

Raziskovalci v Porabju gradiva iz te leksikalne domene niso razdelili na 

pomenske podskupine, ker se jim to ni zdelo potrebno. Sama sem se vseeno 

odločila, da bom gradivo razdelila glede na poklice, s katerimi se otroci 

srečujejo v vsakdanjem življenju; poklice, s katerimi se srečujejo v šolskem 

okolju; pripomočke, ki jih osebe uporabljajo pri svojem poklicu; lokacije, ki so 

povezane z določenim poklicem. 

Ugotovila sem, da se je največ besed v obeh jezikih pojavilo prav v podskupini 

poklici na splošno, saj so tu otroci naštevali takšne besede, ki jih srečujejo v 

                                                 
116 V raziskavi, ki sem jo opravila v lanskem šolskem letu 2009/2010, je bilo bistveno več poimenovanj v 
italijanskem jeziku. Med poučevanjem na šolski ustanovi sem sicer opazila, da se otroci z neučnim 
osebjem pogovarjajo v italijanščini, tudi poimenujejo jih večinoma v tem jeziku. 
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vsakdanjem življenju, medtem ko je bilo v podskupinah šola, lokacije in 

pripomočki zelo malo odzivov v obeh jezikih. 

Pri leksikalni domeni ŠPORT raziskovalci ugotavljajo, da je slovenskih besed v 

primerjavi z madžarskimi veliko manj. Teh je približno toliko kakor v drugih 

leksikalnih domenah. To pomeni, da je to področje slovenskega jezika pri 

otrokih v Porabju najslabše razvito. V Špetru je prišlo do približno enakega 

števila pojavitev kot v Porabju. Kljub dvojezičnemu pouku telesne vzgoje ima 

torej tudi na območju Špetra prednost večinski in uradni italijanski jezik. 
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6. Zaključek 
 

Na podlagi vprašalnikov o jezikovni pripadnosti informantov, kvantitativne in 

kvalitativne analize zbranega gradiva, lastnega opazovanja špetrskih učenev in 

interpretacije pridobljenih rezultatov sklepam, da pri večini informantov, ki so 

sodelovali v raziskavi, slovenski jezik nima vlogo prvega jezika. Očitno je, da učenci 

četrtega razreda osnovne šole v Špetru mnogo boljše obvladajo italijanski jezik, kar se 

kaže tudi v njihovem besednem zakladu. Učencem je italijanski jezik bližje, saj je iz 

podatkov razvidno, da ga pogosteje uporabljajo v vsakdanjem življenju. S slovenščino 

se največ srečujejo v šolskem okolju, v katerem se po slovensko pogovarjajo z učitelji 

(94%) in z neučnim osebjem (6%). Njihov slovenski besedni zaklad ne dosega 

italijanskega. To potrjuje Živa Gruden v svojem članku: 

 

Dosedanje izkušnje kažejo, da učenci normalno napredujejo v znanju, ki se letno preverja na 

državni osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Gorici. Z gotovostjo pa lahko tudi rečemo, 

da njihovo znanje slovenščine zaostaja za znanjem tistih otrok, ki obiskujejo slovensko šolo. To 

seveda ne gre pripisati le šoli, temveč v največji meri prav okolju. Govor in pisanje teh otrok sta 

močno pretkana z interferencami, stavčni vzorci so sila preprosti, veliko je napak v sklonih, saj 

je ta kategorija delno že načeta v samem narečju, zlasti pri predložnih zvezah. Tudi besedni 

zaklad ima vrzeli, ki bi si jih pri otrocih, ki živijo v pretežno slovenskem okolju, težko 

predstavljali. 

(Gruden 1991: 60) 

 

Jezikovno načrtovanje Šolskega centra v Špetru je pomembno vplivalo na položaj 

slovenskega jezika na tem območju. Slovenska manjšina se je z ustanovitvijo 

dvojezične izobraževalne ustanove učinkovito zoperstavila asimilacijskim pritiskom, ki 

so vse od priključitve tega ozemlja Italiji ogrožale slovenski jezik in njegovo rabo.  

Tudi iz raziskave v Porabju je očitno, da je besedni zaklad otrok, ki sledijo pouku 

četrtega razreda osnovne šole, mnogo obsežnejši v madžarščini. 
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Otroke iz špetrskega in porabskega območja združuje dejstvo, da avtohtoni jezik nima 

več vloge prvega, maternega jezika. S slovenščino se obe skupini otrok srečujeta 

sorazmerno pogosteje v šolskem kakor v domačem okolju.  

Pri obeh skupinah otrok preseneča nizek delež narečnih besed. To je še posebej očitno 

pri špetrskih otrocih, pri katerih pa so zelo opazne interference z italijanskim, večinskim 

govorom. V zvezi s tem je Živa Gruden zapisala: 

 

Če bi na osnovi prikazanega modela obravnavali še nedavno jezikovno situacijo v Beneški 

Sloveniji, bi bila diagnoza zelo lahka in jasna. Ugotovili bi izrazit primer diglosije: prisotnost 

slovenskega krajevnega govora in italijanskega knjižnega jezika ter odsotnost vmesnih vrst 

jezika (razen v krajih, kjer je stik s furlanskim prebivalstvom tesnejši: tu je stopil nekako na 

mesto pokrajinskega pogovornega jezika celo tretji jezik, furlanščina, in bi zato lahko govorili 

celo o triglosiji).117 

(Gruden 1976: 74) 

 

Kljub temu da podatki kažejo na slabše znanje slovenščine v primerjavi z italijanskim, 

je gradivo premalo obsežno, da bi lahko to zagotovo trdili. Obravnavana populacija je 

maloštevilna, prav tako pa tudi izbrana metodologija testiranja ne nudi nobenih 

podatkov o oblikoslovju in skladnji slovenskega jezika na tem območju. 

Mislim, da bi bilo treba raziskavo nadaljevati z večjim številom informantov, saj so 

ugotovitve, do katerih sem prišla, omejene na majhno skupino učencev, in jih nikakor 

ne moremo jemati za reprezentativne; raziskava bi morala zajeti vse stopnje 

izobraževanja na tej šolski ustanovi. Samo na ta način bi bilo mogoče dobiti celoten 

pogled na jezikovno zmožnost učencev, ki obiskujejo šolo. Zanimivo bi bilo seveda tudi 

opazovati, kako se razvija jezikovno znanje učencev na vsaki stopnji šolske ustanove. 

Za celovitejši pregled nad jezikovnimi zmožnostmi učencev, ki obiskujejo dvojezično 

šolo, bi bilo treba uporabiti ustreznejšo metodologijo raziskovanja, ki bi nudila več 

podatkov o rabi jezika oziroma jeziku informantov.  

                                                 
117 O diglosiji oziroma triglosiji z ozirom na furlanščino govori tudi Žabjek (1984: 182). 
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Menim, da bi s poglobljenim raziskovanjem v tej smeri ter s primerjavo z ugotovitvami 

prejšnjih raziskav lahko podrobneje razčlenili naravo jezikovnih primanjkljajev v 

slovenskem jeziku, kar bi načtrovalcem pouka na šolski ustanovi omogočalo 

kakovostnejše poučevanje, usmerjeno v ohranitev in razvoj slovenskega jezika v 

šolskem sistemu. 
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Priloge 
 

• Slovensko etnično ozemlje v Italiji118 (Priloga 1); 

• Tabela za vpisovanje asociacij in vprašalnik (Priloga 2); 

• Podatki iz vprašalnika (Priloga 3). 

                                                 
118 Brezigar 2003: 153. 





 
 

 

Priloga 1 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  



 
 

 

Priloga 2 

 

1. del: italijanščina       
 ŠIFRA:  

2. del: slovenščina         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ŠIFRA:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

1. Datum in kraj rojstva: ______________________________________________ 
2. Bivališče: ________________________________________________________ 
3. Si prej živel še kje drugje? Kje in koliko časa? 

________________________________________________________________ 
 

4. Od kod je tvoja mati? _______________________________________________ 
5. Katere jezike govori? Kateri je njen materni jezik? 

________________________________________________________________ 
 

6. Od kod je tvoj oče? ________________________________________________ 
7. Katere jezike govori? Kateri je njegov materni jezik? 

________________________________________________________________ 
 

8. Kateri jezik(i) se govori(jo) v tvoji družini? 
________________________________________________________________ 
 

9. Se doma pogovarjaš v slovenščini? (ustrezno označi) 

a) Ne, doma se z nikomer ne pogovarjam v slovenščini. 
b) Da, doma govorim v narečju z _____________________________________. 
c) Da, doma uporabljam standardno slovenščino, kadar se pogovarjam 

z_________________. 
 

10. Kdaj uporabljaš slovenščino doma?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
11. Kako ocenjuješ svoje znanje slovenščine? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 
c) Zelo dobro. 

 
12. Kako ocenjuješ svoje znanje narečja? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 
c) Zelo dobro. 
 

13. Kako ocenjuješ svoje znanje italijanščine? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 
c) Zelo dobro. 

 
14. Katere jezike poleg slovenščine in italijanščine obvladaš? 

________________________________________________________________. 



 

 

 
15. Kako ocenjuješ znanje ______________? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 
c) Zelo dobro. 

 
16. Kako ocenjuješ znanje ______________? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 
c) Zelo dobro. 

 
17. Kdaj govoriš slovensko v šoli? 

 
a) Pri pouku. 
b) Med odmorom. 
c) Oboje. 

 
18. Kadar nisi pri pouku in govoriš slovensko, uporabljaš: 

 
a) Standardno slovenščino. 
b) Narečje. 
 

19. S kom se pogovarjaš slovensko v šoli? (lahko označiš več odgovorov) 
 
a) S sošolci. 
b) Z učitelji. 
c) Z neučnim osebjem. 

 
20. Se še kje razen v šoli srečuješ s slovenščino? (lahko označiš več odgovorov; 

tam, kjer je potrebno, tvoje odgovore ustrezno dopolni) 
 
a) Ne, nikjer. 
b) Doma. 
c) V cerkvi.  
č) V kulturnem društvu ____________________________________________. 
d) V športnem društvu _____________________________________________. 
e) V stiku s sorodniki. 
f) V stiku z družinskimi prijatelji. 
g) V stiku s sosedi. 
h) V stiku z vrstniki. 
i) Preko medijev (časopisi, radio, 

televizija)______________________________. 



 
 

 

Priloga 3 

 

1. Kraj rojstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Videm Palmanova San Daniele Videm Videm Videm Videm Palmanova 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Cittiglio 
(VA) 

Videm Palmanova Videm Gavardo Videm Trst Postojna 

 
2. Bivališče 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Tribil 
inferiore 

Ponte San 
Querino 

Čedad Tarcetta Corno di 
Rosazzo 

Barca Čedad Špeter 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Mašera 
(UD) 

Poveletto Podbonesco Moimacco Čedad Čedad Topolove Kred 

 
3. Morebitna daljša bivanja v kakšnem drugem kraju 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– – Borgo 

Boiani 
do 6 
mesecev 

– – Madonna 
delle Grazie 

– Gorenji 
Torbij, 5 let 

9 10 11 1
2 

13 14 15 16 

Brenta v 
pokrajini 
Varese, v 
Lombardiji, in 
Treviso, ko je 
bila zelo 
majhna 

– – – Origgio v 
Lombardiji, 
štiri leta 

– – Kobarid 

 
4. Od kod je tvoja mati? 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Piemonte Pretto – Videm Čedad Čedad – Gnidovizza 
9 10 11 12 13 14 15 16 
Mašera 
(UD) 

Švica Podbonesco Špeter Origgio v 
Lombardiji 

– Čedad Kred 

 
 
 



 

 

 
 

5. Katere jezike govori? Kateri je njen materni jezik? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Italijanščina, 
francoščina in 
malo 
slovenščina. 

Italijansko, 
slovensko, 
angleško. 

Italijansko in 
malo 
slovensko. 

Italijanščina. Njen materni 
jezik je 
italijanščina. 

Italijansko 
in 
furlansko. 
Njen 
materni 
jezik je 
furlanščina. 

Italijansko. 
Njen materni 
jezik je 
italijanščina. 

Italijansko. 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Italijansko, 
slovensko, 
angleško. 
Njen materni 
jezik je 
italijanščina. 

Slovenščina 
in 
italijanščina. 
Njen materni 
jezik je 
slovenščina. 

Italijanščina. Italijanščina. Italijansko. 
Njen materni 
jezik je 
italijanščina. 

Italijansko. Italijansko in 
furlansko. 
Njen materni 
jezik je 
furlanščina. 

Italijansko in 
slovensko. 
Njen materni 
jezik je 
slovenščina. 

 
6. Od kod je tvoj oče? 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Sardinija. Ponte San 

Querino. 
– Videm. Novokuzzo 

blizu 
Preprotta. 

– Salerno. – 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Brenta v 
pokrajini 
Varese v 
Lombardiji. 

Videm. Videm. Moimacco. Origgio v 
Lombardiji. 

Čedad. Lignano. 
Kasneje 
se je 
preselil v 
Liesso. 

Šempeter pri 
Gorici. 

 
7. Katere jezike govori? Kateri je njegov materni jezik? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Italijansko in 
sardinsko. 

Italijanščina, 
slovenščina, 
angleščina. 

Italijansko. Italijanščina. Italijanščina. – Italijansko in 
malo 
slovenščine. 
Njegov 
materni jezik 
je 
italijanščina. 

Italijansko. 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Angleško, 
italijansko, 
nemško. 
Njegov 
materni jezik 
je 
italijanščina. 

Italijanščina. 
Njegov 
materni jezik je 
italijanščina. 

Italijanščina. Italijanščina. Italijansko. 
Njegov 
materni jezik 
je 
italijanščina. 

Italijansko. Slovenščina, 
italijanščina. 
Njegov 
materni jezik 
je 
slovenščina. 

Slovensko, 
italijansko, 
angleško. 
Njegov 
materni jezik 
je slovenščina. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

8. Kateri jezik(i) se govori(jo) v tvoji družini? 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Italijansko. Italijansko. Italijansko in 

malo 
slovensko. 

Italijansko, 
slovensko. 

Italijansko. Italijansko. Italijansko. Italijansko. 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Italijansko in 
slovensko. 

Italijanščina in 
slovenščina. 

Italijanščina. Italijansko. Italijansko. Italijansko. Slovenščina, 
italijanščina, 
furlanščina. 

Slovensko. 

 
9. Se doma pogovarjaš v slovenščini? (ustrezno označi) 

d) Ne, doma se z nikomer ne pogovarjam v slovenščini. 
e) Da, doma govorim v narečju z 

_______________________________________________. 
f) Da, doma uporabljam standardno slovenščino, kadar se pogovarjam 

z_________________. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A B (stric) B (stric) – A A A A 

9 10 11 12 13 14 15 16 
C 
(mama 
in 
babica) 

C (mama) A A A A C (oče) C (oče, 
mama, brat, 
sestra) 

 
10. Kdaj uporabljaš slovenščino doma? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Samo ko 
nas obišče 
nekdo, ki 
zna samo 
slovensko. 

Ko se učim. Ob 
sobotah 
in 
nedeljah. 

Ko 
delam 
naloge. 

– Poslušam 
jo na 
radiu. 

– Je ne 
uporabljam 
nikoli. 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Kadar sem 
z mojo 
babico, ki 
me kaj v 
slovenščini 
sprašuje. 

Ko govorim 
z mamo. 

– – Je ne 
uporabljam 
nikoli. 

Samo 
takrat, ko 
nočem, da 
bi me 
moji starši 
razumeli. 

Vsak 
dan. 

Vedno. 

 
11. Kako ocenjuješ svoje znanje slovenščine? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 



 

 

c) Zelo dobro. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B B A B B B B B 
9 10 11 12 13 14 15 16 
B B B B B B B B 

 
12. Kako ocenjuješ svoje znanje narečja? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 
c) Zelo dobro. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
B B B B A B B B 
9 10 11 12 13 14 15 16 
B A B A B A A B 

 
13. Kako ocenjuješ svoje znanje italijanščine? 

a) Slabo. 
b) Dobro. 
c) Zelo dobro. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B C C C B C C B 
9 10 11 12 13 14 15 16 
B C C C B C C B 

 
 

14. Katere jezike poleg slovenščine in italijanščine obvladaš? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– – – Angleško. Angleško. Rusko, 

angleško. 
Angleško 
in 
francosko. 

Angleščina, 
francoščina. 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Angleščina 
. 

Angleščina. Angleško. Angleščina. Angleško. Angleščina. Furlansko. – 

 
15. Kako ocenjuješ znanje ______________? 

d) Slabo. 
e) Dobro. 
f) Zelo dobro. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
– – – Angleško. 

B 
Angleško. 
B 

Rusko. 
B 

Angleščina. Angleščina. 
B 

9 10 11 12 13 14 15 16 



 
 

 

Angleščina. 
C 

Angleščina. 
B 

Angleško. 
B 

Angleščina. 
B 

Angleško. 
B 

Angleščina. 
C 

Furlansko. 
B 

– 

 
 

16. Kako ocenjuješ znanje ______________? 

d) Slabo. 
e) Dobro. 
f) Zelo dobro. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
– – – – – Angleško. 

B 
Francoščina. 
A 

Francoščina. A 

9 10 11 12 13 14 15 16 
Slovensko 
narečje. B 

– – – – – – – 

 
17. Kdaj govoriš slovensko v šoli? 

 
d) Pri pouku. 
e) Med odmorom. 
f) Oboje. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A A C C A A A A 
9 10 11 12 13 14 15 16 
A A A A A A A A 

 
 

18. Kadar nisi pri pouku in govoriš slovensko, uporabljaš: 
 
c) Standardno slovenščino. 
d) Narečje. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A A A, B A A A A A 
9 10 11 12 13 14 15 16 
A A A A A A A A 

 
19. S kom se pogovarjaš slovensko v šoli? (lahko označiš več odgovorov) 

 
d) S sošolci. 
e) Z učitelji. 
f) Z neučnim osebjem. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
B B B B B B B B 



 

 

9 10 11 12 13 14 15 16 
B, C B B B B B B B 

 
 

20. Se še kje razen v šoli srečuješ s slovenščino? (lahko označiš več odgovorov; 
tam, kjer je potrebno, tvoje odgovore ustrezno dopolni) 
 
j) Ne, nikjer. 
k) Doma. 
l) V cerkvi.  
č) V kulturnem društvu ___________________________________. 
m) V športnem društvu ____________________________________. 
n) V stiku s sorodniki. 
o) V stiku z družinskimi prijatelji. 
p) V stiku s sosedi. 
q) V stiku z vrstniki. 
r) Preko medijev (časopisi, radio, televizija)__________________________. 

 
 

 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
F, H A B, F B A I Poslušam 

slovenski 
radio in 
berem 
slovenske 
časopise. 

A C 

9 10 11 12 13 14 15 16 
B, H, I 
(radio) 

B A A A A B, C, F, 
I 

Vse od B do I. 
Pri I je zapisal, 
da gleda 
risanke, filme 
in komedije v 
kino dvorani. 


