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Povzetek 

Frazemi kot ekspresivno sredstvo s svojimi temeljnimi značilnostmi so velikokrat 

vključeni tudi v različne javne govore učiteljev; s tem spodbujajo pozornost občinstva 

(npr. otrok, staršev idr.) in razbijajo monotonost izrečenih podatkov. To se je potrdilo 

tudi v jezikovnem prerezu treh izbranih javnih govorov, iz katerega je razvidno, da so 

ti bogati s frazemi, da so frazemi v njih enakomerno porazdeljeni, da je uporabljenih 

največ frazemov s pozitivno konotacijo in da so frazemi ukoreninjeni v jezikovni 

tradiciji na splošno. 

 

Ključne besede: frazeologija, javni govor, govorec, raba frazemov, analiza javnih 

govorov 

  

Abstract 

Set expressions as an expressive means with its basic characteristics are often 

included into different teachers’ public speeches. They are intended to stimulate the 

audience (e. g. children, parents etc.) and avoid the monotony of the expressed data. 

This was confirmed by an analysis of three public speeches which showed that these 

speeches are full of set expressions, that set expressions are evenly distributed through 

the speeches, that most of them are used with a positive connotation and that they are 

rooted in our language tradition. 

 

Key words: Phraseology, public speech, speaker, use of set expressions, analysis of 

public speeches 
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1 Uvod 

Frazemi nas spremljajo vsepovsod. Učitelji jih velikokrat izrekajo, ne da bi se tega 

sploh zavedali, ker so ukoreninjeni v jezikovni tradiciji. Uporabljajo jih za poživitev sloga, 

usmerjeni pa so predvsem na poslušalca. Spodbujajo pozornost občinstva (npr. otrok, staršev 

idr.) in razbijajo suhoparnost podatkov. E. Kržišnik (1994) navaja, da je pogostost rabe 

frazemov odvisna od govornega položaja, in nadaljuje, da je njihova raba pogostejša v tistih 

govornih položajih, ki niso rutinski, ampak čustveno obarvani, kar gotovo velja tudi za 

učiteljeve javne govore. Smiselno pa se zdi poudariti, da se pogostnost rabe frazemov od 

posameznika do posameznika razlikuje.  

Javni govor razumemo kot položaj, v katerem govorec naslavlja občinstvo z različnimi 

nameni. Osrednje značilnosti javnih govorov so naslednje: gre za 1) javna besedila (v 

nasprotju z zasebnimi); 2) govorjena besedila (v nasprotju z zapisanimi); 3) večinoma 

enogovorna besedila, najpogosteje namenjena množičnemu naslovniku, ki nima možnosti 

sprotnega besednega odzivanja; 4) besedila s prepričevalnim namenom (prir. po Petek, 2012a: 

685–686)
4
. Tivadar (2011: 489) pravi, da govorec prvi vtis naredi z izbranim govorom, ter 

nadaljuje, da izbrani govor pomeni knjižni govor in njegovo prestižnost.  

Pridobili smo tri javne govore pedagoških delavcev
5
 in opravili jezikovno analizo z 

vidika frazeologije. Pri tem smo sledili kvalitativni raziskovalni paradigmi in naredili 

vsebinsko kvalitativno analizo. Ko smo računali odstotke za posamezne parametre analize, 

smo uporabili še kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Za 

ugotavljanje retorične vrednosti izbranih govorov na osnovi rabe frazeologije smo pri vsakem 

javnem govoru opravili naslednje: 1) uporabljeni obliki frazema smo poiskali slovarsko 

obliko in dodali izpis pomenske razlage frazema iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika
6
; 2) 

prisotne frazeme smo razvrstili glede na obliko
7
; 3) presojali smo o načinu razporejenosti 

frazemov po besedilu
8
; 4) določili smo konotacijo frazemov

9
; 5) analizirali smo pogostost 

uporabe frazemov, tj. koliko frazemov se v govoru pojavi na 100 besed
10

. 

 

 

2 Vloga frazemov v javnih govorih 

Keber (2003: 6) navaja da so frazemi stalne besedne zveze, katerih pomen ni 

ugotovljiv ali je samo delno ugotovljiv iz pomenov njihovih sestavin, in ki imajo navadno 

                                                           
4
Gl. tudi Petek 2012b. 

5
Pridobili in analizirali smo govor ravnateljice osnovne šole, govor ravnatelja srednje šole in govor akademika 

ob podelitvi univerzitetnih Prešernovih nagrad Filozofske fakultete UL leta 2007. Skušali smo zajeti različne 

govore ob različnih priložnostih ter s tem tudi različne naslovnike. Zapisa izbranih govorov osnovnošolske 

ravnateljice in srednješolskega ravnatelja smo na našo prošnjo od govorcev prejeli po e-pošti, zapis govora 

akademika pa je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani – http://www.ff.uni-

lj.si/fakulteta/Fakulteta/PresernoveNagrade/Govor2007.html. 

6
Nekaj primerov, ki smo jih v izbranih javnih govorih zaznali kot frazeme, v SSKJ ni zapisanih. Primerov, ki jih 

omenjamo, ni niti v Frazeološkem slovarju slovenskega jezika avtorja Janeza Kebra (2003). Pri konkretnih 

primerih smo na to posebej opozorili in dodali svojo razlago. 
7
Izračunali smo, koliko odstotkov frazemov je bilo uporabljenih v posameznem analiziranem govoru glede na 

obliko. E. Kržišnik (1994) loči naslednje vrste frazemov glede na obliko: a) samostalniške, b) pridevniške; c) 

prislovne; č) glagolske. Pragmatične frazeme (medmetne in členkovne) smo pri analizi zanemarili. 
8
Besedilno izpostavljena mesta: začetek, konec oz. drugačna pojavitev. 

9
Vrednotenjsko konotacijo frazemov smo opredeljevali kot pozitivno (+), negativno (–) ali kot nevtralno (0). 

10
Čermák ugotavlja, da je besedilo bogato s frazemi, če je v njem en frazem na 80–120 besed (Čermák v 

Kržišnik, 1988: 70). 
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stalno in samo omejeno spremenljivo sestavo. Nadaljuje, da v širšem smislu v frazeologijo 

spadajo vse stalne besedne zveze, med njimi tudi terminološke, frazemi s stavčno ali z 

večstavčno sestavo, kot so reki, pregovori, krilatice. I. Stramljič Breznik (1999: 257) pa 

navaja, da so frazemi t. i. ekspresivna jezikovna znamenja, s katerimi govorec izraža 

subjektivna razmerja do predmetnosti in pojavnosti. Dodaja še, da so pri rabi v besedilih 

priročni, ker so že oblikovani; zaradi splošne znanosti njihovega stereotipnega pomena, s 

katerim zajamejo bistvo neke predmetnosti, so priljubljena sredstva pri rabi v različnih 

besedilih (prav tam). Na podlagi tega sklepamo, da to velja tudi za javne govore, ki jih 

oblikujejo in predstavljajo učitelji. 

Frazemi se lahko kot ekspresivno sredstvo s svojimi temeljnimi značilnostmi – 

ekspresivnost, večbesednost, poznanost, trdnost strukture in stalnost pomena, nazornost in 

slikovitost – uspešno vključijo v premišljen in načrtovan javni govor, pritegnejo poslušalčevo 

pozornost in vzbudijo njegovo vsesplošno zanimanje (prir. po Černetič, 2005: 377).                 

Frazeološke enote v besedilih, tudi v javnih govorih, torej opravljajo različne vloge, 

npr. vlogo sredstev za izražanje čustvenega odnosa in zaznamovanosti, poživitev sloga, vlogo 

pritegnitve pozornosti poslušalcev ter vzbujanja večje pozornosti. Frazemi predstavljajo tudi 

čutno nazornost v jeziku, s tem pa opravljajo vlogo ponazoritev. Zaradi skupnega pojmovanja 

izkustva, ki je lastno govorcu in poslušalcu, pa so lahko tudi dobra sredstva vplivanja in 

prepričevanja, in sicer celo v takem obsegu, da argumentacija za verodostojnost ni več 

potrebna (prir. po Burger, 1987, prim. s Černetič, 2007). Ko učitelji in drugi javni govorci 

načrtujejo uporabo frazemov v svojem govoru, morajo biti pozorni tudi na njihovo mesto 

pojavitve, ker frazemi, rabljeni na začetku ali koncu delne teme, dosegajo posebno 

sporočanjsko učinkovitost (prav tam). 

 

 

3 Izbrani javni govori in njihov jezikovni prerez z vidika frazeologije 

 

Avtorica prvega analiziranega govora je osnovnošolska ravnateljica. Naslovniki so bili 

zaposleni na šoli. Govor je nastal z namenom seznanitve delavcev z novim projektom in 

odzivom ministrstva na to. 
 

Tabela 1: Izpisani frazemi prvega analiziranega govora, njihova slovarska oblika, izpisi 

pomenskih razlag iz SSKJ ter oblike frazemov 

 

UPORABLJENA OBLIKA 

FRAZEMA 

SLOVARSKA OBLIKA 

FRAZEMA IZPIS IZ SSKJ 

FRAZEMI 

PO 

OBLIKI 

 /…/ da rečem bobu bob.  reči bobu bob (0) 

reci bobu bob opiši 

stvari, dejstva taka, kot 

so v resnici, brez 

olepševanja 

glagolski 

Na ministrstvu sem razložila 

zahteve šole in tako odprla pot za 

dogovor.  

  odpreti pot za (+) 

odpreti pot/vrata 

omogočiti nastop, 

uveljavljanje česa 

glagolski 

Če ne bomo dosegli dogovora, bo 

to za nas hud udarec, ki ga bodo 

čutile še vse prihodnje generacije.  hud udarec (–) 

očetova smrt je bila zanj 

hud udarec zelo ga je 

prizadela  

pridevniški 

Bila sem bleda kot zid  /…/  bled kot zid (–) 

bled kakor stena, smrt, 

kreda, kot zid 

nenasičene, neizrazite 

barve 

pridevniški 
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 /…/ in se tresla kot šiba na vodi.  tresti se kot šiba na vodi (–) 

fant se trese kot šiba na 

vodi strah ga je 

glagolski 

 Prebili smo led /…/.  prebiti led  (+) 

prebili smo led začetne 

težave, ovire so bile 

odpravljene 

 

glagolski 

 /…/ bomo držali  pesti.  držati pesti (+) 

držati, tiščati pesti za 

koga želeti komu, da bi 

se mu kaj uresničilo, 

posrečilo 

 

glagolski 

 /…/ bomo delali po sili razmer.  po sili razmer (–) 

narediti kaj po sili 

razmer ker ni (bilo) 

druge izbire 

prislovni 

 /…/ v povsem neresnični luči.  v (kakšni) luči (–) 

končno se je pokazal v 

pravi luči izraža odnos 

do česa, kot ga določa 

prilastek  

prislovni 

 Še danes imam pred očmi  

sestanek /…/  imeti (koga/kaj) pred očmi (–) 

V SSKJ-ju ni tega 

primera. 

-- v konkretnem 

kontekstu: spominjati se 

nečesa  

glagolski 

 Delo ne sme počivati /…/  delo počiva  (+) 

delo je spet počivalo biti 

v stanju neaktivnosti  

glagolski 

 /…/ tako da moramo zavihati 

rokave.  zavihati (si) rokave (+) 

zavihati (si) rokave z 

vnemo, s prizadevnostjo 

začeti delati 

glagolski 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da je v besedilu največ glagolskih frazemov (66 %), sledijo 

pridevniški (17 %) in prislovni (17 %), samostalniških pa ni bilo. Glede mesta pojavitve 

frazemov v tem govoru ne bi mogli govoriti o kakšni posebni pojavnosti, ker so enakomerno 

razporejeni skozi celoten govor. Glede konotacije frazemov (normativne rabe) pa je stanje 

naslednje: od 12 frazemov jih ima 5 pozitivno konotacijo  (42 %), negativno jih ima 6 (50 %) 

in nevtralno 1 (8 %). Opravili smo tudi analizo o pogostnosti frazemov – koliko frazemov je 

rabljenih na 100 besed. Izračunali smo, da je v tem besedilu prisotnih 3,73 frazema na 100 

besed. To po Čarmákovi opredelitvi (gl. opombo 7) pomeni, da je besedilo zelo bogato s 

frazemi. 

 

Avtor drugega analiziranega govora je ravnatelj srednje šole (gimnazije). Naslovniki so 

bili učenci na informativnem dnevu. Govor je nastal za namen informativnega dne. 
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Tabela 2: Izpisani frazemi drugega analiziranega govora, njihova slovarska oblika in izpisi 

pomenskih razlag iz SSKJ ter oblike frazemov 

 

UPORABLJENA OBLIKA 

FRAZEMA 

SLOVARSKA OBLIKA 

FRAZEMA IZPIS IZ SSKJ 

FRAZEMI 

PO OBLIKI 

Izbira srednje šole je vse prej kot 

lahka naloga. biti vse prej kot kakšen (–) 

V SSKJ-ju ni tega 

primera. 

-- v konkretnem 

kontekstu ne biti 

pridevniški 

Morali bomo stisniti zobe. 

stisniti zobe (+) 

 

v tem položaju ne kaže 

drugega kot stisniti zobe 

se obvladati, potrpeti 

glagolski 

Vpreči bo treba vse sile /…/ vpreči vse (čigave) sile (+) 

vpreči vse svoje moči, 

sile za uresničitev 

kakega cilja vključiti 

zlasti v kako težje delo, 

težjo dejavnost 

glagolski 

/…/ da boste kos šolskim 

obveznostim. biti kos (čemu) (+) 

nismo vsemu kos preveč 

je dela, da bi ga lahko 

opravili 

glagolski 

/…/ ki vam jih je mati narava /…/ mati narava (0) 

V SSKJ-ju ni tega 

primera. 

-- v konkretnem 

kontekstu:  povezavi z 

rojstvom (roditi se z 

nečim), nečim danim 

samostalniški 

Resnici na ljubo vam moram 

povedati /…/ resnici na ljubo (+) 

resnici na ljubo moram 

priznati /…/ izraža 

podkrepitev 

prislovni 

/…/ ki vam jih je mati narava 

položila v zibelko. položiti v zibelko (0) komu kaj 

to mu je bilo položeno že 

v zibelko je dobil že v 

zgodnjih otroških letih 

glagolski 

Šola je na dobrem glasu. biti na dobrem glasu (+) 

hiša je na dobrem glasu 

ljudje imajo ustaljeno 

pozitivno mnenje o njej 

pridevniški 

Znanje nas krepi in postavlja ob 

bok veliki družini evropskih 

narodov /…/ postavljati ob bok (+) 

lahko ga postavimo ob 

bok najboljšim 

režiserjem ga enačimo, 

vzporejamo z njimi 

glagolski 

/…/ da se nad nami ne bodo zgrnili 

črni oblaki. 

zgrinjajo/zbirajo se črni oblaki 

(–) 

nad deželo, podjetjem se 

zbirajo črni, grozeči 

oblaki položaj dežele, 

podjetja postaja zelo 

neugoden 

glagolski 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je v besedilu 60 % glagolskih frazemov, 20 % pridevniških, 10 

% samostalniških in 10 % prislovnih. Glede mesta pojavitve frazemov ugotavljamo, da gre za 

enakomerno porazdelitev skozi celotno besedilo. Govorec je vsako smiselno celoto 'obogatil' 

s frazemi. Preverili smo tudi konotacijo frazemov: pozitivno konotacijo ima 6 frazemov (60 

%), negativno imata 2 frazema (20 %), nevtralno konotacijo pa imata ravno tako 2 frazema 

(20 %). Opravili smo tudi analizo o pogostnosti frazemov. Izračunali smo, da je v tem 

besedilu prisotnih 5,62 frazema na 100 besed, kar je zelo veliko. 
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Avtor tretjega analiziranega govora je visokoizobraženi akademik. Govor je nastal ob 

podelitvi Prešernovih nagrad Filozofske fakultete UL leta 2007 in je bil namenjen vsem 

takratnim nagrajencem in drugim prisotnim na podelitvi. 

 

 
Tabela 3: Izpisani frazemi tretjega analiziranega govora, njihova slovarska oblika in izpisi 

pomenskih razlag iz SSKJ ter oblike frazemov 

UPORABLJENA OBLIKA 

FRAZEMA 

SLOVARSKA OBLIKA 

FRAZEMA IZPIS IZ SSKJ 

FRAZEMI 

PO OBLIKI 

S tem govorom se obračam 

predvsem na vas. 

obračati se na (koga) (+) 

obrniti se na (koga) (+) 

Oblika obračati se na 

koga v SSKJ ni 

opredeljena kot frazem. 

glagolski 

Stojite na prelomnici in na tem 

prelomnem simbolnem mestu 

nekaj manjka. biti na prelomnici (0) 

zavedal se je, da je 

njegovo življenje na 

prelomnici da se bo 

moral dokončno odločiti 

glede zanj pomembne 

stvari 

glagolski 

Naj to, kar imam v mislih, 

ponazorim z zgledom. imeti v mislih (0) 

zlasti imam v mislih 

njegovo slabo vedenje 

poudariti želim zlasti  

njegovo slabo vedenje 

glagolski 

Nova pot preiskovanja človekove 

duše je /…/ nova pot (+) 

V SSKJ-ju ni tega 

primera. 

-- v konkretnem 

kontekstu: novo obdobje, 

nov začetek 

pridevniški 

Novo pot preiskovanja človekove 

duše je odprl z razlago sanj. odpreti novo pot (+) 

v zvezi odpreti, utreti pot 

omogočiti komu, da 

lahko kam gre, pride 

 

glagolski 

/…/ morata segati po približnih 

hevrističnih modelih /…/ segati po (nečem) (0) 

V SSKJ-ju ni tega 

primera. 

-- v konkretnem 

kontekstu: opirati se na 

nekaj, to upoštevati 

glagolski 

/…/ ampak so pod udarom 

zgodovinske spremembe /…/ 

1) biti na udaru (–) 

2) biti pod pritiskom (–) (= 

napaka; križanje dveh 

frazemov) 

1) biti na udaru kritike 

biti kritično obravnavan, 

navadno z več strani, 

temeljito 

2) -- v konkretnem 

kontekstu: stresno 

(živeti) 

glagolski 

/…/ nikdar ne more razviti povsem 

brez ostanka /…/ brez ostanka (0) 

zbirka se brez ostanka 

vključuje v tradicionalno 

poezijo popolnoma 

prislovni 

/…/ in z njim iščemo različne modi 

vivendi /…/ 

modus vivendi (= citatno: 

mozaik življenja) (0) 

odnos, ki omogoča 

sožitje 

samostalniški 

/…/ in bodo ob koncu šolanja brez 

težavnega prehoda nastopili službo 

oziroma kratko malo stopili v kratko malo (0) 

kratko in malo (ne) grem 

izraža podkrepitev 

trditve ali zanikanja 

prislovni 
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Tudi ta primer govora je pokazal, da je največ glagolskih frazemov (57 %), potem – 

zanimivo – sledijo prislovni (29 %), prisotna pa sta še pridevniški frazem (7 %) in 

samostalniški frazem (7 %). V prvi polovici govora je avtor frazeme uporabljal na začetku 

smiselnih enot, nato pa jih je skozi besedilo bolj ali manj enakomerno porazdelil. Frazemi s 

pozitivno konotacijo so bili v tem govoru 4 (29 %), frazemi z negativno konotacijo so bili 3 

(21 %), frazemov z nevtralno konotacijo pa je bilo 7 (50 %). Opravili smo tudi analizo o 

pogostnosti frazemov. Izračunali smo, da je v tem besedilu prisotnih 0,93 frazema na 100 

besed. To je glede na Čermákovo opredelitev povprečna frekvenca. Treba pa je poudariti, da 

je avtor tega govora uporabil tudi latinski frazem modus vivendi, s katerim je najbrž skušal s 

posebno učinkovitostjo vplivati na poslušalce. Bil je ustvarjalen in ustvaril je občutek 

učenosti. Ni nujno, da so ga poslušalci razumeli, mogoče pa je, da so pozneje pomen preverili 

v slovarju in s tem pridobili novo znanje, novo izkušnjo. Pri tem govoru se je pojavilo tudi 

križanje dveh frazemov. To je v jezikoslovju napaka. E. Kržišnik (1996) razlaga, da je 

križanje oz. kontaminacija frazemov ena najpogostejših napak pri rabi, zlasti v govorjenih 

besedilih. Govorec se v tistem trenutku ne spomni prave oblike. T. i. nova zveza ne prinaša 

dveh (ali več) hkratnih pomenov, v besedilu nima humorističnega ali ironičnega ali kakega 

drugega stilističnega učinka. Izraža pomen enega samega frazema, ki je zato rabljen 

nepravilno (prav tam). 

 

 

  

funkcijo /…/ 

/…/ čeprav se razumevanja 

samega od sebe ne da naučiti /…/ 

sam od sebe (= napaka: samega 

po sebi) (–) 

ne da bi ga človek 

spremenil 

prislovni 

Upam torej, da ste v teku študija 

/…/ v teku (nečesa) (0) 

stvar bo končana v teku 

enega leta z rodilnikom, 

v zvezi z v izraža čas 

trajanja kake časovne 

enote, kakega dogajanja; 

v času, v obdobju 

 

prislovni 
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4 Skupni izsledki analize izbranih javnih govorov z vidika frazeologije 

 

Analizirali smo tri izbrane javne govore, pri katerih je bilo naslovljeno različno 

občinstvo z različnimi nameni. Skupne izsledke podajamo v spodnji tabeli. 

 
Tabela 4: Skupni podatki analize izbranih javnih govorov 

 

  1. GOVOR  2. GOVOR  3. GOVOR  SKUPAJ 

ŠTEVILO FRAZEMOV11 12 10 14 36 

    

POVPREČJE 

(zaokroženo) 

SAMOSTALNIŠKI FRAZEMI (PO OBLIKI) 0 (0 %) 1 (10 %) 1 (7 %) 6 % 

PRIDEVNIŠKI FRAZEMI (PO OBLIKI) 2 (17 %) 2 (20 %) 1 (7 %) 15 % 

PRISLOVNI FRAZEMI (PO OBLIKI) 2 (17 %) 1 (10 %) 4 (29 %) 19 % 

GLAGOLSKI FRAZEMI (PO OBLIKI) 8 (66 %) 6 (60 %) 8 (57 %) 61 % 

     

PORAZDELITEV FRAZEMOV V BESEDILU enakomerno enakomerno enakomerno enakomerno 

     

POZITIVNA KONOTACIJA 5 (42 %) 6 (60 %) 4 (29 %) 44 % 

NEGATIVNA KONOTACIJA 6 (50 %) 2 (20 %) 3 (21 %) 30 % 

NEVTRALNA KONOTACIJA 1 (8 %) 2 (20 %) 7 (50 %) 26 % 

     

POVPREČNO ŠT. FRAZEMOV NA 100 

BESED 3,73 5,62 0,93 
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5 Sklepne ugotovitve 

 

Povprečno število frazemov v izbranih javnih govorih je tri, kar je po Čermákovi 

opredelitvi zelo veliko. S to ugotovitvijo smo potrdili dejstvo, da gre pri javnih govorih za 

govorni položaj, ki ni rutinski, ampak čustveno obarvan. Iz tega lahko sklepamo, da so bili 

izbrani govorci naklonjeni uporabi frazemov ter da so z njimi najverjetneje želeli poživiti svoj 

slog, pritegniti pozornost poslušalcev in razbiti suhoparnost podatkov. Frazemi so bili v 

izbranih javnih govorih porazdeljeni precej enakomerno. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 

so govorci skozi celoten govor dosegli posebno sporočanjsko učinkovitost. V povprečju je 

bilo uporabljenih največ glagolskih frazemov, sledijo prislovni in pridevniški, najmanj pa je 

bilo samostalniških. Največ uporabljenih frazemov je imelo pozitivno konotacijo, kar lahko 

pojasnimo s tem, da so izbrani govorci z uporabo frazemov verjetno želeli pritegniti pozornost 

poslušalcev ter vzbuditi njihovo vsesplošno zanimanje. Sledijo frazemi z negativno 

konotacijo, s čimer so izbrani govorci najbrž želeli izpostaviti nekatera negativna razmerja do 

predmetnosti in pojavnosti oz. aktualnih razmer v okolju. Nekaj pa je bilo tudi frazemov z 

nevtralno konotacijo. Sklepamo, da so govorci z njimi želeli poudariti bistvo neke 

predmetnosti in da so bili uporabljeni frazemi v vlogi ponazoritve nečesa. Ob koncu prispevka 

lahko potrdimo tudi začetno misel, tj. da nas frazemi spremljajo vsepovsod in da jih učitelji 

verjetno velikokrat izrekajo, ne da bi se tega sploh zavedali, ker so ukoreninjeni v njihovi 

(naši) jezikovni tradiciji. 
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Prvi in drugi izbrani govor sta bila po številu besed približno enako dolga, tretji pa je bil daljši, tako da pri tem 

merilu neposredna primerljivost med podatki ni mogoča. 
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