
 

Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek 

Partizanska cesta 28, 1381 Rakek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“SM ŠU NA ŠTACJON, PA SM AJZNPONARJA UPRAŠOU, 

KDAJ GRE CUH ZA U LUBLANO”  

 

NEMŠKE POPAČENKE V RAKOVŠKEM NAREČJU 

(raziskovalna naloga: etnologija) 

 

 

                                      

 

 

Avtorici: Neža Jelinčič 

                Zala Jelinčič 

        Mentorica: Anja Šircelj Istenič 

 

Rakek, marec 2016 



 

1 

KAZALO 

 
1 UVOD           3 

2 TEORETIČNI DEL          4 

2.1 SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK        4 

2.2 SLOVENSKA NAREČJA        4 

2.2.1 Slovenske narečne skupine       5 

2.2.1.1 Rakovško narečje        6 

2.2.2  Vzroki za nastanek narečij       7 

2.3 VPLIV NEMŠČINE NA SLOVENŠČINO SKOZI ZGODOVINO   8 

2.3.1 Nemške popačenke v rakovškem narečju     9 

3 EMPIRIČNI  DEL          10 

3.1 OPIS RAZISKAVE         10 

3.1.1 Namen raziskave        10 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja        10 

3.1.3 Hipoteze          11 

3.2 METODOLOGIJA         11 

3.2.1 Zbiranje podatkov        11 

3.2.2 Obdelava podatkov        12 

3.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV Z INTERPRETACIJO    12 

3.3.1 Zbirnik nemških popačenk iz rakovškega narečja    12 

3.3.2 Rezultati vprašalnika        21 

3.3.2.1 Spol in starost vprašanih       21 

3.3.2.2 Ali se ljudje zavedajo, da v narečju uporabljajo besede nemškega 

 izvora?          21 

3.3.2.3 Ali obstaja povezava med znanjem nemščine in uporabo nemških 

popačenk?          22 

3.3.2.4 V kolikšni meri znajo ljudje nadomestiti slovensko knjižno besedo z 

nemško popačenko iz svojega narečja?      24 

3.3.2.5 Ali poznajo ljudje ustrezno slovensko knjižno besedo k nemški  

besedi?           25 

3.3.2.6 Ali obstajajo razlike glede rabe in prepoznavanjem nemških popačenk 

med mladimi in starejšimi Rakovčani?      27 

4 ZAKLJUČEK          28 

5 VIRI            30 

6 PRILOGA           32 

 



 

2 

POVZETEK 

 

Slovenski jezik je eden izmed najmanjših slovanskih jezikov-a z velikim številom 

narečij, kar je posledica različnih zgodovinskih, geografskih in političnih dejavnikov, ki 

so v preteklosti pomembno vplivali na dogajanje na našem ozemlju.  

Narečne besede, ki jih Slovenci uporabljamo, izvirajo iz različnih tujih jezikov. Besede 

rakovškega narečja so večinoma iz nemščine. 

Empirični del raziskovalne naloge je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu sva naredili 

izbor nemških popačenk, ki sva jih zasledili v vsakdanjih situacijah v domačem okolju. 

Ugotovili sva, da je največ nemških popačenk, ki jih v svojem govoru uporabljamo, 

samostalnikov s področja tehnike. V drugem delu sva z vprašalnikom ugotavljali, ali se 

ljudje zavedajo uporabe nemških popačenk in ali jih poznajo. Ugotovili sva, da starejši 

prepoznajo več nemških popačenk oz. nemških knjižnih besed kot mlajši. Predvsem 

mlajši so imeli precej težav tudi z iskanjem ustreznih slovenskih knjižnih besed k 

nemškim besedam, iz katerih popačenke izvirajo. Dobili sva potrditev, da se starejši 

ljudje bolj zavedajo vpliva nemščine v svojem govoru. 

Ključne besede: slovenščina, slovenska narečja, rakovško narečje, nemščina, 

nemške popačenke  
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1 UVOD 

 

Kot večina drugih ljudi tudi midve govoriva knjižno slovenščino le v šoli in na nekaterih 

drugih javnih mestih. Doma, v krogu družine ter v družbi svojih prijateljev pa običajno 

uporabljava pogovorni jezik, tako narečje kot sleng. Besede, ki jih uporabljava, so 

raznovrstne in izvirajo celo iz nekaterih drugih jezikov, npr. iz angleščine, nemščine, 

italijanščine in hrvaščine. Pa ne le mladi, tudi naši starši in stari starši uporabljajo veliko 

narečnih besed; veliko jih je celo takih, ki jih mladi ne poznamo niti ne razumemo. Jezik 

je živ, zato se raba besed - še posebno narečne in slengovske besede - skozi leta 

spreminja. Najina babica nama je velikokrat povedala, da so se otroci smejali sošolki, 

ki ni vedela, kaj je lajdlc. Najin pradedek pa je nekoč v pogovoru rekel: “Sm šu na 

štacjon, pa sm ajznponarja uprašou, kdaj gre cuh za u Lublano.” Otroci takrat nismo 

razumeli, o čem nam pripoveduje. 

 

Pri pouku nemščine pogosto ugotavljamo, da poznamo več nemških besed, kot smo 

sprva mislili, saj so nekatere zelo podobne našim narečnim besedam. Pogosto se tega 

sploh ne zavedamo, zato sva se odločili, da se bova poglobili v povezavo med 

nemščino in slovenskimi (rakovškimi) narečnimi besedami. S tega področja je 

narejenih že kar nekaj raziskav, člankov in knjig, ki pa se nanašajo na gorenjska, 

štajerska, koroška ali panonska narečja. V zvezi z našim narečjem podobnih raziskav 

nisva zasledili, zato sva se odločili, da to področje raziščeva sami. 

 

V teoretičnem delu bova predstavili vrste slovenskih narečij, vzroke za njihov nastanek 

ter vpliv nemščine na slovenščino.  

V empiričnem delu bova naredili zbirnik nemških popačenk v rakovškem narečju po 

različnih tematskih sklopih. S pomočjo vprašalnika bova spraševali ljudi o njihovi rabi 

nemških popačenk v pogovornem jeziku. Zanima naju, ali se ljudje zavedajo uporabe 

nemških popačenk v svojem govoru in v kolikšni meri jih prepoznajo. Poskusili bova 

ugotoviti, v kolikšni meri nam lahko znanje nemščine pomaga pri razumevanju 

narečnih besed. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 SLOVENSKI KNJIŽNI JEZIK 

 

Slovenski jezik spada med najmanjše slovanske jezike, saj ga uporablja le okoli dva 

milijona Slovencev.  

Slovenski knjižni jezik je razdeljen na zborni jezik in knjižni pogovorni jezik. Zborni jezik 

ima določena pravila, ki so zapisana v slovnici, pravopisu in slovarju. Uporabljamo ga 

pri javnem nastopanju, pisanju uradnih besedil ... Zborni jezik se predvsem piše, manj 

pa govori, medtem ko se knjižni pogovorni jezik predvsem govori in ne zapisuje. 

Knjižnega jezika se ne naučimo doma ali v pogovorih s prijatelji, temveč se ga učimo 

v šoli. Njegova vloga je povezovanje vseh Slovencev v Sloveniji in po svetu (zamejcev 

in izseljencev), ki običajno govorijo različna narečja (Slovenščina 8). 

 

2.2 SLOVENSKA NAREČJA 

 

Narečje je neknjižna zvrst jezika, podobno kot sleng. Je govorjen jezik, ki se uporablja 

le na določenem (ožjem) zemljepisnem območju. Njegovi glavni uporabniki so običajno 

manj izobraženi ljudje, za vsakodnevno sporazumevanje pa ga uporabljajo manjše 

skupine ljudi v neformalnih govornih situacijah (Smole, 2009).  

Posebnost slovenskega jezika je med drugim tudi dvojina. Na začetku 20. stoletja je 

francoski jezikoslovec Lucien Tesniére ugotavljal, da uporaba dvojine na nekaterih 

področjih slabi, vendar so raziskave v zadnjih letih pokazale, da se dvojina dobro 

ohranja tudi v narečjih, ne samo v zbornem slovenskem jeziku (Škofic, 2005). 

 

                                                       
                                                       Slika 1 (Dvojina: Pozabljeni čudež slovenskega jezika, 2015) 
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V zadnjem času pa opažamo, da ima narečje vedno večjo veljavo in da v določeni meri 

ponekod celo nadomešča knjižni jezik. Področja, na katerih lahko vse pogosteje 

zasledimo rabo narečij, so:  

➢ leposlovje (gledališče, film, knjige, ljudske pravljice), 

➢ javni mediji (lokalne radijske postaje in televizijske oddaje, prireditve, lokalni 

časopisi), 

➢ glasba (popevkarstvo, kantavtorstvo, narodna glasba), 

➢ deloma tudi parlament (razprave med poslanci, krajevni govori), 

➢ morda celo šole (učni jezik; narečni govor kot most do usvojitve knjižnega 

jezika) (Smole, 2009). 

                   

                      Slika 2 (14. Večer slovenskih viž v narečju, 2014) 

 

2.2.1 Slovenske narečne skupine 

Kljub svoji majhnosti je slovenski jezik razdeljen na sedem večjih narečnih skupin oz. 

jezikovnih družin. Narečne skupine so različice slovenščine, ki združujejo narečja s 

podobnim besediščem in naglasom, ki jih ljudje na nekem območju uporabljajo. Glede 

števila narečij si avtorji niso enotni, prevladuje pa podatek, da ima slovenščina okrog 

50 različnih narečij. 

Narečne skupine slovenskega jezika so:  

➢ koroška,  

➢ primorska,  

➢ rovtarska,  

➢ gorenjska,  

➢ dolenjska,  

➢ štajerska,  

➢ panonska (Logar, 1975). 
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       Zemljevid slovenskih narečnih skupin 

       

       Slika 3 (Slikovno gradivo iz učbenikov Govorica jezika, 2010) 

 

V slovenskih narečjih se za isti pojem pogosto uporablja različne besede slovanskega 

izvora. V takih primerih so kot stilno nezaznamovane besede sprejete tiste, ki so v rabi 

v osrednjih slovenskih narečjih. Besede iz drugih delov Slovenije pa so označene kot 

narečne (Škofic, 2005).  

 
 

2.2.1.1 Rakovško narečje  

Rakovški govor spada med notranjsko narečje. Glede narečnih skupin si viri niso 

enotni, saj ga nekateri uvrščajo v dolenjsko narečno skupino, drugi pa v primorsko. Na 

jezikovnih zemljevidih je Rakek z okolico običajno štet v dolenjsko narečno skupino. 

Vsako narečje ima svoje posebnosti, s katerimi je zaznamovano. Tudi rakovško 

narečje ima določene posebnosti, po katerih se razlikuje od drugih narečij: 

➢ polglasnik ə oz. izpuščanje samoglasnika na koncu besede (npr. na postajə → 

na postaji, na vlakə → na vlaku , v hišə → v hiši, na Rak’kə → na Rakeku, v 

šol’ → v šoli, lan’ → lani); 
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➢ raba w namesto o (npr. woda → voda, rwəža → roža, žwəga → žoga, rwəbəc 

→ robec, wojgn → ogenj); 

➢ o se na koncu besede izgovori kot u (kdu → kdo, žitu → žito, tistu → tisto, kolu 

→ kolo); 

➢ g se na koncu besede izgovori kot h (sneh → sneg, vrah → vrag, pluh → plug, 

buh → bog); 

➢ izpuščanje j (npr. Lublana → Ljubljana, kuhna → kuhinja, ruha → rjuha); 

➢ zamenjan vrstni red glasov n in j (kojn → konj, vojn → vonj); 

➢ predlogi s/z/iz se izgovarjajo kot sz (smjtana sz mleka, grem sz avtam). 

 

 

2.2.2  Vzroki za nastanek narečij 

Slovenščina spada med slovanske jezike, zato večina besed oz. njihovih besednih 

korenov izvira iz skupne praslovanske osnove. Na nastanek tako velikega števila 

narečij je vplivalo več dejavnikov, med drugim:  

➢ naselitev slovenskega ozemlja s severa preko Karpatov in z jugovzhoda ob Savi 

in Dravi,  

➢ geografske ločitve Slovencev (visoke gore, gozdovi, močvirja …),  

➢ velik vpliv na razvoj jezika je imela tudi upravno-politična ureditev Slovenije, ki 

ni bila v preteklosti nikoli samostojna država,  

➢ sprejemanje besed in vzorcev oblikovanja povedi iz jezikov, ki so bili v stiku s 

slovenščino (primorska narečja vsebujejo precej italijanskih besed, koroška in 

štajerska veliko nemških besed, panonska pa madžarskih besed), 

➢ premiki naglasov (Logar, 1975). 

Slovenci so pripadali raznim deželam, npr. Koroški, Štajerski, Kranjski, delili pa so se 

tudi na škofije in fare. V srednjem veku so ljudje ostajali bolj ali manj na območju svoje 

fare, zato se je slovenski jezik že takrat razlikoval med posameznimi farami oz. kraji 

(Logar, 2015). 
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2.3 VPLIV NEMŠČINE NA SLOVENŠČINO SKOZI ZGODOVINO 

  

Mladi uporabljamo danes v svojem govoru vse več angleških besed. Podoben vpliv na 

slovenščino je v preteklosti imela nemščina. 

Slovenci smo bili vse od srednjega veka pa do prve svetovne vojne pod nenehno 

avstrijsko nadvlado, zaradi tega smo bili pod velikim vplivom nemškega jezika. Šele v 

prejšnjem stoletju se je slovenščina začela počasi osvobajati nemškega vpliva. Kljub 

vsemu pa je tisočletno povezovanje z nemščino pustilo v slovenščini velik pečat 

(Articae horulae).   

Zaradi pogostih stikov Slovencev s prebivalci nemško govorečih držav so nemške 

besede začeli uporabljati tudi v vsakdanjem govoru v domačem okolju. Veliko narečnih 

besed izhaja torej iz nemškega jezika, česar se pri svojem govoru pogosto zavedamo 

(npr. cajt → Zeit, frai → frei). V nekaterih primerih so popačenke že bolj spremenjene 

in zato tudi težje prepoznavne v povezavi z izhodiščno besedo (npr. ksiht → Gesicht, 

firnk → Vorhang). Kljub vsemu pa za nekatere narečne izraze ne moremo najti 

ustrezne nemške besede, saj se je vzporedno s slovenščino razvijal tudi nemški jezik 

(Bernát, 2012).     

 

Slovenci smo prevzemali besede iz nemščine na več načinov. Nekatere se uporabljajo 

kot tujke, druge pa smo pogosto prilagodili našemu načinu govora, jih popačili 

(popačenke - neknjižne besede) ali pa smo jih začeli uporabljati v taki meri, da so bile 

s časom sprejete v knjižni jezik (izposojenke, izpeljanke). Najbolj uporabljamo  

popačenke (Wikipedija).     

      
   

               

  Slika 4 (Nemške popačenke)                                               Slika 5 (Štumberger, 2015) 
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Narečni jezik z germanizmi je bil od nekdaj splošno sprejet in samoumeven, to pa se 

je prekinilo konec 19. in v začetku 20. stoletja, ko so jih ovrednotili kot neprimerne za 

knjižni jezik in narečne besede in so postali stilno zaznamovane besede (Legan 

Ravnikar, 2014). 

 

 2.3.1 Nemške popačenke v rakovškem narečju 

 

V vsakdanjih situacijah se tudi v našem okolju srečujemo z množico popačenih besed, 

ki izvirajo iz nemškega jezika. Uporabljamo jih v narečju, tako mladi kot starejši ljudje. 

Večinoma se precej razlikujejo od slovenskih knjižnih besed. Res pa je, da se 

dandanes vpliv nemščine na govor mladih zmanjšuje na račun vse močnejšega vpliva 

angleščine. Zaradi tega je tudi vse več besed, nemških popačenk, ki jih uporabljajo le 

še starejši ljudje in so nam mladim neznane. 

 

Čeprav je Rakek le 10 km oddaljen od Postojne, se postojnsko narečje močno razlikuje 

od našega. Vzrok za to lahko povežemo z delitvijo slovenskega ozemlja v preteklosti, 

saj je naše ozemlje dolga leta spadala pod Habsburško monarhijo in kasneje Avstro-

Ogrsko in bilo tako pod nenehnim vplivom nemškega jezika. Po 1. svetovni vojni pa je 

meja med Kraljevino Jugoslavijo in Italijo potekala prav po Javornikih med Rakekom 

in Uncem ter Postojno. Ta meja je ljudi navidezno zelo oddaljila, saj je vsak na svoji 

strani meje prevzemal besede in jezik okupatorja.  

 

 Zemljevid Avstro-Ogrske                             Zemljevid sprememb meja slov. ozemlja 

       

Slika 6 (Kako je svet drvel proti svetovni vojni, 2014)  Slika 7 (Mednarodna pravna in zgodovinska dejstva) 
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3 EMPIRIČNI  DEL 

  

3.1 OPIS RAZISKAVE 

  

3.1.1 Namen raziskave 

 

Z raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti, v kolikšni meri so nemške popačenke 

prisotne v pogovornem jeziku med prebivalci Rakeka. Najin cilj je bil oblikovati zbirnik 

nemških popačenk rakovškega narečja in ugotoviti, na katerem področju uporabljamo 

največ teh besed. 

Zanimalo naju je, ali se ljudje zavedajo rabe besed nemškega izvora. Poleg tega sva 

želeli preveriti, ali obstaja povezava med znanjem nemščine in uporabo nemških 

popačenk. Želeli sva tudi raziskati, ali poznajo starejši Rakovčani več nemških 

popačenk kot mlajši oz. ali jih pogosteje uporabljajo. 

  

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Pred raziskovanjem sva si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se ljudje zavedajo, da v narečju uporabljajo besede nemškega izvora? 

2. Ali obstaja povezava med znanjem nemščine in uporabo nemških popačenk? 

3. S katerega področja izvirajo besede, ki jih ljudje uporabljajo najpogosteje? 

4. V kolikšni meri znajo ljudje nadomestiti slovensko knjižno besedo z nemško 

popačenko iz svojega narečja? 

5. Ali poznajo ljudje ustrezno slovensko knjižno besedo k nemški besedi? 

6. Ali obstajajo razlike glede rabe in prepoznavanjem nemških popačenk med 

mladimi in starejšimi Rakovčani? 
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3.1.3 Hipoteze 

 

 Na raziskovalna vprašanja sva si postavili naslednje hipoteze:  

1. Ljudje se zavedajo rabe besed nemškega izvora. 

2. Znanje nemščine in uporaba nemških popačenk nista povezani. 

3. Ljudje uporabljajo največ nemških popačenk na področju tehnike. 

4. Ljudje znajo nadomestiti slovensko knjižno besedo z ustrezno nemško 

popačenko iz svojega narečja. 

5. Ljudje poznajo slovensko knjižno besedo k nemški besedi. 

6. Starejši ljudje v večji meri uporabljajo in prepoznajo nemške popačenke kot 

mlajši. 

 

 

 3.2 METODOLOGIJA 

 

Empirični del najine raziskovalne naloge je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu sva 

naredili izbor nemških popačenk, ki sva jih zasledili v vsakdanjih situacijah v domačem 

okolju. V drugem delu pa sva analizirali rezultate, ki sva jih dobili s pomočjo 

vprašalnika. 

 

3.2.1 Zbiranje podatkov 

  

Ob poslušanju narečnega govora najinih staršev in sorodnikov sva prepoznali narečne 

besede, ki izhajajo iz nemščine. Besede sva si zapisovali dva tedna. Na koncu sva jih 

prosili, da nama naštejejo še nekaj besed, ki se jih spomnijo. Ugotovili sva, da se vseh 

besed ni mogoče spomniti naenkrat, zato sva seznam ves čas dopolnjevali. 

 

Vprašalnik, ki so anketiranci izpolnjevali, je anonimen in je sestavljen iz osmih različnih 

vrst nalog oz. vprašanj (v Prilogi). Vprašalnik je izpolnilo 48 ljudi različnih starostnih 

kategorij, približno enako število žensk in moških. Pri izpolnjevanju vprašalnika sva bili 

prisotni tudi sami, saj sva z branjem pomagali pri reševanju 7. naloge. 
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3.2.2 Obdelava podatkov 

 

Besede, ki sva jih uspeli zbrati, sva po abecednem vrstnem redu vpisali v preglednice, 

v katerih so prikazane nemške popačenke in njim ustrezne nemške in slovenske 

knjižne besede. Besede sva najprej razdelili po besednih vrstah, samostalnike pa še 

dodatno po tematskih področjih.   

 

Rezultate vprašalnikov sva analizirali, dobljene rezultate pa prikazali z grafi in tabelami. 

  

 

 3.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV Z INTERPRETACIJO 

 

3.3.1 Zbirnik nemških popačenk iz rakovškega narečja 

 

V spodnjih tabelah so naštete besede, ki jih Rakovčani uporabljamo v vsakdanjem 

govoru. Veliko teh besed uporabljava tudi midve, nekatere sicer poznava, a ne 

uporabljava, nekaj pa je tudi takih, ki jih doslej nisva poznali.  

Zbrane besede sva združili v tabele glede na njihovo besedno vrsto, samostalnike pa 

še dodatno glede na tematsko področje: 
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1. SAMOSTALNIKI: 
 

A. Tehnika 

nemška popačenka nemška knjižna beseda slovenska knjižna beseda 

ajmar der Eimer vedro 

aks die Achse os 

auspuh der Auspuff izpušna cev 

bremza die Bremse zavora 

bormašina die Bohrmaschine vrtalni stroj 

cegu der Ziegel opeka 

cuh der Zug vlak 

cvinga die Zwinge primež, spona 

dihtunga die Dichtung tesnilo 

doza die (Steck)dose vtičnica 

feltna die Felge platišče 

grabn der Graben jarek 

hakl der Haken kavelj 

hauba die Haube pokrov motorja 

kanon die Kanone top 

karjola der (Schub)karren samokolnica 

kuplnga die Kupplung sklopka 

lavor das Lavoir (A) umivalnik 

lwjtra die Leiter lestev 

peglezn das Bügeleisen likalnik 

pumpa die Pumpe črpalka 

ringlšpil das Ringelspiel (A) vrtiljak 

šalter der Schalter stikalo 

šalthebl der Schalthebel prestavna ročica 

šrauf die Schraube vijak 

šraufncigr der Schraubenzieher izvijač 
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šraufštok der Schraubstock primež 

štanga die Stange palica  (železna) 

štekar der Stecker (vtič) vtičnica 

štempelj der Stempel žig 

štil der Stiel ročaj 

štok die Stock (A) podboj 

štreka die Strecke proga 

štrik der Strick vrv 

vaga die Waage  tehtnica 

vaservaga die Wasserwaage  vodna tehtnica 

zajla das Seil jeklena vrv 
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B. Prehrana, kuhinja 

nemška popačenka  nemška knjižna beseda slovenska knjižna beseda 

bištek das Besteck pribor 

cukr der Zucker sladkor 

flaša die Flasche steklenica 

fruštk das Frühstück zajtrk 

glaž das Glas kozarec 

knjdl der Knödel cmok 

kofe der Kaffee kava 

makaronflajš das Makaronenfleisch makaronovo meso 

nudlni die Nudeln rezanci 

paradajs der Paradeiser (A) paradižnik 

pjr das Bier pivo 

protfan die Brotpfanne pekač  

putr die Butter maslo 

rwr die Röhre pečica 

šnicl das Schnitzel zrezek 

šnita die Schnitte rezina 

šnitloh der Schnittlauch drobnjak 

špeh der Speck slanina 

šporget der Sparherd štedilnik 

štrudl der Strudel zavitek 

taler der Teller krožnik 

zws die Soße / die Sauce omaka 

župa die Suppe juha 

 

 

 

 

 



 

16 

C. Tekstil, modni dodatki 

nemška popačenka  nemška knjižna beseda slovenska knjižna beseda 

deka die Decke odeja 

ferbant der Verband povoj 

flajštr das Pflaster obliž 

fjrtoh das Vortuch predpasnik 

fršlus der (Reiß)verschluss zadrga 

hozentregerji der Hosenträger naramnice 

knof der Knopf gumb 

lajblc leiblich (telesen) telovnik 

modroc die Matratze žimnica 

montl der Mantel plašč 

ringlni die Ohrringe uhani 

pouštr das Polster / das Kissen blazina 

prtošel die Geldtasche denarnica 

rajthoze die Reithose jahalne hlače 

rinka der Ring prstan 

šlafrok der Schlafrock spalna srajca 

šnirnce die Schnürsenkel vezalke 

špichoze die Spitzhose pajkice 

štumfi die Strümpfe nogavice 

taška die Tasche torbica 

tepih der Teppich preproga 

tuhna das Tuch (ruta, brisača) prevleka za odejo 

zokni die Socken nogavice 
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D. Zgradbe, prostori, oprema 

nemška popačenka  nemška knjižna beseda slovenska knjižna beseda 

farouž das Pfarrhaus župnišče 

kostel der Kasten (A) omara 

lajdlc die (Schub)lade predal 

nahtkastlček der Nachtkästchen nočna omarica 

raufnk der Rauchfang (A) dimnik 

štacjon die Station postaja 

štala der Stall hlev 

štenge die Stiege stopnice 

štuk der Stock nadstropje 

 

 

E. Drugo 

nemška popačenka  nemška knjižna beseda slovenska knjižna beseda 

afna  die Affe opica 

ajsenponar der Eisenbahner železničar 

cahn das Zeichen znak 

cajt die Zeit čas 

cajtng die Zeitung časopis 

fajmoštr der Pfarrer  /  Pfarrmeister župnik 

farba die Farbe barva 

kampl der Kamm glavnik 

kufr der Koffer kovček 

luft die Luft zrak 

ohcet die Hochzeit poroka 

žajfa die Seife milo 
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2. GLAGOLI:   

nemška popačenka  nemška knjižna beseda slovenska knjižna beseda 

bremzat bremsen zavirati 

cukat zücken izvleči, potegniti ven 

dihtat dichten tesniti 

farbat farben barvati 

ferdjrbat verderben uničiti 

flancat (solato) pflanzen saditi 

furat führen voziti 

glancat glänzen (A) zloščiti 

heklat häkeln kvačkat 

jagat jagen iti na lov 

kranclat der Kranz krasiti 

laufat laufen teči 

limat leimen lepiti 

luftat lüften zračit 

malat malen (slikati) pleskati 

maširat marschieren korakati 

naštelat anstellen nastaviti 

nažajfat einseifen namiliti 

peglat bügeln likati 

probat probieren poskusiti 

pucat putzen čistiti 

rauhat rauchen kaditi 

odšlepat abschleppen odvleči 

šaltat schalten prestaviti 

šenkat schenken podariti 

šlepat schleppen vleči 
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šniclat schnitzen rezljati 

šparat sparen varčevati 

špilat spielen igrati 

špricat spritzen škropiti 

šraufat schrauben vijačiti 

štihat sticheln (vbadati) prekopavati 

štikat sticken vesti 

štrafat strafen kaznovati 

štrikat stricken plesti 

štrajkat streiken stavkati 

štokat stopfen tlačiti 

švasat schweißen  variti 

tauhat tauchen potapljati se 

treft treffen srečati 

trogat tragen nositi 

uštekat einstecken vtakniti 

vjrbat erben dedovati 

zacahnat zeichnen zarisati  

zadekat zudecken pokriti 

žegnat segnen blagosloviti 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina/schwei%C3%9Fen
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3. PRIDEVNIKI IN PRISLOVI: 

 

nemška popačenka  nemška knjižna beseda slovenska knjižna beseda 

cort zart nežen, občutljiv 

curik zurück nazaj 

fajhtn feucht vlažen 

fertik fertig končano 

frej frei prost 

ledih ledig samski 

rikverc rückwärts nazaj 

šlampast schlampig površen 

šlank schlank vitek 

švoh schwach slaboten 

zihr sicher zagotovo 

žleht schlecht slab 

 

Zbrali sva več kot 150 besed. Pri beleženju narečnih besed, ki izvirajo iz nemščine, 

sva ugotovili, da je med njimi največ samostalnikov, sledijo jim glagoli. Pridevnikov in 

prislovov sva našli najmanj.  

Nemške popačenke se pojavljajo v slovenščini na vseh področjih, zagotovo pa je 

najbolj zastopano področje tehnike, s čimer sva hipotezo ‘Ljudje uporabljajo največ 

nemških popačenk na področju tehnike’ potrdili. Vendar naju je presenetilo, da 

uporabljamo zelo veliko besed tudi s področja prehrane in kuhinje ter različnih tekstilnih 

izdelkov, oblačil, modnih dodatkov in drugih osebnih potrebščin.  

Ugotovili sva, da smo pri prevzemanju nemških besed v rakovško narečje le-te 

spreminjali na različne načine:  

➢ nekatere narečne besede so slušno (skoraj) enake nemškim knjižnim besedam 

(npr. luft, nudlni, šlank, zihr, cajt, štrudl, flaša ...); 

➢ druge so izvornim nemškim besedam po izgovorjavi zelo podobne (npr. 

šlampast, rikverc, odšlepat, lojtra, župa, štumfi, rinka …); 



 

21 

➢ izgovorjava nekaterih narečnih besed pa je v primerjavi z izvorno nemško 

besedo zelo spremenjena (npr. farouž, raufnk, firnk, ohcet, šnirnce, ajsenponar, 

prtošel, lajdlc …). Pri tej skupini besed sva imeli največ težav pri iskanju 

ustrezne nemške knjižne besede.  

Našli sva tudi nekaj besed, ki izvirajo iz avstrijske nemščine, saj uporabljajo v Nemčiji 

zanje drugo besedo. V tabelah so te besede označene z (A). 

 

3.3.2 Rezultati vprašalnika 

 
3.3.2.1 Spol in starost vprašanih 

             Graf št. 1: Število anketirancev po starosti in spolu 

              

Vprašalnik je izpolnilo 48 ljudi, od tega 22 moških in 26 žensk. 

 

3.3.2.2 Ali se ljudje zavedajo, da v narečju uporabljajo besede nemškega 

izvora? 
 

           Graf št. 2: Odstotek vprašanih glede rabe nemških besed po starosti                

           
 



 

22 

Vprašanim sva zastavili vprašanje, ali v svojem govoru uporabljajo nemške besede. 

Starejši nad 40 let večinoma menijo, da jih uporabljajo. Tako je odgovorilo 83 % ljudi, 

kar je 10 od 12 vprašanih. Pri mlajših je bilo pritrdilnih odgovorov precej manj (manj 

kot polovica vprašanih). Glede na to, da je večina vprašanih kasneje naštela ali 

prepoznala vsaj nekaj nemških besed, sklepava, da se ljudje uporabe nemških 

popačenk niti ne zavedajo. Presenetilo naju je, da se svoje rabe najmanj zavedajo 

ljudje stari od 20 do 39 let. Pri starostni skupini do 19 let jih je polovica odgovorila z da, 

druga polovica pa z ne. 

 

Najine hipoteze ‘Ljudje se zavedajo rabe besed nemškega izvora’ ne moremo v celoti 

potrditi, saj je nastala velika razlika med rezultati različnih starostnih skupin. Starejši 

se veliko bolj zavedajo izvora svojih narečnih besed oz. rabe nemških popačenk v 

svojem govoru kot mlajši. To sva ugotovili tudi pri beleženju nemških popačenk za v 

zbirnik. 

 

3.3.2.3 Ali obstaja povezava med znanjem nemščine in uporabo 

nemških popačenk? 

 

Primerjali sva odstotek tistih, ki so se kadarkoli učili nemščino, s tistimi, ki se je niso 

nikoli. Na spodnjem grafu so prikazani rezultati za posamezne starostne skupine. 

 

      Graf št. 3: Odstotek vprašanih glede učenja nemščine po starosti 

      

 

 



 

23 

Ugotovili sva, da se je nemščine učilo največ vprašanih v starosti od 40 do 69 let     (7 

od 12 vprašanih te starosti), najmanj pa starejših od 70 let (9 od 12 vprašanih). 

Nadalje sva vprašane prosili, naj zapišejo nekaj nemških besed, ki jih poznajo ali 

uporabljajo. Dobljene odgovore sva najprej združili v manjše skupine po številu 

naštetih besed, rezultati so prikazani v spodnjem grafu. 

 

      Graf št. 4: Odstotek vprašanih glede naštevanja nemških besed po starosti 

      

 

Največ vprašanih je naštelo od 5 do 8 besed, vendar so se tudi pri tem vprašanju 

pojavljale velike razlike v odgovorih glede starosti. Mlajši (1. in 2. starostna skupina) 

so v povprečju našteli manj nemških besed kot starejši, skoraj tretjina jih ni znala 

našteti niti ene besede. Starejši pa so našteli najmanj tri besede, večinoma še veliko 

več. Zdi se nama zanimivo, da so starejše ženske večinoma naštevale nemške 

popačenke s področja prehrane in kuhinje (npr. cukr, fjrnk, šporget, putr), starejši moški 

pa s področja tehnike (npr. šrauf, šraufncigr, lift, lampa). Pri mlajših ta delitev ni bila 

tako zelo izrazita.  

 

Ugotovili sva, da tisti, ki so stari do 19 let in se niso učili nemško, poznajo veliko manj 

nemških besed ali popačenk, kot tisti, ki znajo nemški jezik. Starejši pa na splošno 

poznajo veliko več nemških besed ne glede na to, ali so se nemščine učili v šoli ali ne. 

Hipotezo ‘Znanje nemščine in uporaba nemških popačenk nista povezani’ lahko le 

delno potrdimo, odvisno od starostne skupine. 
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3.3.2.4 V kolikšni meri znajo ljudje nadomestiti slovensko knjižno 

besedo z nemško popačenko iz svojega narečja? 

 

V šesti nalogi sva ljudi vprašali, če poznajo še kakšno drugo besedo oz. poimenovanje 

za naštete slovenske besede. Odstotek pravilnih odgovorov je prikazan v spodnji 

tabeli.  

 

Graf št. 5: Odstotek pravilnih poimenovanj danih slovenskih knjižnih besed z nemško 

popačenko po starosti 

 

 

Ugotovili sva, da se ustreznih poimenovanj spomni večje število starejših ljudi v 

primerjavi z mlajšimi. Starejši so kar petim od šestih besed poiskali ustrezne narečne 

besede, skoraj izključno nemške popačenke. Mlajši od 19 let so bili pri tej nalogi v 

povprečju polovično uspešni. Najvišja rezultata (77 % ustreznih poimenovanj) sta bila 

dosežena pri besedah kovček (kufr) in paradižnik (paradajs). Vsi pa so imeli največ 

težav pri besedi denarnica, kjer sva dobili tudi največ različnih poimenovanj, npr. 

prtošel, tošl, briftošel, frgamin, prštafel.  

Tudi hipoteza ‘Ljudje znajo nadomestiti slovensko knjižno besedo z nemško 

popačenko iz svojega narečja’ bi lahko potrdili le za ljudi starejše od 70 let. Ostali niso 

bili prepričljivi pri tej nalogi. Pričakovali sva boljše rezultate. 
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3.3.2.5 Ali poznajo ljudje ustrezno slovensko knjižno besedo k nemški 

besedi? 

 

To vprašanje sva preverjali z dvema nalogama. V prvi so vprašani slišali izgovorjene 

nemške knjižne besede, ki ustrezajo nemškim popačenkam iz našega narečja, v drugi 

nalogi pa so videli le zapis nemških besed, iz katerih izhajajo naše narečne besede.   

Graf št. 6: Odstotek pravilnih poimenovanj slišanih nemških knjižnih besed s 

slovenskimi knjižnimi besedami po starosti 

 

 

 

 

Vprašani so večino besed prepoznali in pravilno slovensko poimenovali v vsaj 75 %. 

Največ težav so imeli pri besedi Hochzeit (poroka), kjer v nobeni starostni skupini niso 

dosegli 75 % pravilnih odgovorov. Meniva, da je niso prepoznali, ker se slovenski izraz 

ohcet po svoji izgovorjavi precej razlikuje od nemške izgovorjene besede. Večina jih je 

menila, da to pomeni prosti čas. 
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V zadnji nalogi sva vprašanim le pokazali nemški zapis besed, iz katerih izhajajo naše 

narečne besede. Graf prikazuje dobljene rezultate. 

 

Graf št. 7: Odstotek pravilnih poimenovanj zapisanih nemških knjižnih besed s 
slovenskimi knjižnimi besedami po starosti 
 

 

 

Pravilnih odgovorov je bilo pričakovano manj kot pri prejšnji nalogi. Starejši so ponovno 

izjemno dobro prepoznali nemške besede (94 % rešena naloga), mlajši pa različno od 

besede do besede (od 8 do 92 % pravilnost pri posameznih besedah).  

Pri besedi Suppe (juha) naju je presenetilo, koliko ljudi je besedo prepoznalo kljub 

drugačnemu zapisu. Pri besedi strafen (kaznovati) pa naju je presenetila razlika med 

poznavanjem besede med mladimi in starejšimi. Le eden od 12 vprašanih v starosti do 

19 let je besedo prepoznal, medtem ko je kar 11 od 12 vprašanih v starosti nad 70 let 

besedi pravilno poiskalo njeno slovensko sopomenko. Podobna razlika med mlajšimi 

in starejšimi je bila tudi pri besedah Sparherd (štedilnik) in Zug (vlak).  

Hipotezo ‘Ljudje poznajo slovensko knjižno besedo k nemški popačenki’ bi lahko na 

podlagi zadnjih dveh grafov delno potrdili. Meniva, da so bili starejši uspešni pri skoraj 

vseh besedah, pri mlajših pa je bila njihova uspešnost odvisna od zahtevnosti in 

razširjenosti rabe posamezne besede. 
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3.3.2.6 Ali obstajajo razlike glede rabe in prepoznavanjem nemških 

popačenk med mladimi in starejšimi Rakovčani? 

 

 

Skozi celotno raziskovalno delo sva se srečevali s pričakovanimi razlikami glede 

prepoznavanja in rabe nemških popačenk med različnimi starostnimi skupinami 

Rakovčanov. Kljub vsemu pa nisva pričakovali tako izrazitih razlik, kot so se kasneje 

pokazale pri določenih nalogah. Hipotezo ‘Starejši ljudje v večji meri uporabljajo in 

prepoznajo nemške popačenke kot mlajši’ lahko z gotovostjo potrdiva. 
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4  ZAKLJUČEK 

 

Slovenski jezik je kljub svoji majhnosti zelo raznolik, saj ima okrog 50 različnih narečij. 

Za nastanek takega števila različic neknjižnega jezika obstaja več razlogov, od 

geografskih, zgodovinskih do političnih dejavnikov, ki so imeli v preteklosti velik vpliv 

na dogajanje pri nas.  

V slovenski jezik smo sprejemali in še sprejemamo veliko tujih besed, ki jih 

uporabljamo v vsakdanjem govoru. Veliko besed rakovškega narečja je nemškega 

izvora. Rakovško narečje spada sicer v dolenjsko narečno skupino, ki je ena od sedmih 

narečnih skupin slovenskega jezika. Pestrost slovenskih narečij se v zadnjem času 

izkazuje ne le v domačem okolju, pač pa tudi v medijih, glasbi in literaturi. 

Za izdelavo raziskovalne naloge sva se odločili, ker sva pri pouku nemščine vedno 

znova ugotavljali, koliko besed, ki izvirajo iz nemščine, že poznava in v bolj ali manj 

popačeni obliki uporabljava v vsakodnevnih pogovorih z domačimi in prijateljicami. 

Želeli sva še podrobneje preučiti povezavo med nemščino in rakovškim narečjem ter 

poiskati najpogosteje uporabljene nemške popačenke in jih zbrati v tabeli. Želeli sva 

tudi preveriti poznavanje nemških popačenk med krajani Rakeka, tako starejšimi kot 

najinimi vrstniki.  

Zbrali sva več kot 150 nemških popačenk, ki jih uporabljamo v rakovškem narečju. 

Razdelili sva jih po besednih vrstah in tematskih skupinah ter ugotovili, da so 

najpogosteje v rabi samostalniki s področja tehnike. S pomočjo vprašalnika sva 

ugotovili, da se starejši ljudje bolj zavedajo rabe besed nemškega izvora v svojem 

govoru. Starejši ljudje večinoma niso imeli večjih težav pri poimenovanju slovenskih 

knjižnih besed z nemškimi popačenkami iz svojega narečja ali pri iskanju ustreznih 

slovenskih besed k nemškim besedam. Mlajši so imeli pogosto več težav, odvisno od 

zahtevnosti in pogostosti rabe danih besed.  

Ves čas najinega raziskovanja sva ugotavljali, da starejši ljudje v večji meri prepoznajo 

in uporabljajo nemške popačenke kot mlajši.  

Ugotovitve, do katerih sva prišli, sva predstavili tudi drugim učencem pri urah 

nemščine. Poleg tega nameravava še naprej dopolnjevati seznam nemških popačenk 
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v rakovškem narečju. K temu želiva spodbuditi tudi najine sošolce pri pouku nemščine, 

da bi se s skupnimi močmi seznam čin hitreje povečeval. 
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6 PRILOGA 

VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni. Sva Zala in Neža Jelinčič, učenki OŠ “Jožeta Krajca” Rakek. Pripravljava raziskovalno 

nalogo z naslovom Nemške popačenke v rakovškem narečju. Prosiva vas, da izpolnite spodnji 

vprašalnik in nama s tem pomagate pri raziskovanju uporabe teh besed v vsakdanjem govoru. 

 

Najlepša hvala za sodelovanje, 

Zala in Neža Jelinčič 

 

Obkrožite ustrezen odgovor! 

  

1. Starost:  a) do 19 let     b) od 20 do 39 let    c) od 40 do 69 let  d) nad 70 let  

2.  Spol  a) M  b) Ž 

3. Ali ste se kadarkoli učili nemščino (v šoli, tečaj..)? a) DA     b) NE 

4. Ali pri svojem govoru uporabljate nemške besede?  a) DA     b) NE 

5. Naštejte nekaj nemških besed, ki jih poznate / uporabljate! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

      

6.   Poznate še kakšno drugo besedo / poimenovanje za: 

a) likalnik      ___________________ 

b) vodna tehnica   ___________________ 

c) rezanci   ___________________          

d) kovček       ___________________ 

e) paradižnik ____________________ 

f) denarnica     ___________________ 

 

7.  Kaj pomenijo naslednje nemške besede? Poimenujte s slovensko knjižno besedo. 

      a) Strudel  (štrudəl)   ______________________ 

      b) Luft  (luft)     ______________________ 

      c) Knödel  (knœdəl)   ______________________ 

      d) Eimer  (ajmər)       ______________________ 

      e) Schraubenzieher (šraubənciər)  ____________________ 

      f) Hochzeit (hohcajt)  ______________________ 

 

8.  Kaj pomenijo naslednje nemške besede? Poimenujte s slovensko knjižno besedo. 

     a)  Suppe __________________ 

     b)  Zeitung  __________________ 

     c)  laufen   __________________ 

     d)  strafen   __________________ 

     e)  Sparherd  __________________ 

     f)   Zug   ___________________ 


