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Povzetek 

 

Raziskovalna naloga prikazuje rezultat interdisciplinarnih ved znotraj slovenščine. Je hibrid 

med umetnostnimi in neumetnostnimi besedili, saj po eni strani prinaša ljudsko izročilo, 

natančneje smešnice, ki so tvorba leta 2021, in analizo glagolov, ki se v le-teh pojavljajo. 

Naloga prinaša torej vpogled v sodobno, urbano ljudsko slovstvo in besedno vrsto, ki 

poimenuje stanje, dogajanje in dejanje s svojimi slovničnimi lastnostmi. Obenem se navežemo 

tudi na pravilen zapis virusa, ki je v minulem letu vsem krojil življenja. 

 

Ključne besede: slovenščina, slovnica, besedne vrste, glagol, koronavirus, smešnice, ljudsko 

slovstvo 
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1. UVOD 
 

V začetku preteklega leta (2020) se nikomur od nas ni zdelo, da bomo lahko oz. bomo morali 

raziskovati nov virus. To, da se je nekaj dogajalo na Kitajskem, je bilo daleč od nas. Ker pa je 

vsaka stvar, ki pride na novo v življenje precej zanimiva, so se pojavile tudi smešnice na račun 

novega virusa. Pri nas jih je bilo mogoče zaslediti od konca marca naprej, na Kitajskem so bile 

morda že prej, ampak s kitajščino se ne bova ukvarjali. Slovenščina je lep jezik, v katerem 

tvorimo različna besedila. Tudi smešnice. Besede povezujemo v besedne zveze in stavke, 

najmanjša sestavina stavka pa je beseda. Le-to lahko kategoriziramo v različne besedne vrste, 

tem pa določamo njim lastne kategorije. Po najinem mnenju je najbolj povedna in najbogatejša 

beseda glagol – pove, kaj kdo dela, stori oz. se z njim dogaja. Prav tako sva zasledili, da se z 

aktualnim stanjem pojavljajo novi glagoli, ki jih bova v nalogi tudi razložili. 

Cilj najine naloge je bil pridobiti vpogled v glagole, ki nastopajo v novih šalah, tj. o koronavirusu, 

ter pregled in razumevanje novonastalega besedišča. 

 

Hipoteze: 

 

1. Smešnice se navezujejo na različne starostne skupine. 

2. Nekaterih smešnic otroci ne razumejo. 

3. Novonastale glagole ljudje razumemo negativno. 

4. Izpisani glagoli so največkrat v 1. osebi 

5. Sprotni slovar slovenskega knjižnega jezika že beleži nove besede, pomene besed, 

povezane s koronavirusom. 

6. Starejši v večini primerov znajo razložiti novonastale glagole. 
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2. TEORETIČNI DEL 
 

V teoretičnem delu predstavljava teorijo, iz katere sva izhajali pri najini raziskavi. Navezuje se 

tako na ljudsko slovstvo, natančneje smešnice, izvor in značilnosti ljudskega slovstva, prenos 

in kontekst, ki je eden najbolj ključnih faktorjev za nastanek te raziskovalne naloge, kot na 

predstavitev besednih vrst, ki jih obravnavamo pri pouku slovenščine.  

 

2.1.  LJUDSKO SLOVSTVO 

 

Ljudsko oz. ustno slovstvo se je ohranjalo v ustnem izročilu, prenašalo se je od ust do ust in 

se med tem tudi spreminjalo. To so bile ljudske pesmi različnih oblik in namenov (romarska, 

nabožna, zabavljica …) in ljudske pripovedke različnega značaja (bajka, pravljica …). Avtorji 

so neznani, obravnavajo se kot narod, država. Zaradi ustnega pripovedovanja in spreminjanja 

besedil se je lahko oblikovalo tudi več podobnih različic.   

Te vrste ljudsko slovstvo je pri Slovencih začelo nastajati šele po začetku srednjega veka, ko 

so prišli v stik z Evropo, z njenimi tradicijami, pa tudi z germanskimi, romanskimi in balkanskimi 

sosedi. Rast novega ljudskega slovstva je vsrkala vase predvsem nekatere sestavine 

primitivne književnosti, ki so jo prinesli predniki iz prvotne domovine.  

Prve vesti o njem imamo iz 16. st., razvija pa se do začetka 19. st. Ljudsko slovstvo je edini 

literarni dokument slovenskega naroda do pojava pisane umetne književnosti. Ohranjalo se je 

v ustnem izročilu, se prenašalo od ust do ust in se spreminjalo.  

Ljudsko slovstvo so začeli zapisovati prvi v krogu Pisanic, nato pa so jih zbirali še drugi 

razsvetljenci. V času romantike se ljudsko slovstvo začne množično zapisovati in 

najobsežnejšo zbirko ljudskih pesmi je zbral in izdal Karel Štrekelj.  

Ljudsko slovstvo je razvilo ljudsko pripoved in ljudske pesmi.  

Ljudsko slovstvo je pomembna kulturna vrednota in ima trajno estetsko vrednost.  

 

 

2.1.1. Pripovedno ljudsko slovstvo  

 

Ljudsko pripovedno prozo delimo danes na pravljice, legende, bajke, pripovedke, pa na 

zagovore, pregovore, smešnice, molitve in uganke.  

 

2.1.2. Smešnice 

 

Anekdóta ali sméšnica je kratka pripoved, ki poroča o dogodku, značilnem za kakšno osebo, 

prostor in čas, in kot zvrst književnosti širše spada v pripovedništvo (epiko). 

 

Pogled v slovar Fran nam razloži, kaj je  

 

šála -e ž (á) 

 

1. neresen, smešen ali zabaven dogodek: narediti kako šalo; privoščil si je šalo in ukradel 

pokal; to je bila precej nevarna šala / prvoaprilska šala 
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2. kratka, šaljiva zgodbica: šala ga je razvedrila; nikdar mu ne zmanjka šal; smejati se šalam; 

pripovedovati, ekspr. stresati šale; dobra, groba, neprimerna, opolzka, ekspr. nedolžna, slabš. 

neslana šala 

3. šaljenje: pogovor je zasukal v šalo / on je zmeraj za šalo 

4. v prislovni rabi, navadno v zvezi z v, za izraža, da se kaj ne opravlja z resnim namenom: za 

šalo je posnemal govornika; to je rekel le za šalo; v šali vprašati / vse so vzeli le za šalo; govoriti 

napol za šalo, napol zares 

● res je, ni šala ni izmišljotina; ekspr. taka pot ni šala ni brez neprijetnosti, težav; šale so letele 

vsevprek zelo so se šalili; pog. denimo šale na stran začnimo govoriti resno; ekspr. ta človek 

ne pozna šale vse jemlje, obravnava resno; ekspr. brez šale, tako je bilo izraža podkrepitev 

trditve; pog., ekspr. pojdi nekam s svojimi šalami nehaj jih pripovedovati; ekspr. zmagovati kot 

za šalo z lahkoto 

 

 

2.1.3. Kontekst 

 

Ločimo tri ravni slovstvene folklore: tekst, teksturo in kontekst. To so sestavine folklornega 

dogodka.    

Poznamo več zapisov posamezne različice avtorskega besedila. Vsako folklorno besedilo ima 

svojega avtorja. Zato ne moremo trditi, da je za slovstveno folkloro značilna oz. glavna 

anonimnost.  

Folklorno delo je več sporočil (vsota ali skupnih) vseh dostopnih različic. Te morejo biti 

življenjsko povezane z izvajalci folklornega dogodka. To pa so pevci ali pripovedovalci. 

Različice so praviloma enkratne, neobstojne in neponovljive. Zapisi pa so dolgotrajnejšie in 

obstojnejše gradivo. S temi ima raziskovalec končno opraviti v kabinetu. Skozi zgodovino je 

mogoče slediti le zapisu različice. Le ta pa je tudi edini sorazmerni ostanek folklornega zapisa.  

To je dramska razsežnost slovstvene folklore. Nekateri izvajanje folklornega dogodka im. tudi 

folklorna monodrama. Dramske sestavine se kažejo na poseben način: z individualno živo 

besedo pripovedovalca ali pevca, spremljajočimi poudarjenimi gibi obraza, rok in telesa ter 

tudi notranjega psihičnega stanja pripovedovalca. Le temu monolog predstavlja velik izziv. 

Navezan je samo na svoj glas in telo. V enem človeku je več značajev, oseb in usod. 

Pomembno je tudi, da je pripoved živa in prepričljiva. Jezik in gibi morajo biti usklajeni. Za 

nekatere je glasbena plat pesmi tako pomembna, da za njih pesem brez melodije sploh ne 

obstaja. To so na primer raziskovalci folklornih pesmi.  

Učinkovitost teksture je premosorazmerna z dolžino besedila. Daljše besedilo je, več 

sprememb je ob novi izvedbi. Nekaterih stvari pa se ne da prenašati v eni in isti obliki ločilo? 

to so na primer reki, smešnice, pregovori in deli ugank.  

V resničnosti folklornih pojavov ni dvojnosti med procesom in stvaritvijo. Pripovedovanje je 

pripoved!! Pripovedovalec, njegova zgodba in poslušalci so sestavine folklornega dogodka.  

Slovstvena folklora je omejena na majhno skupino ljudi, ki se neposredno pogovarjajo med 

seboj.  

Kontekst so družbene okoliščine, način kako je pripoved napovedana, kako si pripovedovalec 

zagotovi pravico do govorjenja, kako sprejema/ zavrača pripombe poslušalcev ali kako 

pripoved sklene. Povezovalen kontekst je čustveni, ki je najkasneje povezan zs 

pripovedovalnim kontekstom. Sprejemalec nezavedno spleta posamezne vrste konteksta. 

Pomembno je tudi, kakšen je poslušalec. Drugače pa ni važno, da je sprejemalec prisoten. 
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Vsakdo si lahko pesem poje sam. Drugače pa je pri pripovedovanju zgodb. Tam moramo 

imeti vsaj enega poslušalca, če ne že občinstva. Tudi reki in pregovori so pesem zase. Teh 

največkrat sploh ne izgovorimo, ampak jih le v mislih ponovimo (Stanonik, 1999).                                                  

  

2.2.  BESEDNE VRSTE 

 

Razlikovanje med besednimi vrstami ima v evropskem jezikoslovju več kot dvatisočletno, pri 

nas pa – z Zimskimi uricami Adama Bohoriča iz l. 1584 – več kot štiristoletno tradicijo (R. 

Grošelj: Besedne vrste v slovenskem jeziku).  

 

V slovenskem jeziku poznamo deset besednih vrst, tj. samostalnik, pridevnik, glagol, prislov, 

medmet, zaimek, števnik, predlog, veznik in členek.  

 

Samostalniki (substantivi, S) so polnopomenska besedna vrsta; poimenujejo predmete, osebe, 

živali, dejanja, stanja in značilnosti, in sicer kot neodvisne entitete (npr. miza, otrok, pes, ples, 

veselje, lepota). Samostalniki so pregibni – lahko se namreč sklanjajo. Slovnične kategorije 

samostalnikov naj bi bile predvsem spol (s podspolom živo/ neživo pri sam. m. spola), sklon in 

število (s številskostjo in števnostjo). V slovenščini so samostalniki še tretjeosebni in primarno 

določni (nedoločnost naj bi se izražala ločeno). 

 

Pridevniki (adjektivi, Prid) so polnopomenska besedna vrsta in izražajo značilnosti substanc 

oz. entitet, tj. značilnosti oseb, živali, konkretne in abstraktne predmetnosti (npr. lep, dolg, 

češnjev, sadni, bratov). Pomensko jih lahko členimo na tri razrede: lastnostne oz. kakovostne 

(lep, mlad), svojilne (očetov, Marijin) in vrstne (šolski, lanski). 

 

Glagoli (verba, G) so polnopomenska besedna vrsta in poimenujejo dogodke oz. dogajanja, 

natančneje dinamično spremenljive značilnosti. Natančneje bo glagol predstavljen v 

nadaljevanju.  

 

Prislovi so polnopomenska besedna vrsta; predstavljajo predvsem značilnosti dejavnosti oz. 

dogodkov, ki jih izražajo glagoli (hitro hoditi, priti včeraj). So nepregibna besedna vrsta. 

 

Medmeti so polnopomenska besedna vrsta – izražajo (čustveno, telesno) razpoloženje (av, 

joj), namero (horuk) ali posnemajo zvoke, npr. oglašanje (mu, čof). So nepregibna besedna 

vrsta.  

 

Zaimki so nadomestna besedna vrsta; njihov pomen je določen šele sobesedilno (jezikovno 

ali zunajjezikovno) – z njimi lahko stvari in značilnosti nadomeščamo oz. nanje kažemo. 

Pomensko jih lahko členimo na posamezne razrede: na osebne (jaz, ti; s povratno-osebnim 

zaimkom se), svojilne (moj, njen; s povratno-svojilnim zaimkom svoj), kazalne (ta, tisti), 

vprašalne (kdo, kaj), oziralne (kar, kateri), nedoločne (nekdo, nekateri) in nikalne zaimke 

(nihče). 

 

Števniki so nadomestna besedna vrsta – substance značilnosti nadomeščajo tako, da 

natančno opredeljujejo njihovo kolikost (število). Pomensko jih lahko členimo na posamezne 
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razrede: prim. glavne (ena, pet), vrstilne (prvi, peti), ločilne (peter, petero) in množilne števnike 

(enojen).  

 

Predlogi so t. i. nepolnopomenska oz. slovničnopomenska besedna vrsta z razmernim 

pomenom, ki se funkcijsko realizira šele v razmerju do drugih besed – izraža namreč 

medsebojno razmerje med sestavinami sporočanja. So nepregibna besedna vrsta. 

 

Vezniki (konjunkcije, V) so nepolnopomenska oz. slovničnopomenska besedna vrsta z 

razmernim pomenom, ki se funkcijsko realizira v razmerju do drugih besed – izraža 

medsebojno razmerje med sestavinami sporočanja. So nepregibna besedna vrsta. 

 

Členki so nepolnopomenska oz. slovničnopomenska besedna vrsta z razmernim pomenom, ki 

se funkcijsko realizira v krepko? razmerju do drugih besed (in sobesedilno) – izraža 

(sporočevalčevo) razmerje do neke sestavine sporočanja, tudi sporočila v celoti.  

 

2.2.1 Glagol 

 

Glagoli so besede, ki izražajo dejanje (vrniti se,  iskati), stanje (viseti), dogajanje (razpasti, 

bleščati se), obstajanje (biti), zaznavanje (čutiti), spreminjanje (usihati) in še odnos do vsega 

(morati). Dano dejanje podajajo z različnimi oblikami glede na to, ali ga pripisujejo določeni 

osebi (osebne – neosebne oblike),  ali pripisujejo dejanje osebku ali ne (tvorne – trpne oblike), 

ali je dejanje pojmovano kot dejansko se odvijajoče, ali pa kot tako, ki bi se moralo ali moglo 

odvijati (naklonske oblike), ali se odvija v trenutku govorjenja ali ne (oblike in čas). Vsako 

glagolsko dejanje je pojmovano še kot po trajanju omejeno ali neomejeno (glagolski vid), pa 

tudi, ali je obvestilo zadostno v zvezi osebek – povedek ali pa rabi dopolnilo (glagolska 

prehodnost). 

 

 

2.2.2. Kategorije glagola 

 

Glagolski čas 

 

Glagolski čas je slovnična kategorija, ki opisuje časovno umeščenost situacije/dejanja v 

izrečenem stavku. Sodobna slovenščina pozna štiri glagolske čas: 

- preteklik (npr. storil sem), 

- sedanjik (npr. storim), 

- prihodnjik (npr. storil bom), 

- predpreteklik (npr. storil  sem bil) – izraža pred katerim drugim preteklim dejanjem 

izvršeno dejanje ali daljno preteklost.  

 

Glagolska oseba 

 

Oblike glagola, ki izražajo osebo (pa tudi čas, število in naklon), se imenujejo osebne glagolske 

oblike. 

Glagolske osebe: 

- 1. oseba –govoreči, 
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- 2. oseba –ogovorjeni, 

- 3. oseba –o komer se govori. 

Prva oseba pove, da se glagol nanaša na govorečega, druga se nanaša na ogovorjenega, 

tretja pa na nekoga oz. nekaj tretjega. 

 

Glagolsko število 

 

Glagol v ednini pove, da je vršilec dejanja en sam, glagol v dvojini, da sta dva, v množini pa, 

da jih je več. 

 

Glagolski naklon 

 

Glagolski naklon je slovnična kategorija za izražanje odnosa govorečega do glagolskega 

dejanja oziroma stanja. V slovenščini poznamo tri različne glagolske naklone: 

 

Povedni naklon pove, da je dejanje realno (ali pa vprašujemo po njem, ali se uresničuje ali ne). 

Povedni naklon izraža le ugotovitev, izraženo z glagolom (Včeraj je mama skuhala večerjo.) 

Velelni naklon podaja dejanje kot zaželeno, zahtevano, zapovedano ipd., oz. nezahtevano,  

nezaželeno - sem spadajo povedi, ki izražajo ukaz ali prepoved (Zapri vrata!, Poslušaj me!) 

Pogojni naklon podaja dejanje glede na možnost in pogoje njegove uresničitve - sem spadajo 

povedi, ki vsebujejo umišljen dogodek ali domnevo. Tvorimo ga s členkom biti. Če je izpolnjen 

pogoj v povedi, se dejanje uresniči (Obiskal bi te, če bi imel čas.) 

 

Glagolski vid 

 

Glágolski víd je kategorija omejenosti glagolskega dogodka. Vidsko so glagoli: 

  -  dovršni – izražajo omejenost v trajanju; večinoma so napravljeni s predpono iz nedovršnih 

glagolov (npr. dodelati, premisliti, prinesti), redko pa so brez predpone (npr. plačati, skočiti, 

dvigniti, natisniti) 

   - nedovršni – izražajo neomejenost v trajanju (npr. delati, misliti, nesti, tiskati) 

-  nekateri glagoli, t. i. dvovidski glagoli, so lahko dovršni in nedovršni (npr. predlagati, 

telefonirati); o nedovršnosti ali dovršnosti glagolskega dejanja odloča konkretni uporabljeni 

pomen glagola. 

 

Po dovršnih glagolih se vprašamo Kaj nekdo stori/je storil/bo storil?, po nedovršnih pa Kaj 

nekdo dela/je delal/bo delal?. Glagolski čas ne vpliva na glagolski vid. (Toporišič, 1976). 

 

2.3.  KORONAČAS 

 

 

2.3.1 Koronavirus 

 

Covid 19 se je prvič pojavil sredi novembra 2019. Izbruhnil je v Kitajskem mestu Vuhan. Konec 

decembra 2019 je Kitajska že poročala o odkritju mnogih pljučnih okužb. Vse potrjene okužbe 

so bile neznanega izvora. Izbruh okužbe je bil konec januarja proglašen za mednarodno 
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pomembno grožnjo javnemu zdravju. 11. marca 2020 je Svetovna zdravstvena organizacija 

zaradi hitrega širjenja bolezni, razglasila pandemijo. 

 

Covid 19 oz. koronavirus je nalezljiva bolezen, ki se širi predvsem z bakterijami ob kašljanju in 

kihanju. Okužba je lahko zelo blaga, lahko pa se pojavijo naslednji najpogostejši simptomi; 

oteženo dihanje, bolečina v mišicah, utrujenost, vročina in suh kašelj. Za težji potek bolezni je 

značilna tudi pljučnica. Povprečna doba od okužbe do pojava simptomov je 5,5 dni. Do sedaj 

so se simptomi v skoraj vseh primerih okužbe pojavili do 12. dneva. 

Virus na različne skupine ljudi vpliva zelo različno. Npr. pri starejših in pri osebah s pridruženimi 

boleznimi (sladkorna bolezen, srčna bolezen, bolezen pljuč, rak …)  je večja možnost smrti. 

Ugotovili so, da je koronavirus pri moških resnejši kot pri ženskah. Eden izmed razlogov je ta, 

da moški pogosteje kadijo (še posebej na Kitajskem). Pri nosečnicah je večja verjetnost, da 

pride do okužbe dihal in težje oblike bolezni. Več podatkov o vplivu virusa na nosečnost še ni. 

Prav tako še ni razlogov, zakaj je pri otrocih stopnja resnih okužb zelo nizka. Okužba je zelo 

mila, pri nekaterih otrocih pa se pojavita tudi driska in bruhanje.  

Proti novemu  virusu za enkrat še nimajo ustreznega cepiva oz. zdravila, za zdravljenje pa se 

trenutno preučuje okoli 70 različnih zdravil. Zaradi okužbe z virusom je že več oseb umrlo. 

Med njimi največ starejših, s priključenimi kroničnimi boleznimi. 

 

2.3.2 SOCIOLOŠKI POGLED/UKREPI 

Glede na naša predvidevanja, da je stvarnost prešla tudi v ljudsko/urbano izročilo, je prav, da 

se seznanimo z nekaterimi ukrepi, s katerimi se soočamo v koronačasu. 

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in 

izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi 

okrog sebe. 

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za 

higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja 

oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom. 

Vlada je skupaj s strokovno skupino pripravila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije 

covid-19. Razdelila ga je v pet skupin: črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Glavna 

kriterija skupin sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov 

s covid-19. Ukrepi se bodo začeli sproščati, ko bo izpolnjen eden od pogojev, sedemdnevno 

povprečje pozitivnih testov pa bomo spremljali vsak dan. 

 

 

  

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/aktualni-podatki/
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/aktualni-podatki/
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3. PRAKTIČNI DEL  
 

V sledečem poglavju bova  predstavili  metode, s katerimi sva pridobili informacije in podatke, 

predstavljene v raziskovalni nalogi. 

 

 

3.1.  METODOLOGIJA  

 

Osnovno teorijo sva pridobili na podlagi prebrane jezikoslovne in slovstvenofolkloristične 

teorije o omenjeni temi. Koronašale sva dobili zapisane na straneh Etnografskega muzeja v 

Ljubljani. 

Vir za izpis glagolov, so bile le-te. 

 

Za najino raziskavo sva izdelali tudi dva anketna vprašalnika, in sicer za razumevanje šal in 

novonastalih glagolov. Reševali so ju naključni Žirovci, dveh starostnih skupin.   

 

Znanje sva si kasneje razširili v pogovoru z lingvistom, gospodom Domnom Krvino. Za intervju 

sva napisali kar nekaj vprašanj, ki so se navezovala predvsem na novo besedišče v povezavi 

z novim virusom. 

 

Za popestritev naloge, sva vstavili tudi nekaj slikovnih smešnic, ki pa v najino raziskavo niso 

bile zajete.   

3.1.1 OPIS VZORCA RAZISKAVE 

 

Prvi vzorec raziskave predstavlja zbir šal v Slovenskem etnografskem muzeju 

https://www.etno-muzej.si/sl/koronski-humor. Izpisanih je bilo 271 šal/smešnic, ki se 

navezujejo na življenje v času koronavirusa.  

 

Drugi vzorec raziskave predstavlja intervjuvanec, dr. Domen Krvina, raziskovalec pri Novem 

slovarju slovenskega jezika.  

 

V aplikaciji Google forms, sva izdelali dve anonimni anketi o razumevanju določenih šal, 

novonastalih glagolov ter pravpisanju besed, ki se navezujejo na novi virus. Anketo sva preko 

e-povezave posredovali 52 učencem 6.-9. razreda (od tega sva dobili izpolnjenih 50)  OŠ in 

30 (izpolnjenih 25) starejšim.  

 

 

3.1.2 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA 

 

Prvo anketo, torej za osnovnošolce je sestavljalo 16 vprašanj predvsem odprtega tipa, saj je 

šlo za razumevanje in nisva želeli podati možnih odgovorov. Prvo vprašanje (torej 17. se je 

navezovalo na njihovo starost). Drugo anketo sva posredovali preko mentoric odraslim 

osebam in je vključevala 15 vprašanj, 12 od teh je bilo odprtega tipa – prav tako je šlo za 

https://www.etno-muzej.si/sl/koronski-humor
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razlago določenih smešnic in glagolov. V to, drugo anketo pa sta bili vključeni še dve pravopisni 

vprašanji, vprašanje o besedi leta in o izvoru besede.   

 

3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Prebrana literatura, zbir koronašal na strani etnografskega muzeja (https://www.etno-

muzej.si/sl/koronski-humor) sta nam močno olajšala raziskavo.  

Iz le-teh sva izpisali glagole in jima določili kategorije, predstavljene v teoriji te naloge, torej 

tiste, ki jih kot osmošolki znava določiti. Na podlagi le-teh sva izračunali delež posameznih 

kategorij glagola. Ker sva med prebiranjem le-teh ugotovili, da gre za medbesedilne prenose, 

sva jih iz istega vira tudi nekaj izpisali. 

 

Prav tako nama je bila v pomoč spletna stran  https://fran.si/o-portalu?page=Covid_19_2020 

– Fran, različica Covid 19. Na tem portalu sva prišli do tistih, ki se ukvarjajo s sodobnim 

besediščem, natančneje z g. Domnom Krvino. Nadalje sva se pozanimali za e-naslove oseb, 

za katere sva vedeli, da ustrezajo najinemu vzorcu. tj. starejši osnovnošolci in odrasle osebe. 

Osnovnošolcem sva posredovali daljšo, a ožje usmerjeno anketo, odraslim pa malo daljšo, z 

različnim naborom vprašanj.  

Ob koncu sva – v razpravi prikazali – tudi nekaj najbolj očitnih medbesedilnih prenosov, imen 

iz resničnega življenja. 

 

3.1.4 Obdelava podatkov 

 

Podatke sva si zabeležili in jih analizirali glede na kategorije glagola. Zapisali sva opravljen 

intervju, nekateri odgovori so nama prišli prav pri sestavljanju ankete. Podatke, pridobljene z 

anketo, sva analizirali in redke grafično obdelali s pomočjo urejevalnika grafov. Pod vsak graf, 

ki sva ga vstavili v nalogo, sva zapisali krajši komentar. Pri odgovorih odprtega tipa sva jih 

samo besedno navedli/analizirali.   

https://www.etno-muzej.si/sl/koronski-humor
https://www.etno-muzej.si/sl/koronski-humor
https://fran.si/o-portalu?page=Covid_19_2020
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3.2 REZULATI 

 

3.2.1 smešnice 

 

 

1. Miši 

Se pogovarjata dve miški: - A se boš cepila? - A si nora? Saj še na ljudeh raziskave 

niso končane! 

 

2. Veseli december 

Ja, letošnji veseli december bo bolj žalosten. Miklavža ne bo, saj možakar pride 

ponoči in ... prepoved gibanja po 21. uri. Odpade. Božiček s svojimi sanmi ... 

prepoved gibanja med občinami. Odpade. Dedek Mraz. Star možakar, rizična 

skupina. Odpade. No, upanje obstaja in bo morda poslal svojega vnuka. Tudi jaslice 

bodo bolj klavrne. Marija, Jezušček, morda dve ovci. Jožefa ne bo, ker ne sme biti pri 

porodu. Pastirci iz drugih občin... nau šlo. Sv. Trije kralji pa itak nezakoniti migranti in 

jih bodo na meji zavrnili... tako da... vseeno vam želim VESELI DECEMBER! 

 

3. Pfizer 

Moramo verjeti v cepivo tovarne Pfizer. Oni so naredili viagro, se pravi, če jim je 

uspelo dvigniti mrtve, bodo pozdravili tudi žive. 

 

4. Barvanje las 

Kaj počneš? Barvam lase. A sama? Ne, frizerka je tu. A na črno? Ne, na blond. 

 

5. Novo leto 

Še 20 dni do novega leta, jaz pa še vedno ne vem, kakšno frizuro si naj naredim, da 

bo pasala k pižami. 

 

6. Včasih 

Včasih smo bili kar divji ... jedli smo torto, potem ko je kdo pihal po njej. 

 

7. Ukrepi 

"Nič ni bolj trajnega kot začasni vladni ukrepi." Ljudski pregovor 

 

8. Trije dobri možje 

Zakaj jih ne bo: Miklavž je v drugi občini, Božiček ne more - policijska ura, Dedek 

Mraz je pa komunist in ga vlada ne pusti. 

 

9. Delo do doma 

Sam prašam ... A DARS-ovci delajo od doma dons? 

 

10. Novo leto 

Letos me še nihče ni vprašal, kje bom za novo leto... 

 

11. Poziv vladi 
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Poziv vladi: Profesionalnim športnikom ste dovolili uporabo telovadnic, dovolite še 

nam profesionalnim pivcem uporabo gostiln. Hvala! 

 

12. Prepoznanje 

Včeraj nisem nosil maske in me je prepoznal nekdo, ki mu dolgujem denar ... Ljudje, 

nosite maske!!! 

 

13. Čebele 

Zdaj vem, kako se počutijo čebele: cele dneve »zum, zum«... #delonadomu #zoom 

 

14. Obstoj 

Šolanje od doma je kot Miklavž ali Božiček. Naj bi obstajalo, samo vse je odvisno od 

fotra ali mame. 

 

15. Novo leto 

Hej folk kje boste za nov let? Sam razmišljam o: St. Kuhnitz, Kopalniti, Val Kleten, 

Tresobos, Mt. Luster. 

 

16. Diskriminacija 

Zdaj mi je pa dovolj te diskriminacije! Zbirajo se lahko ožji družinski člani ... Kaj pa mi, 

ki smo malo širši? 

 

17. Voda 

Zjutraj sem iz napačne flaše malo cuknil. Pa je bila voda, namesto šnopsa. Skoraj 

sem se vsral, sem že mislil, da nimam vonja in okusa 

 

18. Okuženi. 

Situacija je resna! V vasi z 200 prebivalci, so jih 300 testiral. Evo danes dobil 

rezultate, vseh 500 je okuženih! 

 

19. Jakna Wolt 

Ugodno prodam jakno in dostavno torbo Wolt. Primerno za izhode po 21. uri. 

 

20. Smrt 

Odločila sem se ... Zaprla se bom v hišo. Bolje umreti na vibratorju kot na ventilatorju. 

 

21. Martinovanje 

Danes v Mariboru martinovanje s pričetkom ob 21. uri. Igrajo The Police. 

 

22. Nakup 2019 

Največja bedarija, ki si jo lahko kupil v 2019, je bila vinjeta in planer za 2020. 

 

23. Manipulacija 

Kaj misliš, a manipulirajo z nami? A si nora? Saj bi povedali po televiziji! 

 

24. Mošt 

Nosite maske, ostanite doma! Če sedaj okužite sv. Martina, bomo celo leto mošt pili! 
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25. CV 

Super, v CV bom lahko dodal še postavko »učitelj za drugi razred OŠ«. 

 

26. Trajanje 

Kadarkoli sem kaj kupil pri Kitajcu, je to zdržalo mesec, največ dva. Ampak, ta virus, 

vso čast mojstri! 

 

27. Maske 

Tisti, ki nosite maske po gozdu ..., no, zaradi takih piše na šamponu, da ni za pitje! 

 

28. Prestopno leto 

Leto 2020 je edinstveno prestopno leto. Februar ima 29 dni, marec 300 dni, april pa 5 

let! 

 

29. Covid 

Lojz pride iz menze  in  ves iz sebe  pove sodelavcu, da je gotovo zbolel. Ta ga 

potolaži: »Ne paničari.  Nimaš Covida.  Sodexov pasulj je bil spet brez okusa.« 

 

30. Pošta 

Pomembno obvestilo: Od ponedeljka, 19.10.2020 naprej vsi poštarji delamo od 

doma. Brali bomo vaša pisma. Če bo kaj pomembnega, vas pokličemo. Vaša Pošta. 

 

31. Kredit 

Jst se ne bojim korone, mam tolk kredita, da bi me iz banke pršli oživlat. 

 

32. Gorenjska 

Zakaj je Gorenjska najbolj okužena regija? Ker so z eno »palčko« testirali celotno 

prebivalstvo. 

 

33. Zdravnikova vest 

Iz UKC Ljubljana pozivajo vse, ki so si ogledali vsaj 5 sezon serije Zdravnikova vest, 

da se jutri javijo za delo. 

 

34. Davek na zrak 

A ste videli kako pametno so pri nas v Sloveniji obdavčili zrak? Dihanje z masko 2 €... 

Dihanje brez maske 400€. 

 

35. 69 

Končno mi bo ratal položaj 69 enkrat probat … Ob 6 vstanem in ob 9 grem spat. 

 

36. Zvečer 

Če prideš zvečer, moraš ostat do jutra. 

 

37. Pravljice 
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Zaradi prepovedi zbiranja oseb so prepovedane vse pravljice z več kot petimi liki: 

Sneguljčica in sedem palčkov, Volk in sedem kozličkov ter Ali Baba in 40 razbojnikov 

– epidemiološko sprejemljivi so le še Trije prašički. 

 

38. Pasma 

Sem vprašala policista, če lahko plišastega psa sprehajam po 21h? Pa je rekel, da 

lahko, ker pasma ni važna. 

 

39. Diagnostika 

Sedaj, ko je zdravstvo tako nedostopno, si lahko sami naredite osnovno diagnostiko! 

Polulajte se v grmovje: 

Če gredo gor mravlje – sladkorna. 

Če gredo muhe – vnetje. 

Če hitro izpareva – preveč soli. 

Če smrdi po mesu – holesterol. 

Če si pozabil sleči spodnjice – Alzheimer, če jih nisi uspel sleči - Parkinson. 

Če ne zavohaš urina – KORONA! 

 

40. Maska 

NIJZ sporoča: tisti, ki že 4 mesece nosite masko za enkratno uporabo, ste odporni na 

vse. 

 

41. Šverc 

Na meji prijeli dva migranta, ki sta švercala 6 Slovencev s Paga. 

 

42. Menjava mask 

Ampak to ni maska, ki si jo zjutraj nesel v šolo. Ne, jaz sem jo zamenjal z Luko, Luka 

pa je menjal z Jovanom. 

 

43. Respirator 

Kdor ne diha samostojno, ga priklopijo na respirator, kdor pa samostojno ne 

razmišlja, ga priklopijo na televizor. 

 

44. Virus 

Virus kar šprica okoli ust in nosu, ampak pri brisu se pa tako potuhne, da ga je treba 

s polmetrskim kolom v glavo iskat … 

 

45. Zaščitna maska 

Prodam zaščitno masko, belo z gumico. Maska je vrhunska, med epidemijo smo jo 

nosili trije, pa noben se ni okužil! 

 

46. Top Shop 

Leto 2020 je isto kot reklama za Top Shop: "Počakajte, to pa še ni vse"... 

 

47. Morje 

Mene zanima, a bodo tudi morje razkuževali za vsakim turistom? 
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48. Spodnjice 

Priporočilo dneva: Spodnjice niso obvezne, so pa priporočljive. Vaš NIJZ 

 

49. Boni za smučanje 

Kaj, če jeseni butne drugi val, pol bomo dobili bone za smučanje?! 

 

50. Skandinavci 

Končno ni več obvezna grozna razdalja 2 m. Skandinavci se lahko sedaj vrnejo na 

običajno razdaljo 5 m. 

 

51. Kacin 

Če prav razumem Kacina "Brez maske nikamor več, ali je v torbi, ali v vrečki, ali v 

žepu, suknjiču" mask zdaj ne nosimo več na obrazu ampak v žepih... Tudi prav. 

Kakor rečejo. 

 

52. Maska 

Maska je isto kot kondom. Ni nujno, da ga imaš, je pa priporočljivo. 

 

53. Poročila 

MASKO, gospod, MASKO! Pa saj ni več obvezna. Seveda je, kaj niste poslušali 

poročil ob 13h? Ne, jaz sem poslušal tista ob 14h! 

 

54. Havaji 

Letos bo prvič, da ne bom mogla letovat na Havajih zaradi Corona virusa. Do zdaj 

nisem mogla zaradi denarja. 

 

55. Umivanje 

Pravijo, da bo virus jeseni mutiral in si bomo morali prati tudi noge. 

 

 

56. Žeparji 

Združenje žeparjev je vložilo pritožbo Vladi, ker jim razdalja 2 m onemogoča 

normalno delovanje v mestnem prevozu. 

 

57. Pritoževanje 

Ponovno berem Dnevnik Ane Frank. Ona se veliko manj pritožuje, kot mi. 

 

58. CV 

Postkoronski CV: … obvladam Skype, Zoom, Microsoft Teams, Whereby, Facetime... 

 

59. Prekinitev epidemije 

Zaradi prekinitve epidemije ugodno prodam 30 paketov WC papirja, 3 kg kvasa in 32 

kg moke… 

 

60. Karen s Facebooka 

Virologi, imunologi in mikrobiologi pravijo, da učinki Covida na telo še niso 

jasni/znani. Karen s Facebooka pravi, da že ve vse! 
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61. Zadolženi 

Zaradi koronavirusa imamo zelo malo okuženih, zato pa toliko več zadolženih. 

 

62. Korona Hrvaške 

Novo v turistični ponudbi: Deset dni Korona Hrvaške 

Paket vključuje: 

-3 dni bivanja na Hrvaškem 

-7 dni karantene v Sloveniji 

 

63. Karantena 

Moj cilj je bil, da v karanteni shujšam za 10 kilogramov. Ostalo mi jih je še 15. 

 

64. Potrebe 

A ni zanimivo, da svetovnemu gospodarstvu grozi, da se bo sesulo, ker ljudje 

kupujejo samo tisto, kar res potrebujejo... 

 

65. Gripa 

Od ponedeljka dalje, če imate suh kašelj in povišano temperaturo, imate navadno 

gripo... 

 

66. Banka 

Čakam danes v banki, ko je blagajničarka dala moškemu pred mano kondom. »Mlada 

dama« je rekel. »Ne želim se hvaliti, toda kaj naj storim s tem? Zame je veliko 

premajhen«. Pogledala ga je, se nasmehnila in rekla: »To daste na prst, ko uporabljate 

bankomat«. 

 

67. Finci 

Finec: »Torej moramo sedaj biti 2 m drug od drugega? Zakaj pa tako blizu?« 

 

68. Moški 

Moški med korono smo ga res nasrkali. Prej so nam samo žene govorile kako in kaj, 

sedaj se je pa vmešala še vlada! 

 

69. Vrtec 

Berem mejl vrtca. Ni čisto jasno, ali gredo otroci v ponedeljek v vrtec ali na fronto? 

 

70. Gostilne 

Odprte so gostilne s 50 % manj prostora. Prosimo tiste, ki pijejo kolo in podobno, da 

ostanejo doma, da bodo dali prostor profesionalcem.) 

 

71. Bližnji stik 

Dovoljeno je samo 15 minut bližnjega stika, pravi stroka. Moškim je to dovolj ... 

 

72. Zdrava pamet 

Zdaj na televiziji pravi nek virolog, da je najboljše orožje proti korona virusu zdrava 

pamet. Nasrkali smo! Večina od nas je neoborožena! 
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73. Obrvi 

Počasi se zraščajo obrvi, narava prihaja k sebi. 

 

74. Dopust 

Dopust v Grčiji, plan: 

Odhod 15.6. 

Karantena v Makedoniji 15.6.-28.6. 

Karantena v Grčiji 29.6.-12.7. 

Dopust 13.7.-20.7. 

Karantena v Makedoniji 21.7.-3.8. 

Karantena v Srbiji 4.8.-31.8. 

1.9. vrnitev v službo 

 

75. Gostilna 

Tistim, ki jim je gostilna drugi dom, sporočamo, da niso več brezdomci! 

 

76. Banka 

Stojimo v vrsti pred pultom v banki, pa uletita dva zamaskirana. Panika, ljudje v 

strahu kričijo, ženske jokajo. Pa zavpije en od maskiranih: "To je rop!" Vsi smo se 

olajšani oddahnili. 

 

77. Vici 

Vici na račun korona-virusa se širijo hitreje kot korona-virus. 

 

78. Knjige 

Punčka poseda barbike na polico s knjigami. Mednje postavi knjige. 

Mama: "Kaj pa delajo te barbike na polici?" 

Hči: "To je pevski zbor." 

Mama: "Aha, razumem. Zakaj so pa te knjige vmes?" 

Hči: "Ja mami, koronavirus je, ne smejo imet stikov!" 

 

79. Ni vstopa 

Zaradi koronavirusa smo v samoizolaciji. Vstopa nima nihče, razen: Keanu Reeves, 

Mathew McConaughey, George Clooney. In tisti gasilci s plišastimi igračkami, ki smo 

jih videli na koledarju. 

 

80. Pivo 

Sedim na kavču z mobitelom v roki, žena gleda njeno serijo. Vprašam, če mi prinese 

pivo. »NE« je bila kratka. Zatem zazvoni njen mobitel v kuhinji. Takoj vstane in gre 

gledat kdo kliče. Poslal sem ji SMS: Ko si že v kuhinji, mi prinesi eno pivo. Potem se 

ničesar več ne spomnim... 

 

81. Delam 

Neka ženska v trgovini silovito napade moškega, ki mimo nje na transportnem 

vozičku pelje skladovnico zavojev toaletnega papirja: »Kaj pa si mislite,« vpije nanj, 
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»da si upate naložili toliko papirja?!« Mož pa ji mirno odvrne: »Jaz tukaj delam, 

gospa...« 

 

82. Predsednica vlade 

Če bi imeli predsednico vlade, bi prvo odprli frizerje in ne vulkanizerje! 

 

83. Pranje rok 

Od danes je konec s pranjem rok. Sem dobila račun za vodo, kot da vzrejam delfine 

… 

 

84. Serija 

Tole s korono je izpadlo kot kadar snemajo serijo, pa jim zmanjka denarja. Samo 

konec, brez kakršnegakoli pojasnila.) 

 

85. Možgani 

Dobro je, da ta virus napada samo slaba pljuča, predstavljajte si, da bi napadal slabe 

možgane. 

 

86. Sodelavka 

Bemtiš pa ukrepi zaradi korona virusa! Sva bila s sodelavko sama, prilika prava, pa 

ne smem bližje kot na meter in pol... 

 

87. Poncij Pilat 

Korona virus je bil že za časa Kristusa. Prvi ga je zaznal Poncij Pilat in si šel takoj 

roke umit. 

 

88. Verižno pismo 

Garant nisi poslala tistega verižnega pisma... Lej kakšno sranje si naredila! 

 

89. Usodno vino 

Zakaj se koronavirus na Primorskem ni tako razširil? Ker je bilo zanj Usodno vino. 

 

90. Zadnja runda 

V mojih časih smo začeli panično kupovati edino takrat, ko je natakar zaklical: "Zadnja 

runda"! 

 

91. Blagajna 

Žena, sem v trgovini. Kaj naj vzamem? A si si dal gor masko? Sem. Vzemi blagajno. 

 

92. Poroka 

Če bi se dobro poročile, bi sedaj vozile traktor, sadile čebulo, krompir in bile na svežem 

zraku... ne pa sedele v stanovanjih, na balkonih in se pritoževale. 

 

93. Fotr 

Vpraša učiteljica Janeza: A ti fotr še naloge dela? Ne nč več tršica, tist zadnji cvek ga 

je čist sesul... 
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94. Virus 

Ste slišali vic o virusu? Ni važno, ne želim ga širiti naokrog. 

 

95. Kašelj 

Kaj potuje s hitrostjo 150 km/h in pred njim bežijo vsi ljudje? Kašelj. 

 

96. Matura 

Letošnja naloga pri matematiki na maturi: "Če Janez kupi šestdeset paketov po 12 

kosov toaletnega papirja in koronavirusa še ni v njegovem mestu, kolikokrat bo moral 

iti bedak na WC, da mu bo zmanjkalo papirja? 

 

97. Avtorske pravice 

Časopisni naslov 20. marec 2020: Koronavirus ustavil državo. Časopisni naslov 24. 

marec 2020: Francoski sindikati tožijo Koronavirus zaradi avtorskih pravic. 

 

98. Ulična hrana 

Ste že kdaj probal kitajsko ulično hrano? Za umret dobra. 

 

99. Leto 2000 

 

Do leta 2020 bomo imeli leteče avtomobile. Leto 2020: Še letala ne letijo.) 

 

100. Raziskava 

Obveščamo vas, da analiza rezultatov prve nacionalne raziskave prekuženosti še ni 

končana. Pri pisanju poročila smo namreč nehote uporabili Comic Sans. 

 

101. Spočetje 

Pri porodu otroka je ponovno lahko prisoten partner. S prihodnjim tednom pa bo nov 

sveženj ukrepov dopuščal, da je partner prisoten tudi pri spočetju. Policija bo 

preverjala, če se pri spočetju držite zahtevane varnostne razdalje (vsaj 1,5 m) in 

uporabljate maske. 

 

102. Pekarna 

Danes v pekarni: »Eno žemljico prosim.« »Zakaj pa imate masko čez oči?« »Zato, da 

ne vidim bureka.« 

 

103. Registracija 

Najbolje bi bilo, da lastniki svoje kafiče registrirajo kot verske ustanove, tako se bo 

dalo sedet tudi notri... 

 

104. Politiki 

Ali veste, zakaj nihče izmed naših politikov ni zbolel zaradi korone? Ker se prenaša s 

človeka na človeka. 

 

105. 1. maj 

Piknik za 1. maj je lahko, ampak samo za 5 ljudi. 2. maja jih je lahko brez problema 50 v 

cerkvi, torej predlagam piknik pred cerkvijo. 
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106. Saloni 

Ali ste opazili, da čim so zaprli lepotilne salone, je število selfijev upadlo za 68 %?) 

 

107. Gorenjska 

Sodeč po situaciji v lokalih, je Gorenjska ena velika srečna družina. 

 

108. Pretoki 

Pretoki ljubljanskih bifejev: Bangladeš Kolodvorska, pretok 0,5 kubičnih metrov piva 

na sekundo, rahlo raste. Sir Williams Tavčarjeva, pretok 1,5 kubičnih metrov piva in 

žganja na sekundo, ustaljen. England Pub Mala ulica, 2 kubična metra piva in kave 

na sekundo, rahlo upada. 

 

109. Leto 1961 

 

1961 je človek poletel v vesolje... 2020 človek doma dela masko iz gat... Kje smo 

zafrknili? 

 

110. Sanitarije 

"Stranke bodo morale sanitarije uporabljati posamično..." To je pa nekaj novega, ker 

doslej smo jih vedno obiskovali skupinsko. 

 

111. Model hlač 

Gospodična, a ta model hlač imate številko 34? Imam gospod, ampak pridite čez 2 

dneva, ko bodo ven iz karantene, ker jih je ravno nekdo pomeril. Razen če obljubite, 

da jih boste doma 1 uro kuhali na zmernem ognju. Pol vam dam še 10% popusta. 

 

112. Alkohol 

Odločil sem se, da pustim alkohol! Vodo in sokove sem vrgel stran.) 

 

113. Meje 

Komaj čakam, da se odprejo meje, da bova šla lahko z avtodomom na Jezersko. 

 

114. Verzija 

Kitajci pravijo, da še malo potrpimo z virusom Covid-19, saj v septembru prihaja nova 

verzija Covid-20 in Covid-20 Pro. 

 

115. Upanje 

Posodobila sem aplikacijo za Jadrolinijo. Upanje umre zadnje. 

 

116. Mož 

Od polnoči je lahko pri porodu tudi oče. Samo ne vem, kako bo na to gledal moj mož? 

 

117. Maša 

Nikoli si niti v najbolj črnih sanjah nisem predstavljal, da bo prišel čas, ko bodo otroci 

lahko šli k maši, v šolo pa ne. 
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118. 16 let 

Spet se počutim kot pri 16ih. Spet imam dolge lase, bencin je poceni, a nikamor ne 

smem. 

 

119. Morje 

Čez celo leto šparaš denar za morje, na koncu pa ga porabiš za moko, kvas in WC 

papir. 

 

120. Prvi maj 

Če ne bi bilo korone, bi vsi čakali, da bo 1. maj, da bomo frej. Zdaj pa vsi čakamo 1. 

maj, da gremo končno delat. 

 

121. Kreganje 

Ko se doma kregaš, je kot na koncertu: najprej najnovejše... potem pa še stari hiti... 

 

122. Kresovanje 

Imam občutek, da bo letošnje prvomajsko kresovanje podobno tistim iz časov turških 

vpadov. Vžgi pa bejž! 

 

123. Maske 

Odkar nosimo maske v družbi - precej manj dežuje. 

 

124. Čiščenje 

Čiščenje hiše med tem, ko so vsi doma. To je kot bi si umivali zobe in med tem jedli 

Oreo piškote. 

 

125. Poroke 

Od torka so spet dovoljene poroke. Se lahko poročim s komerkoli ali samo z osebo iz 

istega gospodinjstva? 

 

126. 9. maj 

Letos gremo 9. maja vsi Slovenci na pohod po poteku svoje okupirane občine. 

 

127. Žena 

Fantje, že kaj razmišljate, kam boste po koncu karantene poslali svojo ženo, da boste 

vsaj kak dan še malo sami svojo najdražjo? 

 

128. Maska v avtu 

Ne razumem ljudi, ki se sami vozijo v avtu in nosijo masko. Ali si nataknete kondom 

tudi takrat, ko ste sami v postelji? 

 

129. Žajfa 

Če se virusa lahko ubranimo z umivanjem rok, zakaj cepiva ne ustvarijo iz žajfe? 

 

130. Kuha 

Po karanteni bo jasno, v kateri družini dobro in v kateri slabo kuhajo. 
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131. Pozitiven 

Celo življenje so mi govorili, naj bom pozitiven. Zdaj ko sem, se me pa vsi izogibajo. 

 

132. Snapchat 

Janezek se pogovarja z babico. "Babi, komaj čakam na praznovanje mojega 

letošnjega rojstnega dne," reče Janezek. "Kako pa ga boš praznoval, če smo vsi v 

karanteni?" vpraša babica. "Ja preko snapchata," ji odgovori Janezek. 

 

133. Plaže 

A na plažah bo letos tud selekcija? Penzijonisti do 10h, pol pa vsi ostali... 

 

134. Influencer 

Malo sem razmišljal … če fašem Covid19 in grem naokrog kihat, ali bom potem 

postal influencer? 

 

135. Balkon 

Oblačim si jakno in mož me vpraša: »Kam pa greš?« Mu rečem: »Na balkon.« »Ni 

govora, si bila že včeraj.« 

 

136. Mobi 

Komaj čakam, da bomo lahko v kafičih spet buljili vsak v svoj mobi. 

 

137. Nošenje mask 

Zdravniki opozarjajo vlado: Predpisati obvezno nošenje mask mesec dni po začetku 

epidemije je kot nadeti si kondom na dan poroda. 

 

138. Tampon Covid 19 

Prodam pozitiven tampon na Covid 19. Takojšnje ugodnosti: 15 dni sami doma, žena 

in otroci pri tašči, naročnina na Netflix, gajba pira. Minimalne možnosti za obisk 

davkarije. Cena po dogovoru. 

 

139. Pivo 

Za vse vas, ki širite recept za kvas, narejen iz piva: Če ostanemo brez piva zaradi 

kvasa, boste nasrkali! 

 

140. Domača naloga 

"Tako otroci, zajtrka je konec. Sedaj pa v šolo. Pa da mi ne pridete iz svoje sobe 

dokler ni narejena tudi domača naloga." 

 

141. Ograja 

Mama otroku, ki pleza na ograjo: "Takoj dol! Če padeš na drugo stran, te ne bomo 

mogli pobrat, ker smo v karanteni!" 

 

142. Suha 

Dragi, se ti ne zdi, da sem se zredila? O draga, ti ja nikoli nisi bla suha ... Čas smrti: 

10.40. Vzrok: koronavirus. 
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143. Antidepresivi 

A si se zredila? Ne, to je od antidepresivov. Aja, katere pa maš? Milka, 300 gramske 

 

144. Stare riti 

Zdaj je pomembno, da bomo solidarni, empatični... Če bo bog dal, bo še čas, da 

bomo tisti stare riti. 

 

145. 2m narazen 

Boljše 2 m narazen kot 2 m pod zemljo. 

 

146. Vnuk 

Vnuk pokliče babico in ji zagrozi: »če mi ne nakažeš 10€, pridem na obisk!« 

 

147. Cona somraka 

Ne verjamem, da si je kdo predstavljal, da bomo s premikom ure stopili iz zimskega 

časa v cono somraka. 

 

148. Na Gorenjskem 

Na Gorenjskem so začeli uporabljati obojestranski toaletni papir. Uspeh je na dlani. 

 

149. Traktor 

Kaj ti v tem času pomeni BMW ali Audi, če mora stati doma? Zdaj si frajer, če maš 

traktor in lahko greš na njivo! 

 

150. Golf 

Ker smo prejeli zahvale s strani tisočev igralcev golfa, smo se odločili, da dovolimo 

več športnih aktivnosti. Nov sveženj ukrepov bo od jutri dovolil še: smučanje, 

smučarske skoke, kajtanje, polo in jadranje. Aktivnosti lahko opravljate le znotraj 

meja lastne občine. 

 

151. Merske enote 

Dopolnitev dosedanjih merskih enot: Milimeter, centimeter, decimeter, meter, 

kilometer, občina. 

 

152. Konec epidemije 

Ne glede na datum razglasitve konca epidemije je že danes jasno, da bo poletje 

prišlo deset kil prezgodaj. 

 

153. Druga občina 

Jutri grem v pisarno v drugo občino. Vznemirjena kot devica na poročno noč. 

 

154. Maske in rokavice 

Zdaj, ko v javnosti nosimo maske in rokavice, vsaj dolgih jezikov in krempljev ne 

vidimo. 

 

155. Čas 
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Toliko časa kot ga sedaj prebijem doma, sem nazadnje prebil takrat, ko so me 

prinesli iz porodnišnice. 

 

156. Zajtrk 

Ne izpustite zajtrka! Je najpomembnejši od preostalih 15. obrokov na dan! 

 

157. Gostilne 

Vsem lastnikom bifejev in gostiln! Začnite z naročili alkohola, da se slučajno ne bo 

zgodilo kot z maskami! 

 

158. Teža 

Kdor se ni zredil vsaj za 5 kil, ni bil v izolaciji. Danes začenjajo s preverjanjem. Kazen 

je 450 evrov. 

 

159. Vladno navodilo 

Pravkar so na radiu predvajali vladno navodilo za nošenje mask za danes: "Gate na 

glavo, pa dva svinčnika v nos" 

 

160. Poceni bencin 

Hmmm, zdej ko je tako poceni bencin moramo biti pa doma! 

 

161. Miš 

Včeraj je moj mož videl miš v kuhinji. Vse je temeljito očistil in dezinficiral. Danes sem 

jo nastavila v kopalnico! 

 

162. Denar 

Ne verjemite vladi, ko pravi, da je za v trgovino dovolj le maska. Jaz sem bil zjutraj, 

so hoteli še denar. 

 

163. Medicinska sestra 

Kaj je sreča v nesreči v času domače izolacije? Če je žena medicinska sestra. 

 

164. Učitelj 

Moji starši bodo vsak čas odkrili, da ni bil problem v učitelju. 

 

165. Mačka 

Ostanite notri, izolirajte se ali uporabljajte družbeno distanciranje, umivajte se... O moj 

bog, postal sem hišna mačka 

 

166. Zapravljanje 

Najhuje je tistim ženskam, ki so se poročile zaradi denarja. Morajo gledati moža, 

denarja pa nimajo kje zapravljati. 

 

167. Božiček 

Še dobr, da ni božič, ker Božiček ne sme iz svoje občine. 

 

168. Mama 
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Za vsakim vzgojenim otrokom je mirna, nasmejana mama, ki se doma dere kot 

nenormalna... 

 

169. Dedki in babice 

Če so naši dedki in babice zdržali 4 leta v gozdovih, se borili in spali na zemlji, bomo 

verjetno tudi mi nekako zmogli in preživeli nekaj tednov na kavču pred televizijo. 

 

170. Dopust 2020 

Dopust 2020: vstaneš ob 7h in takoj neseš brisačo na kavč! Da ti slučajn kdo ne 

zasede placa... 

 

171. Panda 

Pande v povprečju jedo 12 ur na dan. Človek v karanteni je kot panda. Zato se 

imenuje pandemija. 

 

172. Frižider 

Odprem hladilnik in vse mi paše. Odprem omaro, nič mi ne paše. 

 

173. Skrite poti 

Včasih se je skrivalo, kje gobe rastejo, zdaj skrivamo skrite poti, kjer nikogar ni. 

 

174. Roke 

Nikoli si nisem mislu, da bodo moje roke zaužile več alkohola kot moja usta!!! 

 

175. Železniški promet 

Naš železniški promet je končno ratal boljši kot japonski. Že mesec dni brez zamud. 

 

176. Prometna policja 

Prometni policaji  na robu živčnega zloma. Iz vsakega avtomobila diši po alkoholu, 

vozniki pa so trezni. 

 

177. Chuck Norris 

Zakaj Chuck Norris ne nosi maske in nima omejitve gibanja? Ker se ga virus izogiba 

vsaj na dva metra. 

 

178. Čistilke 

Govori se, da so od doma začele delati tudi čistilke in hišne pomočnice. Lastnikom 

hiš in stanovanj po elektronski pošti pošiljajo sezname opravil, ki jih je potrebno 

postoriti. 

 

179. Hladilnik 

Moj hladilnik je v 24 urah imel 250 ogledov! 

 

180. Romeo & Juliet 

Romeo, kdaj se vidiva?... Julija! 

 

181. Časopis Delo 
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Naslovnica v Delu 25. 3. 1980: Leta 2020 se bodo ljudje vozili z letečimi avtomobili in 

dopustovali na Marsu. Naslovnica v Delu 25. 3. 2020: Jutri pride kvas. 

 

182. Runde 

Kak bodo pa runde padale, ko nas vun spustijo! To bo hujši ko Martinovo! 

 

183. Pijančevanje 

Včeraj sem se z ženo v karanteni tako napil, da sem jo na koncu vprašal za 

telefonsko... 

 

184. Maske 

Danes moram v trgovino. Glede na navodilo, da smemo v trgovino samo v maskah, 

se zdaj sprašujem, a naj grem kot kavbojc ali vitez? 

 

185. Vzhajalno sredstvo 

Ali kdo ve, če je mogoče dati viagro v testo? Prekletega kvasa se nikjer ne da dobiti! 

 

186. Veriga reakcij 

Tip je pojedel netopirja na Kitajskem, jaz pa zaradi tega izgubil službo v Sloveniji.... 

Neverjetno! 

 

187. Velikonočna 

"Velika noč je prestavljena za nedoločen čas. Kristus je zadržan v karanteni" 

 

188. Spomin na mladost 

Vse je isto kot, ko sem imel 18 let. Bencin se je pocenil, jaz pa ne smem nikamor! 

 

189. Malica v Vuhanu 

Dva Kitajca se konec leta 2019 pogovarjata v kuhinji: 

"ta netopir pa ni dobro kuhan." 

drugi mu odgovori: 

"ah daj no, saj ne bo svet propadel zaradi tega." 

 

190. Naval v Bohinju 

Iz Bohinja poročajo o hudi gneč i... 5 policistov in 14 novinarjev že eno uro zasleduje 

vse tri sprehajalce! 

 

191. Umivanje rok 

Toliko si umivam roke, da sem prišla do plonk zapisov iz srednje šole. 

 

192. Blondinke - ogrožena vrsta 

Do konca epidemije se bo najbolj zmanjšala populacija blondink. Ostale bodo samo 

še naravne. 

 

193. Obvestilo 

OBVESTILO POLICIJE: Beg pred policijo ni socialno distanciranje! 
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194. Slovenija 

Slovenija 1991: osamosvojitev. Slovenija 2020: samoosamitev. 

 

195. Testosteron 

Test (osteron): Ko vid' 19-letnico, moj dedec oživi. Se pravi, da je še zdrav. Hvala 

bogu! 

 

196. Osamljenost 

"Slišal sem, da lahko zaradi osamljenosti v karanteni znoriš. Sem se o tem menil s 

kavomatom in mikrovalovno, pa sta oba enakega mnenja ... Z mešalcem pa ne 

govorim, ker vse po svoje obrne." 

 

197. Smeti 

"22. dan samoizolacije: Skregal sem se s svojo, ker je odnesla smeti iz hiše ???? Jaz 

sem bil na vrsti" 

 

198. Uspeh 

"Koronavirusu je uspelo, kar ni nobeni ženski. Prekinil je vse športe, zaprl bare in 

zadržal vse moške doma." 

 

199. Tašča 

"Je rekel: Vse je za nekaj dobro ... tašča je iz druge občine." 

 

200. Problemi 

"Vzel sem elastiko iz gat, da si do konca sešijem masko. Zdaj mi maska lepo stoji, 

samo gate mi pa dol padajo." 

 

201. Banka 

"Prišli so čudni časi ... Pred vhodom v banko piše: "Obvezen vstop z masko in 

rokavicami!" 

 

202. Izobraževanje 

"Kako gre svet naprej ... zdaj lahko učiteljico kar z daljincem izklopiš. Ooo, kje so tisti 

časi, ko sem jest v šolo hodila ..." 

 

203. Pobeg 

"Če vas v drugi občini hoče ustavit policija, pobegnite! Kazen zaradi občine je 400 €, 

za pobeg pa 250 €. Ne vprašajte, kako vem..." 

 

204. Vikend odklop 

Zbiram predloge, kam za vikend. Želim si adrenalina. Mogoče bom izbrala podstrešje 

ali pa klet. Oboje mi deluje scary že od otroštva. Najbrž bo podstrešje. Je bolj 

utesnjeno, pa še luči ni. Če bom imela srečo, me pa prestraši še kak netopir. Popoln 

adrenalinski vikend odklop! 

 

205. Izobraževanje 
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Pol ure že izobražujem doma svojega mulca. Predlagam, da so učitelji od sedaj 

naprej plačani po 10.000 € na mesec. 

 

206. Virusi 

Zjutraj na prazen želodec vzameš nekaj sladkega, da se virusi zberejo. Potem spiješ 

eno črno kavo, da se jim stemni pred očmi. Potem eno žganje, da jih ubiješ. 

 

207. Monopoli 

Me mlajša sestra vpraša če se greva monopoli. Sem ji rekla ne, imamo prepoved 

gibanja izven občine. 

 

208. Balkon 

Sm šla na balkon, da zapojem eno... Sosedi so me začeli obmetavat z jabolki, 

krompirjem, jajci... Jutr bom spet pela, rabim še meso! 

 

209. Slika s policajem 

Izziv za vikend... Slikaj se s policajem v drugi občini! 

 

210. Policija 

Na poti v službo me ustavi policija. 

-Dobro jutro, kam greste? 

-Dobro jutro. V službo. 

-A imate kakšno potrdilo? 

-Ja. Plačilno listo. Izvolite. 

Gleda 

-Gospod, to ni dovolj! 

-Vem, ampak toliko dajo, lih za položnice je. 

 

211. Sosed 

Včeraj sem sosedu napisal SMS, če lahko malo tišje seksata! Danes sta se razšla. 

Kako naj bi jaz vedel, da je on v službi? 

 

212. SMS 

SMS: Draga žena, sem šel s kolegi v bar na pir, pa je eden kihnil in moramo ostati v 

karanteni. Se vidiva čez 14 dni! 

 

213. Restavracija 

Kolegica drugi: »Tolk so nas ustrašili s tem virusom, da ko grem v restavracijo, v wc-

ju vrata odpiram s komolcem, pokrov na skretu dvigujem z nogo, s kolenom 

potegnem vodo, vrata zapiram z ramo in se vračam k mizi čez celo restavracijo – ko 

tam opazim, da nisem gor potegnila gat… 

 

214. Doktor 

Zaradi oteženega dihanja in bolečin v prsih sem poklical doktorja. Rekel je, naj me ne 

skrbi, nimam korona virusa, samo srčni infarkt je. 

 

215. Greta 
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Avionski leti so odpovedani. Tovarne so zaprte. Na cestah skoraj ni prometa. Ne vem 

za vas, ampak jaz mislim, da je to Gretino maslo. 

 

216. 200 rolic 

Če za karanteno rabiš 200 rolic WC papirja, bi moral iti k doktorju že zdavnaj pred 

tem. 

 

217. Sevilja 

V Sevilji je vse zaprto. Tudi brivec ne dela. 

 

218. Avto 

Avta sploh več ne zaklepam, samo uporabljen robček pogrnem čez volan. 

 

219. Pravljična bitja 

Koronavirus je udaril tudi po pravljičnih bitjih. Kihavčka so zdravniki osamili, ostalih 

šest palčkov pa so oprostili dela v rudniku in so do nadaljnjega na čakanju. 

 

220. Golob 

Golob ob pogledu na izpraznjene ulice: nimaš se več komu posrat na glavo. 

 

221. Šepet 

V času epidemije sedim na kavču in se kar raznežim, ko žena zraven mene 

zašepeta: "Najboljše pri vsem tem je, da več časa lahko preživim s tabo". Šele potem 

opazim, da govori najinemu psu. 

 

222. Prazniki 

A smo na začetku leta jamrali, da vsi prazniki padejo na vikend? Zdaj pa imamo... 

 

223. Tom Hanks 

Tom Hanks je preživel 4 leta na samotnem otoku, 1 leto na letališču, preživel je Aids 

v Philadelphiji, v 2.sv.vojni je rešil vojaka Ryana, v Vietnamu je kot Forrest Gump rešil 

50 vojakov, gusarji so ga ujeli v Somaliji, preživel je Apollo 13, z Boeingom je pristal 

na reki Hudson... Če Tom Hanks NE preživi koronavirusa, se nam vsem slabo piše.. 

 

224. Pasulj 

Mama je skuhala pasulj za 3 dni. Zgleda bomo maske nosili tudi doma. 

 

225. Sledenje časa 

Moje sledenja časa v času koronavirusa 

obdobje segedina 

obdobje ričeta 

obdobje jote 

obdobje odmrznjenega segedina 

obdobje odmrznjenega ričeta 

obdobje odmrznjene jote 

April je mimo! 
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226. Titanik 

Mi, ki še hodimo v službo, smo glih tko, kot tisti muzikanti na Titanicu. Špilamo do 

konca. 

 

227. Fašizem 

Ta koronavirus se je začel kot fašizem 

Začel se je v Italiji 

Prečkal je v Španijo 

Potem sta prišli na vrsto Nemčija, Avstrija in po vrsti po Evropi 

Mi smo, torej, najebali 6. aprila! 

 

228. Maske 

Več kot nas je v maskah, bolj maske padajo. 

 

229. Smeh 

Smeh je pol zdravja, polovica je izolacija. Andrej Hohnec, dr. medicine. 

 

230. Kašelj 

Nekdaj si zakašljal, da si prikril prdec, danes prdneš, da prikriješ kašelj. 

 

231. Medved 

Nikoli si nisem mislila, da bo prišel čas, ko me bo med sprehodom po gozdu bolj 

strah, da srečam človeka, kot pa medveda. 

 

232. Žena 

Zdaj, ko ne smem po gostilnah, sem malo poklepetal z ženo. Vam povem prav 

prijetna ženska! 

 

233. Slabše 

Lahko bi bilo še slabše! Lahko bi se zgodilo pred 15 leti... zaprti v hiši z Nokio 3310, 

na voljo 50 SMS in 10 ur za klice. 

 

234. Legem 

Ko se mi je – jem. Ko se mi leži – se uležem. Ko bi šel ven – jem in se uležem.) 

 

235. Gostilne 

Ko se gostilne ponovno odprejo – ne pozabit, da so nam zaprli vrata, ko nam je bilo 

najtežje! 

 

236. Kvas 

Menjam kvas za dvosobno stanovanje v Piranu. 

 

237. Leta 2020 

Leta 1990 smo mislili, da bomo leta 2020 imeli leteče avte ... mi se pa učimo roke 

umivat ... 
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238. Šov 

Pri nas doma je kot na šovu kmetija. Delamo, se smejemo, kregamo... Danes bom 

ženo nominiral, da zapusti objekt! 

 

239. Corona in Gripa 

Gresta Corona in Gripa na kavo. Gripa se pritožuje: »Nobenega dela nimam!« Pravi 

Corona: »Ja seveda, saj nimaš pravega marketinga.« 

 

240. #ostanidoma 

Kratko sporočilo poštarju, kateri mi nosi položnice: #ostanidoma 

 

241. Tihotapljenje 

Policija je prijela dva migranta, ki sta tihotapila pet Slovencev med občinami. 

 

242. Šola 

Če otroci v šoli motijo proces, jih pošljejo domov. Ali sedaj velja, da jih lahko, če 

motijo delovni proces, pošljem v šolo? 

 

243. Policija svetuje 

Policija svetuje: v avtu na vidnem mestu ne puščajte vrednejših stvari kot so 

konzerve, makaroni, toaletni papir,... 

 

244. Položnice 

Koliko časa koronavirus preživi na položnicah? Jaz jih bom pustil kakšen mesec v 

karanteni za ziher. 

 

245. Striženje 

Samoizolacijski nasvet: Sami se ostrižite. To vas bo še dodatno motiviralo, da ne 

boste upali iz hiše še vsaj kakšen teden. 

 

246. Tuširanje 

Že kdo ve, če se že lahko tuširamo ali si še vedno samo umivamo roke? 

 

247. Marie Curie 

Osnovna šola, pouk na daljavo, kemija, domača naloga: Kaj veš o Marie Curie? 

Odgovor učenke: Pravilno se napiše Mariah Carey. 

 

248. Ordinacija 

Sestra pride iz ordinacije v čakalnico: Zaradi tajnosti podatkov vas ne smem klicati po 

imenih. Kdor ima koronavirus, naj gre naprej. 

 

249. Sobno kolo 

A ima kdo sobno kolo za prodat? Rabim ga nujno za v službo! 

 

 

250. Peter 

"Peter ima 42 sličic in babica mu jih je kupila še 27. Koliko ima Peter skupaj vseh 
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sličic?" "Otroci, ne nasedajte tem fintam! To je zavajujoče vprašanje, saj babica ne 

sme nikamor iz hiše! Tako da je pravi odgovor 42!". 

 

251. Moj pes 

Imam sosedo, ki se pogovarja s svojim mačkom, kot da bi jo ta razumel. Ko sem to 

povedal svojemu psu, sva umrla od smeha. 

 

252. Nasvet 

Nasvet za čas karantene: vsak drugi dan probajte kavbojke, ker trenirka in pižama 

dajeta vtis, da je vse ok. 

 

253. Dežurna gostilna 

Če že imamo dežurne lekarne, trgovine zobozdravnike, pasje trgovine itd ... ZAKAJ 

NIMAMO DEŽURNE GOSTILNE? 

 

254. Rešujem svet! 

Mama mi je ves čas govorila, da ne bo nič iz mene, če bom cele dneve poležaval v 

postelji. A poglejte me sedaj ... rešujem svet! 

 

255. Frizer 

Ko bo vse mimo, drage moje, se bo težje naročit pri frizerju, kot pa na magnetno 

resonanco. 

 

256. Maske 

Prišla sva iz veleblagovnice, snela maske ... Gledam, žena ni moja ... 

 

257. 8. dan izolacije. 

Ata in mama se ločujeta. 

S kom naj ostanem? 

Matej, 41 let. 

 

258. Božič 

Ko da bi biu božič. Sneg pada, vsi smo doma, imamo polne hladilnike pa še v krogu 

družine smo. 

 

259. Sneg 

Sad su namerno pustili sneg, da se vide tragovi, ko izlazi iz kuće. (Prevod: Zanalašč 

so pustili sneg, da se vidijo sledi, kdo hodi iz hiše.) 

 

260. Karantena 

Kako hitro čas teče v karanteni, evo zima je spet tu. 

 

261. Krizni štab 

Obvestilo iz kriznega štaba: Vsi pari, ki bodo čez 9 mesecev zibali, bodo denarno 

kaznovani zaradi nespoštovanja razdalje 2 m! 
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262. Karakter 

Sam sm pa kr karakter... Že cel tedn nisem šou u gostilno. 

 

263. Jutrišnji izlet 

8.30 uri odhod iz kopalnice 

Prihod v kuhinjo, kjer bomo zajtrkovali 

Po zajtrku obiščemo različne sobe 

Potem delavnica čiščenja 

13.00 popoldne kosilo v kuhinji 

14.00 popoldne siesta na kavču 

Potem obiščemo dnevno sobo, kjer nas čakajo čaj in piškoti 

Prosti čas na voljo za obisk hodnikov apartmaja 

Povratek ob 18.00 uri 

Srečno pot in lepo se imejte! 

 

264. Električar 

Če ne poslušate nasvet zdravnika, poslušajte vsaj nasvet električarja. "Bolje je 

izolacija, kot ozemljitev!" 

 

265. Danes 

Trikrat sem spal, šest krat jedel, pa je še vedno danes. 

 

266. Predsednik 

Naš predsednik kineskom predsedniku: 

• Brate, šta je bre ovo? 

• Pa aspiratori! 

• Tražili smo respiratore! 

• Kakav ti je kineski, dobro da nisam doneo vibratore! 

(Prevod: Naš predsednik kitajskemu predsedniku 

• Kolega, kaj je pa tole? 

• Pa aspiratorji 

• Zahtevali smo respiratorje! 

• Kakor znaš kitajsko, še dobro, da nisem prinesel vibratorjev! 

 

267. Izolacija 

Šesti dan izolacije z možem ... Rekla sm mu: »dej pejt nekam vn, bom ti jst kazen 

plačala!« 

 

268. Chuck Norris dobil korona virus 

Baje je Chuck Norris dobil korona virus. Virusu so odredili dva tedna karantene. 

 

269. Oglas 

Oglas: »Mlad simpatičen fant, založen z makaroni, oljem, kvasom, išče dekle, ki ima 

večjo zalogo WC papirja«. 

 

270. Poroka 

Pozor!!! Vsi vi, ki ste se hoteli poročit te dneve!! Življenje vam daje drugo priložnost. 
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271. WC papir 

WC papirja zmanjkuje izključno zato, ker eden kihne, deset se jih pa userje... 

 

272. Zaloge WC papirja 

 

A mogoče ti veš, kaj je fora z zalogami WC papirja? Ne, človek bi si mislu, da razsaja 

driska, ne korona. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Izpisani glagoli iz smešnic 

 

 glagol Oseba Število Čas Naklon Vid 

1.  bo 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

2.  ne bo  3. ednina  prihodnjik povedni nedovršni 

3.  pride 3. ednina sedanjik povedni  dovršni 

4.  odpade 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

5.  obstaja 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

6.  bo poslal 3. ednina prihodnjik povedni dovršni 

7.  bodo 3. množina prihodnjik povedni  nedovršni 

8.  ne bo 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

9.  bodo zavrnili 3. množina prihodnjik povedni  dovršni 

10.  želim  1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

11.  se 

pogovarjata 

3. dvojina sedanjik povedni nedovršni 

12.  se boš cepila 2. ednina prihodnjik pogojni nedovršni 

13.  niso 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

14.  so naredili 3. množina preteklik povedni dovršni 

15.  pravi 3. ednina sedanjik povedni  nedovršni 

16.  je uspelo 3. množina preteklik povedni dovršni 

17.  bodo 

pozdravili 

3. množina prihodnjik pogojni dovršni 

18.  počneš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

19.  barvam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

20.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

21.  ne vem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

22.  si naredim 1. ednina prihodnjik povedni dovršni 

23.  bo pasala 3. ednina prihodnjik pogojni nedovršni 

24.  smo bili 1. množina preteklik povedni nedovršni 

25.  smo jedli 3. množina preteklik povedni nedovršni 

26.  je pihal 3. ednina preteklik povedni  nedovršni 
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27.  ni 3. ednina sedanjik povedni  nedovršni 

28.  ne bo 3. ednina prihodnjik povedni  nedovršni 

29.  je 3. ednina sedanjik povedni  nedovršni 

30.  ne more          3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

31.  ne pusti 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

32.  prašam 1. ednina sedanjik povedni  dovršni 

33.  delajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

34.  ni vprašal 3. ednina preteklik povedni dovršni 

35.  bom 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

36.  ste dovolili 2. množina preteklik povedni nedovršni 

37.  dovolite 2. množina sedanjik povedni  dovršni 

38.  nisem nosil 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

39.  je prepoznal 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

40.  dolgujem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

41.  nosite 2. množina sedanjik. velelni nedovršni 

42.  vem 1. edina sedanjik povedni nedovršni 

43.  se počutijo 3. množina sedanjik. povedni nedovršni 

44.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

45.  bi obstajalo 3. ednina sedanjik pogojni nedovršni 

46.  je  3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

47.  boste 2. množina prihodnjik pogojni nedovršni 

48.  razmišljam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

49.  je 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

50.  zbirajo se 3. ednina sedanjik povedni  nedovršni 

51.  smo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

52.  sem  se 

vsral 

1. ednina sedanjik povedni dovršni 

53.  je bila 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

54.  sem 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

55.  sem mislil 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

56.  nimam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

57.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

58.  so testirali 3. množina preteklik povedni nedovršni 

59.  je  3. množina sedanjik povedni nedovršni 

60.  prodam 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

61.  odločila sem 

se  

1. ednina preteklik povedni dovršni 

62.  zaprla bom 1. ednina preteklik povedni dovršni 

63.  igrajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

64.  si  kupil 2. ednina preteklik povedni dovršni 

65.  je bila 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

66.  misliš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

67.  manipulirajo 3 množina sedanjik povedni nedovršni 

68.  bi povedali 3. množina prihodnjik pogojni dovršni 

69.  nosite 3. množina sedanjik velelni nedovršni 
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70.  ostanite 3. množina sedanjik velelni nedovršni 

71.  okužite 3. množina prihodnjik. povedni nedovršni 

72.  bomo pili 1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

73.  bom dodal 1. ednina prihodnjik pogojni dovršni 

74.  sem kupil 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

75.  je zdržalo 3. ednina preteklik povedni dovršni 

76.  nosite 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

77.  piše 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

78.  ni 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

79.  je  3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

80.  ima 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

81.  pride 3. ednina sedanjik. povedni nedovršni 

82.  pove 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

83.  je zbolel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

84.   potolaži 3. ednina preteklik povedni dovršni 

85.  ne paničari 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

86.  nimaš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

87.  je bil 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

88.  delamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

89.  bomo brali 1. množina prihodnjik pogojni nedovršni 

90.  bo 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

91.  pokličemo 1. množina sedanjik povedni dovršni 

92.  ne bojim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

93.  mam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

94.  bi prišli 3. množina prihodnjik pogojni dovršni 

95.  je 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

96.  so testirali 3. množina preteklik povedni nedovršni 

97.  pozivajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

98.  so si ogledali 3. množina preteklik povedni dovršni 

99.  se javijo 3. množina prihodnjik povedni dovršni 

100.  ste videli 2. množina preteklik povedni nedovršni 

101.  so obdavčili 3. množina preteklik povedni nedovršni 

102.  bo ratal 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

103.  vstanem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

104.  grem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

105.  prideš 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

106.  moraš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

107.  sem 

vprašala 

1. ednina preteklik povedni nedovršni 

108.  sprehajam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

109.  je rekel 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

110.  si naredite 2. množina sedanjik velelni dovršni 

111.  polulajte se 2. množina sedanjik velelni dovršni 

112.  gredo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

113.  izpareva 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 
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114.  smrdi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

115.  si pozabil 2. ednina preteklik povedni dovršni 

116.  nisi uspel 2. ednina preteklik povedni dovršni 

117.  ne zavohaš 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

118.  sporoča 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

119.  nosite 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

120.  prijeli 3. množina preteklik povedni dovršni 

121.  sta švercala 3. dvojina preteklik povedni nedovršni 

122.  si  nesel 2. ednina preteklik povedni nedovršni 

123.  sem 

zamenjal 

1. ednina preteklik povedni dovršni 

124.  je menjal 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

125.  ne diha 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

126.  priklopijo 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

127.  ne razmišlja 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

128.  šprica 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

129.  se potuhne 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

130.  prodam 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

131.  je  3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

132.  smo  nosili 1. množina preteklik povedni nedovršni 

133.  se ni okužil 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

134.  počakajte 2. množina sedanjik velelni dovršni 

135.  bodo 

razkuževali 

3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

136.  niso  3. množina sedanjik povedni nedovršni 

137.  so 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

138.   butne 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

139.  bomo dobili 1. množina prihodnjik povedni dovršni 

140.  se vrnejo 3. množina prihodnjik povedni dovršni 

141.  razumem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

142.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

143.  ne nosimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

144.  rečejo 3. množina sedanjik povedni dovršni 

145.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

146.   imaš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

147.  je 3. ednina sedanjik. povedni nedovršni 

148.  niste 

poslušali  

2. množina preteklik povedni nedovršni 

149.  sem poslušal 1. ednina preteklik povedni  nedovršni 

150.  pravijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

151.  bo mutiral 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

152.  je vložilo 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

153.  onemogoča 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

154.  berem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

155.  se pritožuje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 



37 

 

156.  obvladam 1. ednina sedanjik. povedni nedovršni 

157.  prodam 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

158.  pravijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

159.  pravi 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

160.  ve 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

161.  imamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

162.  vključuje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

163.  je bil 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

164.  shujšam 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

165.   je ostalo 3. množina preteklik povedni dovršni 

166.  grozi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

167.  se bo sesulo 3. ednina prihodnjik. pogojni dovršni 

168.  kupujejo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

169.  potrebujejo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

170.  imate 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

171.  čakam 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

172.  je dala 3. ednina preteklik. povedni nedovršni 

173.  je rekel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

174.  ne želim 1. ednina sedanjik pogojni dovršni 

175.   storim                                                      1. ednina sedanjik povedni dovršni 

176.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

177.  pogledala je  3. ednina preteklik povedni dovršni 

178.  se 

nasmehnila 

3. ednina preteklik povedni dovršni 

179.  je rekla 3.  ednina preteklik povedni dovršni 

180.  daste 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

181.  uporabljate 2. množina sedanjik velelni nedovršni 

182.  smo nasrkali 1. množina sedanjik  povedni nedovršni 

183.  so govorile 3. množina preteklik povedni nedovršni 

184.  se je 

vmešala 

3. ednina preteklik povedni dovršni 

185.  berem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

186.  gredo 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

187.  prosimo 1. množina sedanjik povedni  nedovršni 

188.  pijejo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

189.  ostanejo 3. množina sedanjik povedni  nedovršni 

190.  bodo dali 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

191.  pravi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

192.  je 3. ednina sedanjik povedni  nedovršni 

193.  pravi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

194.  nasrkali smo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

195.  je  3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

196.  se zraščajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

197.  prihaja 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

198.  sporočamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 
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199.  niso 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

200.  stojimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

201.  uletita 3. dvojina sedanjik povedni dovršni 

202.  kričijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

203.  jokajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

204.  zavpije 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

205.  smo se 

oddahnili 

1. množina sedanjik povedni dovršni 

206.  se širijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

207.  poseda 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

208.  postavi 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

209.  delajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

210.  razumem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

211.  smo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

212.  nima 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

213.  smo videli 1. množina preteklik povedni dovršni 

214.  sedim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

215.  gleda 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

216.  vprašam 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

217.  prinese 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

218.  je bila 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

219.  zazvoni 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

220.  vstane 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

221.  gre 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

222.  poslal sem 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

223.  prinesi 2. ednina sedanjik velelni nedovršni 

224.  ne spomnim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

225.  napade 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

226.  pelje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

227.  mislite 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

228.  si upate 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

229.  odvrne 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

230.  delam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

231.  bi imeli 1. množina sedanjik pogojni dovršni 

232.  bi odprli 1. množina sedanjik pogojni dovršni 

233.  sem dobila 1. ednina preteklik povedni dovršni 

234.  vzrejam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

235.  je izpadlo 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

236.   zmanjka 3. množina sedanjik povedni dovršni 

237.  napada 3. ednina sedanjik. povedni nedovršni 

238.  predstavljajte 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

239.  bi napadal 3. ednina sedanjik 

 

pogojni nedovršni 

240.  sva bila  1. dvojina preteklik povedni nedovršni 

241.  je bil 3. ednina preteklik povedni nedovršni 
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242.  je zaznal 3. ednina preteklik povedni dovršni 

243.  šel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

244.  nisi poslala 2. ednina preteklik povedni dovršni 

245.  si naredila 2. ednina preteklik povedni dovršni 

246.  se ni razširil 3. ednina preteklik povedni dovršni 

247.  je zaklical 3. ednina preteklik povedni dovršni 

248.  sem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

249.  vzamem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

250.  si dal 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

251.  vzemi 2. ednina sedanjik velelni dovršni 

252.  bi vozile 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

253.  sadile 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

254.  bile sedele 2. množina sedanjik pogojni nedovršni 

255.  se 

pritoževale 

2. množina sedanjik pogojni nedovršni 

256.  vpraša 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

257.  dela 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

258.  je sesul 3. ednina preteklik povedni dovršni 

259.  slišali 2. množina preteklik. povedni dovršni 

260.  potuje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

261.  bežijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

262.  kupi 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

263.  bo zmanjkalo 3. ednina prihodnjik pogojni dovršni 

264.  ustavil 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

265.  tožijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

266.  ste probal 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

267.  bomo imeli 1. množina prihodnjik pogojni nedovršni 

268.  ne letijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

269.  obveščamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

270.  smo 

uporabili 

1. množina preteklik povedni nedovršni 

271.  bo dopuščal 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

272.  bo preverjala 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

273.  se držite 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

274.  uporabljate 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

275.  imate 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

276.  ne vidim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

277.  bi bilo 3. ednina sedanjik pogojni nedovršni 

278.  registrirajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

279.  veste 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

280.  ni zbolel 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

281.  se prenaša 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

282.  predlagam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

283.  ste opazili 2. množina sedanjik povedni dovršni 

284.  so zaprli 3. množina preteklik povedni dovršni 
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285.  je upadlo 3. množina preteklik povedni dovršni 

286.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

287.  raste 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

288.  upada 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

289.  je poletel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

290.  dela 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

291.  smo zafrknili 1. množina sedanjik povedni dovršni 

292.  smo 

obiskovali 

1. množina preteklik povedni nedovršni 

293.  imate 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

294.  imam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

295.  pridite 2. množina prihodnjik velelni dovršni 

296.  bodo 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

297.  je pomeril 3. ednina preteklik povedni dovršni 

298.  obljubite 2. množina sedanjik pogojni nedovršni 

299.  boste kuhali 2. množina prihodnjik povedni nedovršni 

300.  dam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

301.  odločil sem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

302.  pustim 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

303.  sem vrgel 1. ednina preteklik povedni dovršni 

304.  čakam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

305.  se odprejo 3. množina prihodnjik povedni dovršni 

306.  bova šla 1. dvojina prihodnjik 

 

 

pogojni nedovršni 

307.  pravijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

308.  potrpimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

309.  prihaja 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

310.  posodobila 

sem 

1. ednina preteklik povedni nedovršni 

311.  umre 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

312.  ne vem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

313.  bo gledal 3. ednina sedanjik pogojni nedovršni 

314.  nisem 

predstavljal 

1. ednina preteklik povedni nedovršni 

315.  bo prišel 3. ednina prihodnjik povedni dovršni 

316.  bodo šli 3. množina prihodnjik povedni dovršni 

317.  se počutim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

318.  imam 1. ednina. sedanjik povedni nedovršni 

319.  šparaš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

320.   porabiš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

321.  ne bi bilo 3. ednina sedanjik pogojni nedovršni 

322.  bi čakali 1. množina sedanjik pogojni nedovršni 

323.  bomo frej 1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

324.  čakamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 
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325.  gremo  1. množina sedanjik povedni nedovršni 

326.  se kregaš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

327.  imam  1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

328.  vžgi 2. ednina sedanjik velelni dovršni 

329.  bejž 2. ednina sedanjik velelni dovršni 

330.  nosimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

331.  dežuje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

332.  bi umivali  3. množina  sedanjik pogojni nedovršni 

333.  bi jedli 3. množina sedanjik pogojni nedovršni 

334.  se poročim 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

335.  gremo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

336.  razmišljate 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

337.  boste poslali 2. množina prihodnjik povedni nedovršni 

338.  ne razumem  1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

339.  se vozijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

340.  nosijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

341.  si nataknete 2. množina sedanjik povedni dovršni 

342.  ubranimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

343.  ne ustvarijo 3. množina sedanjik povedni dovršni 

344.  kuhajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

345.  bo  3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

346.  sem 

razmišljal 

1. ednina preteklik povedni  

347.  grem  1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

348.  oblačim 1, ednina sedanjik povedni nedovršni 

349.  greš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

350.  si bila 2. ednina preteklik povedni nedovršni 

351.  čakam 1. ednina  sedanjik povedni nedovršni 

352.  bomo buljili 1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

353.  opozarjajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

354.  prodam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

355.  širite 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

356.  ostanemo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

357.  boste 

nasrkali 

2. množina prihodnjik povedni nedovršni 

358.  ne pridete 2. množina prihodnjik velelni nedovršni 

359.  pleza 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

 

360.  padeš 2. ednina prihodnjik povedni dovršni 

361.  si se zredila 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

362.  maš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

363.  bo dal 3. ednina prihodnjik pogojni dovršni 

364.  bomo  1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

365.  pokliče 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

366.  zagrozi 3. ednina sedanjik povedni dovršni 
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367.  ne nakažeš 2. ednina prihodnjik povedni dovršni 

368.  pridem 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

369.  ne verjamem 1.  ednina sedanjik povedni nedovršni 

370.   je 

predstavljal 

3. ednina preteklik povedni nedovršni 

371.  bomo stopili 1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

372.  pomeni 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

373.  maš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

374.  greš  2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

375.  smo prejeli 1. množina preteklik povedni dovršni 

376.  smo se 

odločili 

1. množina preteklik povedni dovršni 

377.  dovolimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

378.  opravljate 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

379.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

380.  bo prišlo 3. ednina prihodnjik povedni dovršni 

381.  grem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

382.  ne nosimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

383.  ne vidimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

384.  prebijem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

385.  je prebil 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

386.  so prinesli 3. množina preteklik povedni dovršni 

387.  ne izpustite 2. množina sedanjik velelni dovršni 

388.  začnite 2. množina sedanjik velelni dovršni 

389.  ne bo zgodilo 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

390.  se ni  zredil 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

391.  začenjajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

392.  so predvajali 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

393.  je videl 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

394.  je očistil 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

395.  je dezinficiral 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

396.  sem 

nastavila 

1. ednina preteklik povedni nedovršni 

397.  ne verjemite 2.  množina sedanjik povedni nedovršni 

398.  pravi  3.  ednina sedanjik povedni nedovršni 

399.  sem bil  1. ednina preteklik povedni nedovršni 

400.  bodo odkrili 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

401.  ni bil 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

402.  ostanite  2. množina sedanjik velelni nedovršni 

403.  izolirate 2. množina sedanjik velelni nedovršni 

404.  uporabljajte 2. množina sedanjik velelni nedovršni 

405.  umivajte se 2. množina sedanjik velelni nedovršni 

406.  so se 

poročile 

3. množina preteklik povedni nedovršni 

407.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 
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408.  se dere 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

409.  so se borili 3. množina preteklik povedni nedovršni 

410.  so spali 3. množina preteklik povedni nedovršni 

411.  bomo 

preživeli 

1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

412.  vstaneš 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

413.  neseš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

414.  ne zasede  3. ednina  prihodnjik povedni dovršni 

415.  se imenuje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

416.  odprem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

417.  paše 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

418.  se je skrivalo 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

419.  rastejo 3. množina preteklik povedni nedovršni 

420.  skrivamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

421.  nisem si 

misnu 

1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

422.  bodo zaužile 3. množina prihodnjik povedni dovršni 

423.  je ratal 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

424.  diši 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

425.  ne nosi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

426.  se izogiba 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

427.  govori se  1. množina sedanjik povedni nedovršni 

428.  pošiljajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

429.  je imel 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

430.  se vidiva 1. dvojina prihodnjik povedni nedovršni 

431.  bodo vozili 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

432.  bodo 

dopustovali 

3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

433.  pride 3.. ednina prihodnjik povedni dovršni 

434.  bodo padale 3. Množina Prihodnjik povedni nedovršni 

435.  spustijo 3. množina sedanjik povedni dovršni 

436.  sem se napil 1. ednina preteklik povedni dovršni 

437.  sem vprašal 1. ednina preteklik povedni dovršni 

438.  se sprašujem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

439.  grem 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

440.  je pojedel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

441.  izgubil 3. ednina preteklik povedni dovršni 

442.  sem imel 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

443.  je pocenil 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

444.  se 

pogovarjata 

3. dvojina sedanjik povedni nedovršni 

445.  odgovori 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

446.  ne bo 

propadel 

3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

447.  poročajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 
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448.  zasleduje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

449.  si umivam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

450.  sem prišla 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

451.  se bo 

zmanjšala 

3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

452.  ostale bodo 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

453.  oživi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

454.  je                           3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

455.  sem se menil 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

456.  ne govorim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

457.  skregal sem 

se 

1. ednina preteklik povedni nedovršni 

458.  je odnesla  3. ednina preteklik povedni dovršni 

459.  sem bil 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

460.  je uspelo 3. ednina preteklik povedni dovršni 

461.  je prekinil 3. ednina preteklik povedni dovršni 

462.  je zaprl 3. ednina preteklik povedni dovršni 

463.  je zadržal 3. ednina preteklik povedni dovršni 

464.  je rekel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

465.  vzel sem 1. ednina preteklik povedni dovršni 

466.  si sešijem 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

467.  stoji 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

468.  padajo 3. ednina sedanjik povedni  nedovršni 

469.  prišli so 3. množina sedanjik povedni dovršni 

470.  piše 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

471.  izklopiš 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

472.  sem hodila 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

473.  pobegnite 3. množina sedanjik velelni nedovršni 

474.  ne vprašajte 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

475.  zbiram 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

476.  želim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

477.  deluje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

478.  bom izbrala 1. ednina prihodnjik povedni dovršni 

479.  bom imela 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

480.  izobražujem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

481.  predlagam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

482.  so  3. množina sedanjik povedni nedovršni 

483.  vzameš 2. ednina  prihodnjik povedni dovršni 

484.  zberejo 3. množina prihodnjik povedni dovršni 

485.  spiješ 2. ednina prihodnjik povedni dovršni 

486.  ubiješ 2. ednina prihodnjik povedni dovršni 

487.  vpraša 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

488.  greva 1. dvojina prihodnjik povedni nedovršni 

489.  sem šla 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

490.  zapojem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 
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491.  bom pela 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

492.  se slikaj 2. ednina sedanjik velelni nedovršni 

493.   ustavi 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

494.  greste 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

495.  imate 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

496.  izvolite 2. ednina sedanjik velelni dovršni 

497.  seksata 3. dvojina sedanjik povedni nedovršni 

498.  sem napisal 1. ednina preteklik povedni dovršni 

499.  se razšla 3. dvojina preteklik povedni dovršni 

500.  sem šel 1. ednina preteklik povedni dovršni 

501.  je kihnil 3. ednina preteklik povedni dovršni 

502.  so  ustrašili 3. množina preteklik povedni dovršni 

503.  grem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

504.  odpiram 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

505.  dvigujem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

506.  potegnem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

507.  zapiram 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

508.  se vračam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

509.  opazim 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

510.  nisem 

potegnila 

1. ednina preteklik povedni dovršni 

511.  sem poklical 1. ednina preteklik povedni dovršni 

512.  mislim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

513.  rabiš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

514.  pogrnem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

515.  ne zaklepam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

516.  je udaril 3. ednina preteklik  povedni dovršni 

517.  so oprostili 3. množina sedanjik povedni dovršni 

518.  nimaš posrat 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

519.  sedim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

520.  se raznežim 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

521.  zašepeta 3. ednina  sedanjik povedni dovršni 

522.  preživim 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

523.  opazim 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

524.  govori 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

525.  smo jamrali 1. množina preteklik povedni nedovršni 

526.  padejo 3. množina sedanjik povedni dovršni 

527.  imamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

528.  je preživel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

529.  je rešil 3. ednina preteklik povedni dovršni 

530.  so ujeli 3. množina preteklik povedni dovršni 

531.  je preživel 3. ednina preteklik povedni dovršni 

532.  je pristal 3. ednina preteklik povedni dovršni 

533.  ne preživi 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

534.  se piše 3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 
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535.  je skuhala 3. ednina preteklik povedni dovršni 

536.  bomo nosili 1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

537.  hodimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

538.  špilamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

539.  je začel 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

540.  prečkal 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

541.  sta prišli 3. dvojina sedanjik povedni dovršni 

542.  najebali 3. dvojina sedanjik povedni nedovršni 

543.  padajo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

544.  si zakašljal 2. ednina preteklik povedni dovršni 

545.  si prikril 2. ednina preteklik povedni dovršni 

546.  prdneš 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

547.  prikriješ 2. ednina sedanjik povedni dovršni 

548.  bo prišel  3. ednina prihodnjik povedni dovršni 

549.  srečam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

550.  sem 

poklepetal 

1. ednina preteklik povedni nedovršni 

551.  povem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

552.  bi se zgodilo 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

553.  jem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

554.  se uležem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

555.  bi šel 1. ednina prihodnjik pogojni nedovršni 

556.  se odprejo 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

557.  so zaprli 3. množina preteklik povedni nedovršni 

558.  je bilo 3. množina preteklik povedni nedovršni 

559.  menjam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

560.  smo mislili 1. množina preteklik povedni nedovršni 

561.  bomo imeli 1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

562.  se učimo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

563.  delamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

564.  se smejemo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

565.  kregamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

566.  bom 

nominiral 

1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

567.  se pritožuje 3. ednina  sedanjik povedni nedovršni 

568.  nimam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

569.   nosi 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

570.  je prijela 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

571.  sta tihotapila 3. Dvojina preteklik povedni nedovršni 

572.  motijo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

573.  pošljejo 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

574.  pošljem 1. ednina sedanjik povedni dovršni 

575.  svetuje 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

576.  ne puščajte 2. množina prihodnjik velelni dovršni 

577.  Preživi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 
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578.  bom pustil 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

579.  ostrižite 3. množina prihodnjik velelni dovršni 

580.  bo motiviralo  3. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

581.  se tuširamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

582.  umivamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

583.  se napiše 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

584.  pride 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

585.  gre 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

586.  ima 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

587.  rabim 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

588.  je kupila 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

589.  ne nasedajte 2. množina sedanjik velelni dovršni 

590.  je 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

591.  ne sme 3 ednina sedanjik povedni nedovršni 

592.  imam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

593.  se pogovarja 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

594.   je razumel 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

595.  sem povedal 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

596.  sva umrla 1. dvojina sedanjik povedni dovršni 

597.  probajte 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

598.  dajeta 3 dvojina sedanjik povedni nedovršni 

599.  imamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

600.  nimamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

601.  je govorila 3. ednina preteklik povedni nedovršni 

602.  ne bo 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

603.  bom 

poležaval 

1. ednina prihodnjik pogojni nedovršni 

604.  poglejte 2. množina sedanjik velelni dovršni 

605.  rešujem 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

606.  prišla sva 1. dvojina sedanjik povedni dovršni 

607.  snela 1. dvojina sedanjik povedni nedovršni 

608.  gledam 1. ednina sedanjik povedni nedovršni 

609.  se ločujeta 2. dvojina sedanjik povedni nedovršni 

610.  ostanem 1. ednina prihodnjik povedni nedovršni 

611.  bi bil 1. ednina prihodnjik pogojni nedovršni 

612.  pada 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

613.  smo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

614.  imamo 1. množina sedanjik povedni nedovršni 

615.  so pustili 3. množina preteklik povedni nedovršni 

616.  se vidijo  3. množina preteklik povedni nedovršni 

617.  hodi 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

618.  teče 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

619.  bodo zibali 3. množina  prihodnjik povedni nedovršni 

620.  bodo 

kaznovani 

3. množina prihodnjik pogojni nedovršni 
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621.  bomo 

zajtrkovali 

1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

622.  obiščemo 1. množina prihodnjik povedni nedovršni 

623.  čakajo 3. množina prihodnjik povedni nedovršni 

624.  se imejte 3. množin prihodnjik velelni nedovršni 

625.  ne poslušate 2. množina sedanjik povedni nedovršni 

626.  poslušajte 2. množina sedanjik velelni nedovršni 

627.  sem spal 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

628.  jedel 1. ednina preteklik povedni nedovršni 

629.  smo 

zahtevali 

1. množina sedanjik povedni nedovršni 

630.  znaš 2. ednina sedanjik povedni nedovršni 

631.  nisem 

prinesel 

1. ednina sedanjik povedni dovršni 

632.  rekla sem 1. ednina preteklik povedni dovršni 

633.  pejt 2. ednina sedanjik velelni dovršni 

634.  bom plačala 1. ednina prihodnjik povedni dovršni 

635.  je dobil 3 ednina preteklik povedni nedovršni 

636.  so odredili 3. množina preteklik povedni dovršni 

637.  išče 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

638.  ima 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

639.  ste hoteli 2. množina sedanjik pogojni nedovršni 

640.  zmanjkuje 3. ednina sedanjik povedni nedovršni 

641.  kihne 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

642.  se userje 3. ednina sedanjik povedni dovršni 

643.  veš 2.  ednina sedanjik povedni nedovršni 

644.  bi si mislu 1. ednina prihodnjik pogojni nedovršni 

645.  razsaja 3. množina sedanjik povedni nedovršni 

Tabela 1: Izpisani glagoli iz smešnic 
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Graf 1: Glagolska oseba 

 

 
 

Graf 2: Glagolsko število 
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Graf 3: Glagolski čas 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 4: Glagolski naklon 
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Graf 5: Glagolski vid 

 

 

 

3.2.3 TEKST, TEKSTURA IN KONTEKST IZPISANIH SMEŠNIC 

 

Pri vseh 272 smešnicah gre za besedila, ki so povezana z novim koronavirusom. Le-ta je 

posegel na vsa področja našega življenja, zato je tudi vsebina zelo raznolika, od posrednega 

- otroškega življenja, šole in dela na daljavo, družinskega, partnerskega življenja, načiniov 

preživljanja prostega časa, do neposrednega – maske, policijska ura, karantena, testiranje. Pri 

vsebini se pojavi kar nekaj medbesedilnih prenosov. 

Pojavijo  se resnične osebe ali liki znanih literarnih del, filmov, glasbene skupine: Tom Hanks, 

Chuck Norris, George Clooney, Keanu Reeves, Romeo in Julija, Sneguljčica in sedem 

palčkov, Alibaba in 40 razbojnikov, Trije prašički … oz. druge znane osebe, npr. Jelko Kacin, 

glasbena skupina The Police; računalniška oprema, predmetna stvarnost oz. blagovne 

znamke: Windows, comic sans MS (kot vrsta pisave), Snapchat, Netfix; na krščanstvo se 

navezujeta Poncij Pilat, sv. Martin, omenjeni cerkveni prazniki so miklavž, božič in velika noč. 

Različna podjetja: DARS, Pfitzer, Nike … 

Vse spodaj navedene slike so pridobljene z različnih spletnih naslovov oz. socialnih omrežij. 
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Slika 1: Medbesedilnost s Chuckom Norrisom 

 

 

Slika 2: Prenos stvarnega imena – računalništvo 
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Slika 3: Prenos stvarnega imena – blagovna znamka za obutev 

 

 

Slika 4: Medbesedilni prenos iz krščanstva 
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Kot smo razbrali v literaturi, je tekstura način pripovedovanja. Zagotovo so bile te šale 

največkrat prebrane, tako da tekstura sploh ne pride do izraza, razen če jo je kdo povedal 

družinskim članom. V tem primeru je bilo, po najinem mnenju, potrebno še kakšno stvar 

dodatno obrazložiti, saj denimo otroci ne poznajo trenutne politične situacije. 

Kontekst smešnic: predvidevamo lahko, da je šlo za, v večini primerov, doma prebrane 

smešnice, zagotovo pa preko različnih medijev, največkrat interneta in socialnih omrežij – tam 

so najpogosteje dosegle večje število naslovnikov. V tem se kaže tudi sodobnost/urbanost 

slovstvene folklore, ki se je iz običajnega pripovedovanja in prenosa iz roda v rod prenesla na 

druge medije in okoliščine. 

 

Slika 5: Koronašala na primeru stereotipov 

 

3.2.4 NOVONASTALI GLAGOLI 

 

Po Facebooku je pred časom krožil zapis Viljema Preglja, ki je predstavil nekaj novih glagolov, 

nastalih tekom epidemije novega koronavirusa in opisujejo našo novo realnost. 

Potrčáti – sprehajanje po nabito polnih trgovskih centrih brez maske in primerne distance; 

“Glej, Marko se potrčava na oddelku za fitnes prehrano in uteži.” 

Kacíniti – na hudomušen način razlagati navodila in zraven žugati; “Ker si mali Jelko ni hotel 

umiti rok, ga je mama precej okacinila!” 

https://www.facebook.com/viljem.pregelj/posts/10157678101378803
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Hòjsati – vožnja iz t.i. rdeče občine v oranžno ali zeleno brez utemeljenega razloga oz. zgolj 

za lastno korist; “Prijatelju Alešu se je uspelo prihojsati iz Ljubljane do Izole.” 

Jenúliti – organizirati tematske zabave v času prepovedi zbiranja večjih skupin oz. snemanje 

kvazipoškodb; “Jaša in njegova klapa so ga zajenulili pozno v noč!” oz. ” Tole jenuljenje pa ni 

primerno niti za vaško gledališče.” 

Krêkovati – govoriti nepripravljeno, zmedeno, tudi v protislovju s kacinjenjem; “Milan in Bojana 

sta pa zadnjič po 22.30 že malce preveč krekovala, kajneda?” 

Maskobráditi – neupoštevanje preprostih navodil, brez pravega motiva; Tinček je že pravi 

najstnik, zadnjič so ga spet ujeli, ko je po lokalih maskobradil s prijatelji. 

Beovičiti – nikoli vedeti, kaj pravzaprav se dogaja ali puščanje ljudi v negotovosti. ” Slovenska 

vlada že kar nekaj časa beoviči o novem življenju. ” 

 

3.2.5 INTERVJU 

 

V tem podpoglavju navajava vprašanja in odgovore, do katerih sva prišli s pogovorom z dr. 

Domnom Krvino.  

1.  Koliko časa traja, da se beseda udomači v slovenskem prostoru oz. da dobi 

svoje mesto v slovarju/besedišču? 

Časovno je težko določiti povsem natančno, a zlasti začetne faze prevzemanja iz tujih jezikov 

so kar hitre: beseda (iz več virov hkrati) pride v rabo, najprej se slovenskemu jezikovnemu 

sistemu prilagodi izgovor, zapis po navadi nekoliko pozneje. Sprotni slovar slovenskega jezika, 

kot pove njegovo ime, predvsem s pomočjo predlogov uporabnikov (ti novosti večinoma 

opazijo najprej), te besede zbira in popisuje zelo hitro, še »sveže«. Za prehod v bolj splošne 

razlagalne slovarje tipa eSSKJ so navadno potrebna še (vsaj) 3–4 leta. 

 

2. Kakšen je proces, da je potrjena kot beseda – gre zgolj za družbeni »konstrukt« 

ali mora skozi sito jezikoslovnih določil? 

Ko beseda živi, je beseda: ko jo redno uporablja ali prepoznava več uporabnikov, ko se pojavlja 

v več virih, ko prevzema besedni vrsti ustrezne vloge v stavku (to se lahko razume kot 

jezikovnosistemsko sito) itd. O (začasnem) »družbenem konstruktu« bi lahko govorili le tedaj, 

ko nekdo skuša besedo »izumiti«, jo »spraviti v rabo« po določeni svoji agendi, vendar jo 

uporablja zlasti sam ali morda še kdo, kar pomeni da so viri, v katerih se beseda pojavlja, 

močno omejeni. 

 

3. Katere so nove besede, ki jih v slovenskem prostoru uporabljamo v zadnjem letu 

– v povezavi s korono? 
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Gre predvsem za zloženke (tvorjenke iz dveh polnopomenskih sestavin) s prvim delom 

korona…, nove pomene pri zloženkah s prvim delom samo… in več pomenov pri že obstoječih 

stalnih besednih zvezah (npr. socialna distanca – že prej v sociologiji z »nekoronskim« 

pomenom).  

 

4. Kako jo pravopisno določite – npr. zapis z veliko ali malo začetnico, 

poslovenjeno ali v izvirniku, prim. korona/corona? 

Občnoimenske besede se načeloma zapisujejo z malo začetnico, razen dvojnic pri pridevnikih 

iz lastnih imen (npr. Pitagorov/pitagorov izrek), ki pa jih pri koronskem besedju ni. Kratice se 

zapisujejo samo z velikimi črkami ali s kombinacijo velikih in malih črk. Sčasoma se kratice 

lahko začnejo dojemati kot običajne besede (zlasti samostalniki), kar se kaže tudi v zapisu z 

malimi črkami (SMS  sms). Kot omenjeno že pri točki 1., se najprej prilagodi izgovor, zapis 

nekaj pozneje. Koronavirus je kot oznaka za celo družino virusov obstajal že prej (prim. v 

SSKJ2: https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-

2/4487874/koronavirus?View=1&Query=koronavirus), zato močno prevladuje le podomačeni 

zapis tudi pri koroni in njenih tvorjenkah (zapis s c tako ni uslovarjen). Pri covid/kovid in 

njegovih tvorjenkah se trenutno podomačeni zapis postopoma približuje prevzetemu, zato 

Sprotni slovar navaja obe dvojnici. 

 

5. Katere glagole ste na novo zaznali, novotvorbe, torej slovenske tvorbe? Sami 

sva zasledili recimo odhojsati in še nekaj takšnih šaljivih? Imajo kakšno 

možnost, da postanejo stalnice? Ali sem sodijo neologizmi? In katere sploh so 

te besede? 

Izlastnoimenski glagoli tipa hojsati (podobno kot v preteklosti npr. virantovati in glagolnik 

virantovanje) so izrazito vezani na – neredko negativno – vrednotenje dejanj posameznika in 

po svoji pojavnosti precej vezani na čas dejavnosti (tu konkretno mandata) posameznika, zato 

jih niti Sprotni slovar ne beleži. Njihova pojavnost je navadno vezana na nekaj virov: določeni 

komentatorji in spletna besedila tipa komentarji pod objavi, pomensko ne prinašajo bistvene 

novosti, njihovo vrednotenje pa je na krajši rok težko oceniti kot bolj ali manj smiselno (lahko 

je tudi zelo osebno in vezano na vrednotenjska stališča). Na sploh glagolov med koronskim 

besedjem ni prav veliko, še najbolj izrazit je pomen »omejevanja rasti v daljšem časovnem 

obdobju« pri glagolih sploščiti/sploščevati; podobno še nov specializiran pomen pri detektirati 

(virus ipd.) in testirati ter »karantenski« pri glagolih samoizolirati se, samoosamiti se 

(nedovršnika, ki bi pomenil predvsem ponavljalnost 'večkrat se samoosamiti' – podobno kot 

npr. srečevati 'večkrat srečati', ne pomen trajanja, potekanja, tu ni). 

 

6. Zanimivo, da med besedami leta ni bilo nobenega glagola, bilo pa je recimo 

kolesarjenje. Zakaj menite, da tako? 

Kolesarjenje je glagolnik od kolesariti, kar je le druga skladenjska funkcionalnost (t. i. 

funkcionalna transpozicija kategorialnega pomena pri enakih pomenskih sestavinah celote 

leksikalnega pomena). Kot že omenjeno pod točko 5., je nasploh glagolov med novejšim 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4487874/koronavirus?View=1&Query=koronavirus
https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4487874/koronavirus?View=1&Query=koronavirus
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besedjem, ki ga opisuje Sprotni slovar, manj kot drugih, zlasti samostalnikov: v celoti vseh 

iztočnic Sprotnega slovarja na Franu (2014–) tako glagoli zavzemajo dobro desetino (13,2 %), 

samostalnik skoraj dve tretjini (66,5 %) in pridevnik slabi dve desetini (19,6 %); vseh drugih 

besednih vrst je mnogo mnogo manj (0,7 %). Pri prevzetih besedah se prevzame najprej 

samostalnik (npr. sup), šele nato nastane glagol (supati), glagolnik (supanje) in samostalniki 

za vršilce dejanja (supar, suparka). Glagoli se prevzemajo razmeroma redko, in še to vedno 

kot podomačene tvorjenke (npr. to vape : vejpati). 

 

7. Katere besedne  vrste imajo po vašem mnenju največjo moč, težo? 

Če sklepamo po zgoraj predstavljeni statistiki, zlasti samostalnik, nekaj manj pridevnik. Glagol 

manj, vendar še vedno ne zanemarljivo v primerjavi npr. s prislovi, členki ipd. 

 

8. Katere besede bi po vašem lahko zaznamovale prvi mesec leta? 

Težko sodim, vsaj če bi želeli res natančno napovedovati. Koronabesedje, zlasti zloženke s 

prvim delom korona…, še vedno nastaja, vendar njegov »zagon«, podobno kot na srečo zagon 

pandemije počasi slabi. S sproščanjem šolstva ipd. postajajo pomembni t. i. mehurčki – nov 

pomen v Sprotnem slovarju še ni opisan, tako da bo eden prvih predlogov, ki letos pride na 

vrsto. Pestro je tudi politično dogajanje, vendar je tam besednjak že znan in bolj ali manj 

zapolnjen – vsaj kar se tiče novejšega besedja. Za primer: zveze kot »konstruktivna 

brezupnica«, »destruktivna nezaupnica« ipd. so polni okazionalizmi – nestalne zveze, ki so 

razumljive in smiselne v kontekstu konkretnega govornega dejanja, po njem pa razpadejo. 

 

9. Koliko novih besed se običajno pojavi v enem letu, katerih besednih vrst največ? 

Sprotni slovar jih letno opiše okoli 120–150, predlogov uporabnikov je več, še več celote 

predloge še iz nekaj drugih virov, npr. inštitutske Jezikovne svetovalnice (gl. preglednice v 

prispevku za Loške razglede). Glede besednih vrst okvirno (z nekaj nihanji, ki so za naravne 

sisteme običajna) veljajo splošni podatki iz točk 7. in 8. 

 

10. Koliko pa jih izgine? 

Od teh, ki so uslovarjene v Sprotnem slovarju, lahko za veliko večino trdimo, da gotovo ne 

izginejo, ker okazionalizmov »iznajdb iz enega vira« ali izlastnoimenskih vrednotenjskih 

glagolov niti Sprotni slovar ne beleži. Tako ste omenili trenutno večkrat omenjeno »hojsanje«, 

o pred leti pogostem »virantovanju« pa komaj kdaj še slišimo. Kot rečeno, pa Sprotni slovar 

takega besedja ne beleži, zato o njegovem »izginjanju« podatkov nimamo. 

 

11. Se zgodi, da se določene besede začnejo pojavljati čisto v novem kontekstu? 
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Seveda, take besede so v Sprotnem slovarju označene z oznako SSKJ2, ki opozarja, da so 

kot iztočnice že opisane v tem slovarju, pojavil pa se je nov kontekst rabe in s tem nov pomen. 

Takih je v celotnem Sprotnem slovarju na Franu (2014–) dobrih 13 % celote (podobno kot vseh 

glagolov). 

 

12. S kom se posvetujete, če gre za prevzete besede iz morda neobičajnih jezikov; 

je bila kakšna v lanskem letu iz kitajščine, od koder izvira korona? 

Prevzemanje je večinoma iz ali preko angleščine in je že tako ustaljeno, da večji težav tu ni 

(glede na pogostnost takega prevzemanja). Glede korone pa nisem prepričan, ali res izvira iz 

kitajščine (prim. https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-

slovar/4288081/krna?View=1&Query=korona&referencedHeadword=kor%c8%8f%cc%a3na). 

To, da se je virus najprej pojavil na Kitajskem, ne pomeni nujno, da od tam izvira tudi 

poimenovanje. 

 

13. Se da kje preveriti, katerih glagolov je več – dovršnih ali nedovršnih? 

Za celotni Sprotni slovar na Franu (2014–) lahko preverite bodisi ročno (na Franu izberete 

Sprotni slovar in v iskalno polje vpišete *; nato se ročno prebijete čez 988 zadetkov). Lažje gre 

z nekoliko zahtevnejšim naprednim iskanjem (https://fran.si/napredno): izberete Sprotni slovar 

(pod »Splošni«) in po »Oznaka, krajšava, kvalifikator« »nedovršni glagol« : »dovršni glagol«. 

Prvih je 69, drugih 62: dovršnih vidskih ustreznikov (s spremembo le vida in minimalno do ničto 

pomensko) zaradi svojega pomena nimajo glagoli stanja in ciljno neusmerjene dejavnosti brez 

notranje, le z zunanjo mejo dejanja, npr. borbati, dojenčkati, hejtati, komolčiti se) ali pa glagoli 

kategorialno izven sobesedila združujejo obe vidski vrednosti (npr. gentrificirati, linkati). 

 

14. Enako – se določeni glagoli uporabljajo le v določenem številu, osebi, v drugih 

pa jih ni mogoče uporabljati? 

To je v Sprotnem slovarju razvidno iz zgledov rabe (npr. sfuzlati se in sinonim skegljati se), v 

oblikah pa tega podatka slovar eksplicitno ne navaja. 

 

3.2.6 REZULTATI ANKETE 

 

Na podlagi pridobljenih glagolov je bila izpeljana anketa, katere rezultate navajava.  

 

 

https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4288081/krna?View=1&Query=korona&referencedHeadword=kor%c8%8f%cc%a3na
https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4288081/krna?View=1&Query=korona&referencedHeadword=kor%c8%8f%cc%a3na
https://fran.si/napredno
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Graf 6: Poznavanje glagola potrčati pri mlajših 

Eno prvih vprašanj za mlade je bilo vprašanje, ali poznajo glagol potrčati. Na to vprašanje je 

96 % vprašanih odgovorilo z ne, ter 4 % vprašanih z da. 

Pri naslednjem vprašanju so vprašani – tako mlajši kot starejši – morali razložiti pomen glagola 

potrčati. Slabe ¾ vprašanih te razlage nima, ostali pa so navajali sledeče odgovore: podričati, 

največ pa v smislu govora, kot ga ima Marko Potrč.  

Eden od starejših je celo navedel politika Mirka Potrča, ki pa z omenjenim glagolom nima 

nobene povezave. V glavnem pa se starejši strinjajo z mislijo: Se preseliti na Švedsko kot 

Marko Potrč, zaradi nezadovoljstva s protikoronskimi ukrepi vlade. 
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Graf 7: Poznavanje glagola kaciniti pri mlajših 

Na naslednje vprašanje – ali poznaš glagol kaciniti, je 88 % vprašanih učencev odgovorilo z 

ne, ter 12 % z da. Vendar se je pri razlagi le-tega izkazalo, da ga ne razumejo, saj ni bilo 

navedenih nobenih razlag. 

Na tem mestu navajava razlago starejših, ki so navajali sledeče odgovore: 

Uporabiti humor vladnega govorca Kacina. Razlagati, pojasnjevati kot Jelko Kacin, vladni 

govorec. Kam pa kam, dragi izletniki, pravi vladni govorec. Se ravnati po navodilih Jelka 

Kacina. 

 

 

Graf 8: Poznavanje glagola hojsati pri mlajših 

Naslednje vprašanje v anketi se je glasilo: Ali poznaš glagol hojsati? Na to vprašanje je 12 % 

vprašanih odgovorilo z da ter 88 % z ne. V anketi je bilo potrebno razložiti tudi glagol hojsati. 8 

% anketiranih  je odgovorilo, da glagol mogoče pomeni hopsniti, hopsati, poskakovati, ostali so 

menili, da je to nekaj v povezavi s politikom Hojsem - da je glagol pomeni govoriti kot minister 

Hojs. 

Sledilo je nekaj vprašanj/nalog, naj razložijo navedene šale. 

- Kaj misliš, a manipulirajo z nami? A si nora? Saj bi povedali po televiziji! 

Pri tem smo dobili odgovore, da ne vedo, ne razumejo, mislijo, da upravljajo z našimi mislimi, 

da nekaj prikrivajo, da vse kar se dogaja proti nam, povejo po televiziji; to pomeni, da nas za 

vse, kar se dogaja, obvestijo preko televizije ter da bi nam tudi to novico sporočili. 

- Super, v CV bom lahko dal še postavko »učitelj za drugi razred OŠ«. 

Največ je bilo odgovorov, da ne razumejo, ne znajo razložiti, ne vedo, sledili so: najpogosteje 

da so starši v šoli od doma (prisilno) postali učitelji; da bodo v CV lahko dodali postavko učitelj 

12%

88%

Ali poznaš glagol hojsati?

DA

NE
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za drugi razred; starši so bili v času šolanja na daljavo učitelji; nekateri tudi niso razumeli, kaj 

je CV – ali je to covid ali kaj. 

- Iz UKC Ljubljana pozivajo vse, ki so si ogledali vsaj 5 sezon serije Zdravnikova 

vest, da se jutri javijo za delo. 

Nekaj je bilo odgovorov, da ne vedo, sicer pa so tudi mlajši kar na tekočem z gledanjem 

nanizank, večina jih je menila, da če so si ogledali to nanizanko v pet sezonah, so usposobljeni 

za delo v UKC. Nekdo je tudi mislil, da pozivajo vse tiste, ki so zaposleni v UKC in so si ogledali 

to serijo, so usposobljeni za delo. Ne vem, ker ne poznam serije. Zdi se mi pa, da pravi, naj 

vsi, ki so v seriji videli kakšno vest imajo zdravniki, pridejo v službo, v UKC Ljubljano, da se 

prepričajo o resnici oddaje. Mnogi ljudje vedo vse in še več o covidu in zdravljenju. Večinoma 

so bili složni, da se navezuje na družbeno resničnost: primanjkovanje zdravniškega kadra 

osebja, nekdo je napisal celo ciničen apel: Manjka zdravnikov, pridite. Nekateri so se navezali 

tudi na prebiranje informacij v forumih. 

- MASKO gospod MASKO! Pa saj ni več obvezna. Seveda je, kaj niste poslušali 

poročil ob 13h? Ne, jaz sem poslušal tista ob 14h!  

Odgovori: Ukrepi se spreminjajo vsako uro. Ja, da so se politiki v eni uri odločili, da zmanjšajo 

ukrepe. Poročila sporočajo različna navodila, ali pa se zelo hitro spreminjajo. Da so ob vsakih 

poročilih povedana drugačna pravila. To pomeni, da se vsi ukrepi proti COVID-19 zelo hitro 

spreminjajo 

- Če bi se dobro poročile, bi sedaj vozile traktor, sadile čebulo, krompir in bile na 

svežem zraku…ne pa sedele v stanovanjih, na balkonih in se pritoževale. 

Razlagali so samo starejši, pri čemer sva pridobili različne odgovore: Ja, zato, ker najboljši 

fantje te pošljejo delat, ne pa, da te pustijo pri miru. Raje bi bile poročene s kmeti, ker so 

naveličane takšnega življenja kot ga imajo. Vsak želi tisto česar nima. To pomeni, da se imajo 

ljudje na kmetijah veliko lepše, kot tisti v mestih, saj so lahko na svežem zraku. Če bi se dobro 

poročile bi lahko bile na kmetiji, ne pa tukaj sredi mesta. Verjetno bolj ciničen odgovor - Joj, 

kako se imajo dobro kmetice, me mestne gospe pa trpimo v brezdelju. Dobro se poročiti ne 

pomeni več poročiti se bogato, ampak poročiti se na kmetijo, podeželje, ker je zaradi karantene 

možnost gibanja/ narave postala pomembnejša od denarja. Sklepčni pa so bili v misli: 

Epidemijo je lažje prenašati na podeželju 

- Spet se počutim kot pri 16ih. Spet imam dolge lase, bencin je poceni, a nikamor 

ne smem. 

Ponovno odgovori, ki so posledica karantene, omejitev, lockdowna: Niso odprti frizerji, bencin 

je poceni in imamo karanteno. To je zato, ker ne sme iti k frizerju,  nikamor pa ne smemo 

zaradi korone. Pri 16 letnikih je moderno imeti dolge lase, ni jim treba plačevati bencina in 

starši jim omejujejo odhod od doma. Tako kot je danes z vsemi ljudmi v karanteni. Ni frizerjev, 

bencin je bolj poceni in ne smemo pogosto zapustiti svojih domov. Zaradi koronakriznih 

ukrepov ima dolge lase, ker so frizerji zaprti, zaradi omejitve občin pa nikamor ne sme. 

- Janezek se pogovarja z babico. "Babi komaj čakam na praznovanje mojega 

letošnjega rojstnega dne, " reče Janezek. "Kako pa ga boš praznoval, če smo vsi 

v karanteni? " vpraša babica. "ja preko snapchata," ji odgovori Janezek. 



62 

 

Odgovori tako mlajših kot starejših potrjujejo, da se je (družabno) življenje preselilo na socialna 

omrežja. Nova realnost – povezani s tehnologijo in ne v živo. 

- Koronavirus je bil že za časa Kristusa. Prvi ga je zaznal Poncij Pilat in si je šel 

takoj roke umit. 

Kar nekaj odgovorov je bilo, da ne vedo, sicer pa: Pilat si je umil roke, da ne bi imel slabe vesti, 

sedaj si jih umivamo zaradi virusa. Zdaj si ljudje ves čas umivajo roke, da ne bi dobili korona 

virusa, ko pa je bil Jezus križan, si je Poncj Pilat umil roke, češ, da ni imel nič s tem. V obeh 

primerih umivanje rok, le zaradi različnih vzrokov. Ko si operemo roke se operemo tudi krivde 

(v današnjem času – nismo krivi, da se je nekdo blizu nas okužil, ker smo si oprali roke). 

Nekateri so šli še dlje in napisali svoja razmišljanja ob tem: S korono je prišlo v ospredje stalno 

umivanje rok in je zaradi tega povezava s Poncijem Pilatom – čeprav si ne bomo ravno izmili 

vseh grehov ;) 

- Leto 2020 je edinstveno prestopno leto. Februar ima 29 dni, marec 300 dni, april 

pa 5 let! 

To so večinoma pravilno – ali vsaj tako kot midve – razumeli: Ker se je leto 2020 tako vleklo. 

V karanteni se je čas kar podaljševal (dobra šala:)). Da so se meseci v karanteni zelo vlekli 
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4. RAZPRAVA  
 

V svoji raziskovalni nalogi sva skušali podati odgovore na začetku zastavljene hipoteze in priti 

do cilja – da je koronačas, koronakriza tudi v besedišču pustil posledice. Čas, ki je krojil usodo 

vsem. Da se je jezik »pustil« spremeniti, dopolniti potrjuje dejstvo, da je živ in prilagodljiv. Če 

smo drugod zaradi tega čudnega leta doživljali negativne posledice, pa smo na področju jezika 

lahko bolj pozitivni. Jezik se je obogatil, dobili smo nove besede, čeprav nas bodo verjetno 

spominjale na težki čas. A s toliko smešnicami, ki smo jih zbrali, smo si popestrili dolgočasne 

trenutke brez družbe, črnoglede napovedi in se včasih ponorčevali tudi na svoj račun. 

 

Tekom raziskovanja sva tako lahko potrdili oz. ovrgli naslednje hipoteze. 

 

- Smešnice se navezujejo na različne starostne skupine. Potrjena. Ugotovili sva 

namreč, da se navezujejo na šolo od doma, kar vključuje mlajše, kot tudi uporabo e-

naprav in aplikacij med najstarejšo populacijo.  

 

- Nekaterih smešnic otroci ne razumejo. Potrjena. Določene smešnice, ki posegajo 

na področje npr. politike so mlajšim nerazumljiva.   

 
 

- Novonastale glagole ljudje razumemo negativno. Potrjena. To kaže tudi na odnos 

večine do aktualne oblasti – večina novonastalih glagolov je namreč nastalo na podlagi 

imen, ki so se pojavljali/se pojavljajo v teh časih: politika, medijski vplivneži. 

 

- Izpisani glagoli so največkrat v 1. osebi. Ovržena. To se nama je zdelo, ker sva 

predvidevali, da smo se tudi v teh težkih časih norčevali na svoj račun, da bi si popestrili 

vsakdanjik. Izkazalo se je, da jih je največ v 3. osebi, kar pa kaže na to, da se še vedno 

najraje zabavamo na tuj račun. 

 
 

- Sprotni slovar slovenskega knjižnega jezika že beleži nove besede, pomene 

besed, povezane s koronavirusom. Potrjena. To nama je potrdil intervjuvanec, ki se 

ukvarja z novimi besedami in umeščanjem le-teh v slovar. Tudi beseda leta je nastala 

na podlagi koronačasa. 

 

 

Res, da na začetku nisva vedeli, ali naj se osredotočiva na smešnice, kot eno oblik ljudskega 

slovstva, ali na kategorijo glagola, pa sva potem vse skupaj povezali, v nadaljevanju pa sva 

naleteli še na veliko novih vprašanj in k sreči tudi odgovorov. Žal je situacija pripeljala do tega, 

da šale v svoji primarni obliki – da se pripovedujejo kot druge vrste ljudskega slovstva, niso 

zaživele v živem stiku, kar pa prav tako – kot novonastale besede – dokazuje, da tudi ljudsko 

slovstvo ni preživet element in se ukvarja tudi s sodobnimi temami, ali kakor slišimo pri pouku 

slovenščine, da je obdobje ljudskega slovstva tisto, ki traja od nekdaj do danes. 

Glede na odgovore anketiranih bi se veljalo tudi poučiti o pravopisu besed, ki v naš jezik 

prihajajo na novo. 
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Prav tako bi se lahko ukvarjali s samostalniki, ki zagotovo v teh časih poimenujejo novo 

predmetno stvarnost, kar nakazuje tudi beseda leta - karantena. O tem in na druga številna 

vprašanja, med drugim tudi o tem, da gre pri besedah, povezanih s korono, predvsem za 

zloženke (tvorjenke iz dveh polnopomenskih sestavin) s prvim delom korona…, nama je v 

izčrpnem intervjuju povedal dr. Domen Krvina.  
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5. ZAKLJUČEK/SKLEPI  
 

Da sva se odločili za glagol, češ da beseda prinaša največ pomena, nama intervjuvanec, ki je 

izpostavil po številu novih besed samostalnik, ni potrdilo, lahko pa temu pritrdi pesem 

slovenskega pesnika Borisa A. Novaka Svoboda je glagol. V prenesenem pomenu meniva, da 

je svoboda ena največjih vrednot in tako, da jo omenjeni pesnik prestavi iz kategorije 

samostalnika v kategorijo glagola, nama potrjuje pravilnost najine odločitve, da sva se odločili 

za besedno vrsto glagola. 

Z najinim delom, sicer tudi s pomočjo strokovnjakov in njihovo samoinicativo po zbiranju 

koronašal in umeščanju novih besed v slovar, meniva, da sva opravili kar obsežen pregled 

novih besed, besednih zvez in najkrajših pripovednih oblik - smešnic, s katerimi je koronačas 

zarezal v naš vsakdan. Upava, da se kmalu pojavi kakšna bolj prijetna sprememba v naši 

družbi in bodo tako šale kot besede na ta čudni čas ostale le še spomin. Bo pa tudi ta naloga 

spomenik temu času, ko bova morda o tem pripovedovali svojim potomcem ali morda za 

popestritev ur zgodovine, slovenščine. Zavedava se, da bi lahko raziskali tudi stanje v daljšem 

pripovednem izročilu oz. vpliv kater koli epidemije, kužne bolezni na pripovedno izročili kot tudi 

katero drugo besedno vrsto, čeprav bi bila za npr. samostalnik tabela precej bolj obsežna.  

 

SVOBODA JE GLAGOL 

                                                                                                                                     

Svoboda ni slaven spomin spomenika 

Svoboda ni prazna beseda politika 

Svoboda ni pika ne piker klicaj zakonika 

Svoboda ni mrtev pomen samostalnika 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

Svoboda je živa kri, krilo, razkriljenost krika 

*** 

Svoboda ni bunker iz tone betona 

Svoboda ni drek iz nesmrtnega brona 

Svoboda ni beg, iluzija balona 

Svoboda je manj in je več od zakona 

Svoboda je nič in svoboda je krona 

*** 

Svoboda se smeje, spreminja in sanja 

Svoboda je zdanja in vselej brezdanja 

Svoboda je dih in je zrak ki ohranja 

Dejanje močnejše od zla razdejanja 

*** 

Svoboda ni nespremenljiva postava 

Svobode nam ne zagotavlja država 

Svoboda je dražja, svoboda je drža 

*** 

Svoboda ni znana, neznanska pot je, tu, pred pragom 

Svoboda je glas, na smrt ranjen in gol 

*** 

Svoboda je glagol, svoboda je glagol.  



66 

 

 

6. VIRI IN LITERATURA 
 

Fran. Kolofon in drugi podatki. (online). 2020. (citiran 2. 3. 2021). Dostopno na naslovu: 

https://fran.si/o-portalu?page=Covid_19_2020%20%E2%80%93%20Fran. 

 

Grošelj, R. Besedne vrste v slovenskem jeziku (online). 2015. (citirano 25. 2. 2021). 

Dostopno na naslovu: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-

zalozba/catalog/download/15/47/538-1?inline=1. 

 

Slovenski etnografski muzej. Koronski humor (online). 2020. (citirano 17. 12. 2020). 

Dostopno na naslovu: https://www.etno-muzej.si/sl/koronski-humor. 

 

Stanonik, M. Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 

1999. 

 

Toporišič, J. Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja Maribor, 1976. 

 

 

 



67 

 

7. PRILOGE 
 

7. 1 Priloga 1 – Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA MLAJŠO GENERACIJO 
 

 

KORONABESEDIŠČE 

Prosimo, če za potrebe raziskovalne naloge rešiš spodnjo anketo. Tam, kjer ne znaš, pusti, oz. 

dopiši, da ne veš. Brez slabe vesti. Prosimo za takšne razlage, ki so težje oz. za osnovnošolce 

težje razumljive. Če pa znaš, super. 

Anketa je anonimna, zanima nas samo starost. Hvala. 

 

Zahtevano 

 

 

Koliko si star/-a? * 

 

 

Ali poznaš glagol POTRČATI * 

 

DA NE 

 

 

Razloži glagol potrčati 

 

 

Ali poznaš glagol KACINITI * 

 

DA NE 

 

 

Razloži glagol kaciniti 

 

Ali poznaš glagol HOJSATI * 

 

DA NE 

 

 

Razloži glagol hojsati. 

 

 

Če znaš razloži naslednjo šalo: Kaj misliš, a manipulirajo z nami? A si nora? Saj bi povedali po 

televiziji! 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: Super, v CV bom lahko dodal še postavko »učitelj za drugi 

razred OŠ«. 
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Če znaš, razloži naslednjo šalo: Iz UKC Ljubljana pozivajo vse, ki so si ogledali vsaj 5 sezon 

serije Zdravnikova vest, da se jutri javijo za delo. 

 

 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: MASKO, gospod, MASKO! Pa saj ni več obvezna. Seveda je, 

kaj niste poslušali poročil ob 13h? Ne, jaz sem poslušal tista ob 14h! 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: Če bi se dobro poročile, bi sedaj vozile traktor, sadile čebulo, 

krompir in bile na svežem zraku... ne pa sedele v stanovanjih, na balkonih in se pritoževale. 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: Spet se počutim kot pri 16ih. Spet imam dolge lase, bencin je 

poceni, a nikamor ne smem. 

 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: Janezek se pogovarja z babico. "Babi, komaj čakam na 

praznovanje mojega letošnjega rojstnega dne," reče Janezek. "Kako pa ga boš praznoval, če 

smo vsi v karanteni?" vpraša babica. "Ja preko snapchata," ji odgovori Janezek. 

 

 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: Korona virus je bil že za časa Kristusa. Prvi ga je zaznal Poncij 

Pilat in si šel takoj roke umit. 

 

 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: Garant nisi poslala tistega verižnega pisma Lej 

kakšno sranje si naredila! 

 

 

 

Če znaš, razloži naslednjo šalo: Leto 2020 je edinstveno prestopno leto. Februar ima 29 dni, 

marec 300 dni, april pa 5 let! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STAREJŠE 
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BESEDIŠČE V POVEZAVI Z NOVIM VIRUSOM 

Prosimo, če za potrebe raziskovalne naloge lahko opisno odgovorite na nekaj spodnjih 

vprašanj. Prosimo - za realne rezultate - da res odgovarjate, kar veste, ne da poiščete informacijo 

na spletu in šele potem odgovorite. Kaj se vam zdi, da bi lahko beseda pomenila oz. v katerih 

okoliščinah bi se lahko uporabila. Anketa je anonimna in se vam že vnaprej zahvaljujemo za 

sodelovanje. 

 

 

Ali na pamet veste, katera je bila beseda leta 2020? Če, jo navedite. 

 

 

Razložite besedo POTRČATI. * 

 

 

Razložite besedo KACINITI. * 

 

Razložite besedo (od)HOJSATI * 

 

 

Se vam zdijo zgornje besede pozitivno ali negativno usmerjene? 

Označite samo en oval. 

 

Pozitivno Negativno Nevtralne 

 

 

Katere povsem nove besede ste spoznali v preteklem letu? * 

 

 

Katere besede ste v povsem novem kontekstu/okoliščinah spoznali v preteklem letu? * 

 

 

Pravilno pisati: * 

 

covid    kovid     oboje je prav. 
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Ali se piše c/kovid skupaj ali narazen - prim. c/koronabesedišče ali c/korona besedišče * 

 

skupaj c/koronabesedišče              c/korona besedišče       Vseeno 

 

 

 

Menite, da je beseda k/corona iz kitajščine ali ne? * 

 

Da Ne 

 

 

Če znate, razložite naslednjo šalo: Super, v CV bom lahko dodal še postavko 

»učitelj za drugi razred OŠ«. 

 

 

Če znate, razložite naslednjo šalo: Iz UKC Ljubljana pozivajo vse, ki so si ogledali vsaj 5 

sezon serije Zdravnikova vest, da se jutri javijo za delo. 

 

Razložite naslednjo šalo: Če bi se dobro poročile, bi sedaj vozile traktor, sadile čebulo, 

krompir in bile na svežem zraku... ne pa sedele v stanovanjih, na balkonih in se pritoževale. 

* 

 

Če znate, razložite naslednjo šalo: Janezek se pogovarja z babico. "Babi, komaj čakam na 

praznovanje mojega letošnjega rojstnega dne," reče Janezek. "Kako pa ga boš praznoval, če 

smo vsi v karanteni?" vpraša babica. "Ja preko snapchata," ji odgovori Janezek. 

 

 

Če znate, razložite naslednjo šalo: Korona virus je bil že za časa Kristusa. Prvi ga je zaznal 

Poncij Pilat in si šel takoj roke umit. 

 

 

 

Priloga 2 – Število izpisanih glagolov po posameznih kategorijah 

 

 

 

Vseh 

glagolov 

V 1. 

osebi   

V 2. 

osebi  

V 3. 

osebi   

Ed. dv. Mn. Sed.  Pret. Prih. 

645 220 104 321 407 18 220 403 142 100 

 

 

povedni pogojni  velelni  Dovršni Nedovršni 

583 33 29 199 446 
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