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Uporaba v spletni in splošni slovenščini



• Raba frazeoloških enot

Spletna slovenščina

Splošna slovenščina



1. Živalske prispodobe se v spletni slovenščini večkrat pojavljajo z negativnim prizvokom.

2. V spletni slovenščini je uporaba prispodob svobodnejša in ustvarjalnejša, uporabniki 

prispodobe prirejajo, medtem ko v standardni slovenščini pisci pri rabi prispodob 

upoštevajo slovnična pravila in izvorni pomen teh besednih zvez.

3. Živalske prispodobe se pogosteje uporabljajo v standardni oz. splošni slovenščini.



• Korpus Janes

• Korpus Kres        



 

Iskalni pogoj Janes Kres 

kot pes  laže kot pes teče 
o krade kot pes teče 
o žali kot pes teče 

 biti kot pes in mačka 

 držati kaj kot pes ježa 

 mrzlo/vroče kot pes, drago 
kot pes 

 zvest kot pes 

 kopati kot pes 

kot mravlja  priden kot mravlja 

 kmet je kot mravlja zato, 
ker je mravlja kmet. 

 delati kot mravlja 

 hiteti kot mravlja 

 gomazeti kot mravlje 

kot slavček  poje kot slavček 

 žvrgoli kot slavček 

 poje kot slavček 

kot rak  rdeč kot rak 

 pečen kot rak 

 širi se kot rak 

 rdeč kot rak 

 širi se kot rak 

kot lisica  zvit kot lisica 

 lačen kot lisica, zvit kot volk 

 nedolžen kot lisica v kurniku 

 zvit kot lisica 
 

kot prašič  obnašati se kot prašič 

 smrdeti kot prašič 

 zveneti kot prašič s 
prehladom 

 kruliti kot prašič 

 biti debel kot prašič 

kot vidra  kozlati/bruhati kot vidra 
 

/ 

kot maček  presti kot maček 

 smukati se kot maček okoli 
vrele kaše 

 otrpniti kot maček, ki ga 
obsvetiš z žarometi 

 smukati se kot maček okoli 
vrele kaše 

pijan kot  pijan kot žival 

 pijan kot svinja 

 pijan kot krava 

 pijan kot konj 

 pijan kot krava 
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