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3.3 Prepoznavanje različnih tipov večbesednih leksikalnih enot v
besedilu – vaje
Priporočljivo je, da si sproti beležite postopek in ugotovitve, saj vam bo to prišlo prav pri
izdelavi raziskovalne naloge. Za vnašanje rešitev lahko uporabite kar ta dokument, tako da ga
s svojim imenom shranite na računalnik.
Odpremo orodje Sketch Engine (SkE):
- NoSkE: http://nl.ijs.si/noske/janes04.cgi/first_form?corpname=janes.04
- FRISke: https://sketch.cjvt.si/bonito/janes04.cgi/first_form - BESEDNE SKICE

izbira korpusa
vpis besede/leme
izbira besedne vrste
Slika 1: Začetno okno v orodju Sketch Engine

Analiza bo potekala v orodju Sketch Engine (SkE) z uporabo funkcije »Iskanje«
(konkordance) in »Besedne skice« (ang. Word Sketches). Uporabljali bomo korpus KRES za
analizo splošne slovenščine in korpus JANES za analizo spletne slovenščine. Znotraj korpusa
JANES lahko izbiramo med različnimi podkorpusi: Janes Blog, janes Comment, Janes Forum,
Janes Tweet itd.
V okence »Lema« vtipkamo poljubno besedo v osnovni obliki (lemi). To, kar dobimo, so
besedne skice.
Besedne skice so avtomatsko izdelan povzetek slovničnega in kolokacijskega obnašanja
določene besede.
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gramatična relacija
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Slika 2: Besedne skice za besedo koža








LEMA je beseda v osnovni obliki.
KOLOKATORJI so besede, ki se tipično sopojavljajo s preučevano besedo in z njo
tvorijo KOLOKACIJE (kolokator + koža = kolokacija). Da zvezo štejemo za kolokacijo,
mora imeti v korpusu najmanj 3 pojavitve. Če kliknemo na kolokator, se nam odprejo
konkordance, ki ta kolokator vsebujejo.
FREKVENCA prikazuje, kolikokrat se kolokator pojavi ob preučevani besedi oz. koliko
kolokacij tvori z njo v izbranem korpusu. Pomembno je razlikovati med absolutno in
relativno frekvenco
STATISTIČNA JAKOST določa trdnost in sosdvisnost besed, ki vstopajo v kolokacijo.

3.3.1 Od kolokacije do frazema
1. naloga
 V izhodiščnem okencu (gl. Sliko 1) izberemo korpus KRES, odtipkamo besedo: jajce in
določimo besedno vrsto: samostalnik.
 Kolikokrat se beseda jajce pojavlja v korpusu KRES in kolikokrat v korpusu JANES? Ali
lahko na podlagi tega kaj sklepamo?
→ frekvenco.
 V dobljeni besedni skici analiziramo kolokatorje v posameznih dveh stolpcih (relacije:
S_kakšen?, S_kdo-kaj? in S_kako-kdaj_p?). Kakšne pomene besede jajce izkazujejo
kolokatorji v obeh korpusih? Preverimo tudi relacije z glagoli in s predlogi.
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Ali se morda pod katerimi kolokatorji skrivajo frazeološke enote. Pod katerimi
kolokatorji? Katere?
Skušaj ugotoviti, kaj pomenijo te frazeološke enote tako, da jih kot celoto vtipkaj v
iskalno okence.

2. naloga
 Razdelimo se v skupine oz. v vrste. V prvi vrsti dijaki delajo s korpusom Kres, v drugi
pa s korpusom Janes
 Izdelamo besedno skico za pridevnik bolan.
 Najprej zabeležimo frekvenco leme v obeh korpusih. Kaj ugotovimo?
 Analiziramo kolokatorje v relacij S_kakšen? v obeh korpusih. Katere pomene
nakazujejo kolokatorji v prvem stolpcu? Poskusimo vsak pomen ponazoriti z ustrezno
konkordanco – zgledom iz korpusa.
 Naredimo enako raziskavo še za pridevnik hud v obeh korpusih
3.3.2 Od kolokacije k frazeološkim enotam
1. naloga
V tej nalogi se bomo osredotočili na prepoznavanje različnih tipov večbesednih enot
(kolokacije, stalne zveze, frazeološke enote). Obe skupini bosta primerjali rezultate iskanja
po korpusu, pri čemer bo ena skupina uporabljala besedne skice, druga pa običajno iskanje v
konkordančniku. Obe skupini bosta uporabljali najprej podkorpus Tweet, nato pa še celotni
korpus Janes.
 V konkordančnik oz. besedno skico vtipkajte besedo dlaka.
o Katere VLE je mogoče izluščiti na podlagi besedne skice. Zapišite kolokacije,
stalne zveze in FE:
o Katere VLE je mogoče izluščiti na podlagi splošnega iskanja.
JANES (Tweet): iskati dlako v jajcu, brez dlake na jeziku, za mišjo dlako, volk dlako
menja, narave nikoli, dlaka se ježi, gre pokonci, se dvigne, gre gor ...
 Ali najdemo te zveze tudi v SSKJ. Kaj pomenijo?
 Ali je v SSKJ katera VLE, ki je v korpusu nismo našli
 Če bomo imeli veliko časa na voljo, se gremo lahko pred delavnicami še igro besed:
http://www.igra-besed.si/
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