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POVZETEK 

 

Prvine prekmurščine v izgovorjavi angleščine v Prekmurju 

 

Pričujoče diplomsko delo raziskuje vprašanje vpliva prekmurskega narečja na 

izgovorjavo angleščine pri prekmurskih dijakih in učencih v soodvisnosti od 

lastnosti učencev, ameriške angleščine in različnih psiholoških dejavnikov. V 

teoretičnem delu so po poglavjih predstavljene glasoslovne značilnosti 

prekmurskega narečja in glasoslovne značilnosti angleškega jezika, v zadnjem 

segmentu teoretičnega dela pa so te primerjane in ponazorjene s primeri. 

Teoretska izhodišča o vplivu dialekta na tuj jezik so podkrepljene z rezultati v 

praktičnem delu. V raziskovalnem delu sta uporabljeni dve raziskovalni metodi, in 

sicer protistavnost in analiza napak. Ključni del raziskave predstavljajo posnetki 

angleške izgovorjave učencev in dijakov v Prekmurju, ki prihajajo iz dveh šol. 

Posnetki učencev in dijakov so transkribirani po slušnem vtisu, rezultati pa so 

predstavljeni po kategorijah in glede na glasovna okolja. Z dobljenimi rezultati 

dokazujemo močan vpliv prekmurskega dialekta na izgovorjavo angleščine pri 

učencih in dijakih, ki so sodelovali v raziskavi. Poleg tega smo nekatere podatke o 

izgovorjavi angleščine učencev in dijakov pridobili s pomočjo anketnega 

vprašalnika, katerega namen je bil spoznati, ali se učenci in dijaki zavedajo vpliva 

narečja na tuj jezik in kolikšno mero pozornosti namenjajo pravilni izgovorjavi 

angleščine. Za analizo teh podatkov smo uporabili deskriptivno metodo. Rezultati 

diplomskega dela bodo lahko v pomoč tako učencem kot učiteljem angleščine pri 

izgovorjavi angleščine.  

 

KLJUČNE BESEDE: prekmursko narečje, angleški jezik, glasoslovje 

prekmurskega narečja, glasoslovje angleškega jezika, dialektologija, fonetika, 

fonologija, medjezik, protistavnost, analiza napak 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Features of the Prekmurje Dialect in the Pronunciation of English in 
Prekmurje 
 
This diploma work focuses on the influence of the Prekmurje dialect on the 

English pronunciation among students in Prekmurje with the co-dependency of 

the students' characteristics, American English, and various psychological factors. 

The theoretical part consists of chapters which describe the phonetic features of 

the Prekmurje dialect as well as the English language. The last segment of the 

theoretical part includes a comparison of these features as well as illustrative 

examples. The theoretical basis on the influence of a dialect on a foreign language 

is supported with results presented in the empirical part. The empirical part 

presents two research methods, and these are contrastive analysis and error 

analysis. Recordings of the English pronunciation of students from two different 

schools in Prekmurje present the essential part of the research. The students’ 

recordings have been phonetically transcribed only by listening, and the results 

are presented in categories and according to the sound environment. The results of 

the research clearly show a strong influence of the Prekmurje dialect on the 

English pronunciation among students who took part in the research. Furthermore, 

some of the data on the students’ English pronunciation was conducted with the 

help of a survey which aimed at whether or not the students are aware of the 

influence of a dialect on a foreign language, and how much attention they pay to 

the correct English pronunciation. Descriptive method was used to analyse the 

mentioned data. The results of the diploma work could be of help to students as 

well as teachers in the students’ English pronunciation.  

 

KEY WORDS: Prekmurje dialect, English language, Prekmurje dialect 

phonetics, English phonetics, dialectology, phonetics, phonology, interlanguage, 

contrastive analysis, error analysis 
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I TEORETIČNI DEL 

1 Uvod 
 

Angleščina kot svetovni jezik vse bolj prodira v vsakdanje življenje; učijo se je že 

učenci vseh generacij, v zadnjem času se je pričnejo učiti vse mlajši učenci. 

Znanje angleškega jezika tudi v Sloveniji predstavlja vse pomembnejši in 

nepogrešljiv dejavnik na vseh ravneh življenja. Kadar se učimo kateregakoli 

tujega jezika, pogosto vnašamo vanj vzorce iz maternega jezika. Prenašanje 

določenih posebnosti maternega jezika v tuji jezik – medjezik – poteka na vseh 

jezikovnih ravninah, tudi na področju izgovorjave glasov tujega jezika 

(medfonologija). 

 

Vse več ljudi na sploh je veščih tujih jezikov, predvsem angleškega, vendar pa 

predvsem v izgovorjavi prihaja do napak. Čeprav se mnogokrat ne zavedamo, 

govorci angleškega jezika kot tujega jezika delamo napake, velikokrat na podlagi 

vnašanja sestavin iz lastnega jezika v tujega. Narejenih je bilo precej raziskav s 

področja vpliva slovenskega knjižnega jezika na angleščino, vendar pa je prav 

narečje tisto, s katerim se govorec najprej sreča in ga tudi uporablja; iz tega sledi, 

da lahko pričakujemo vnašanje sestavin narečja v tuj jezik tako na ravnini 

skladnje, glasoslovja kot tudi oblikoslovja in besedotvorja.  

 

Otrok se pri učenju oz. natančneje usvajanju jezika najprej sreča z govorom, saj 

slišane beseda ponavlja. Govor pa je že od ranega otroštva najpogosteje zamejen z 

narečjem, saj ga v domačem okolju govorec največ uporablja. Glede na to učenec 

v tuji jezik ne prenaša samo vzorcev iz knjižnega jezika, ampak tudi oz. predvsem 

iz narečja maternega jezika. V diplomskem delu želimo raziskati, kakšen je vpliv 

prekmurskega narečja na izgovorjavo v angleščini ter kje se najpogosteje in 

najintenzivneje pojavlja. Da bi raziskali in dokazali ta vpliv, je nujno predstaviti 

prekmursko narečje z vsemi jezikovnimi pojavi in posebnostmi ter nato 

predpostavke potrditi s pridobljenimi rezultati raziskave.   
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V diplomskem delu se bomo ukvarjali z raziskovanjem vpliva narečja in nekaterih 

drugih dejavnikov na izgovorjavo angleških glasov. V teoretičnem delu bodo 

najprej predstavljeni prekmursko narečje s tremi podnarečji, zgodovinski razvoj in 

glasoslovne posebnosti, nato pa bodo vanj umeščeni govori na področjih, kjer 

bomo raziskovali te pojave pri učencih in dijakih. V raziskovalnem delu se bomo 

ukvarjali z izgovorjavo angleščine dijakov in učencev vseh treh skupin 

prekmurskega narečja ter s podrobno analizo skušali povezati glasove v angleščini 

z glasovi v prekmurščini. Pri postavljanju teoretičnih izhodišč se bomo opirali 

predvsem na literaturo dr. Klementine Jurančič Petek in dr. Mihaele Koletnik ter 

drugih avtorjev ter na lastne ugotovitve. 

 

Pred nekaj leti se je z enakim problemom ukvarjala dr. Klementina Jurančič 

Petek, ki je v svoji vseslovenski raziskavi prišla do ugotovitve, da narečje vpliva 

na izgovorjavo angleščine. V tem času se je zgodilo kar nekaj tehnoloških 

sprememb; kot najpomembnejšo bi lahko izpostavili razširjeno uporabo 

svetovnega spleta, prek katerega vse več že zelo mladih učencev prosto dostopa 

do informacij v angleškem jeziku; gre predvsem za družabna spletna mesta, kjer 

mladi spoznavajo ljudi iz angleško govorečih, pa tudi drugih držav, jezik 

sporazumevanja pa je v večini angleški. Poudariti je treba, da pri teh procesih 

prihaja do mešanja sestavin mnogih jezikov, in še številnejših narečij, kar odseva 

na vseh ravneh uporabe angleškega jezika pri učencih in dijakih.  

 

V praktičnem oz. empiričnem delu diplomske naloge bomo preizkušali, kako v 

konkretni uporabi tujega jezika glasovi prekmurskega narečja vplivajo na 

izgovorjavo angleških glasov. Rezultate bomo analizirali na podlagi zvočnih 

posnetkov učencev in dijakov, ki jih bomo posneli med izgovorjavo (branjem) 

angleških besed oz. kratkih besedil, prevajanjem besed iz slovenščine v 

angleščino ter prostim govorom. Pri tem bomo posebej pozorni predvsem na zelo 

široke samoglasnike, ki so za to področje še posebej značilni (pa tudi na ozke 

samoglasnike, ki se razlikujejo od knjižnih), in ugotavljali, ali se pri teh učencih 

pojavljajo tudi v angleški izgovorjavi. Zanimalo nas bo tudi, do kakšnih razlik 

prihaja pri izgovorjavi soglasnikov. Poleg prekmurščine bomo skušali povezati 
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tudi odvisnost izgovorjave angleških glasov od drugih dejavnikov, in sicer: 

starosti učencev in dijakov, trajanja učenja angleščine, zanimanja za jezike, 

uporabe variant angleščine ipd. 
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2 Namen in cilj diplomske naloge  

 
2.1 Namen 

  

Namen diplomskega dela je opozoriti na napake in odstopanja, ki se pojavljajo v 

izgovorjavi angleščine, ki jo govorijo učenci in dijaki iz Prekmurja. Na podlagi 

rezultatov želimo ugotoviti, kakšna je današnja situacija, naš namen pa je tako 

učencem oz. dijakom kot učiteljem angleškega jezika olajšati učenje izgovorjave – 

če se bodo ti zavedali, v katerih kontekstih delajo najznačilnejše napake, jih bodo 

lažje odpravili. Z diplomsko nalogo želimo opozoriti na napake, ki jih učeči delajo 

zaradi vpliva narečja. Za ta problem smo se odločili predvsem zato, ker je še 

premalo raziskan in poznan, a po našem prepričanju še kako pomemben pri 

učenju in poučevanju angleščine kot tujega jezika. 

 
2.2 Cilj 

 
Izgovorjava angleškega jezika tujih govorcev odstopa od izgovorjave naravnih 

govorcev (native speakers) in je odvisna od številnih dejavnikov, v veliki meri od 

maternega jezika ter narečja le-tega. Glavni cilj diplomske naloge bo poiskati 

prvine oz. vplive narečja – prekmurščine, vidne v izgovorjavi angleščine 

prekmurskih učencev in dijakov, v soodvisnosti od naslednjih dejavnikov: 

- starosti učencev in dijakov, 

- uspeha pri angleščini (ocene), 

- uporabe variant angleščine (britanska, ameriška ...), 

- stika s tujimi elektronskimi viri, 

- števila let učenja angleščine kot tujega jezika, 

- stika z naravnimi govorci (preko socialnih omrežij, preživljanje počitnic v 

tujini ipd.), 

- zanimanja za (angleški) jezik, 

- učiteljevega poudarka na angleško izgovorjavo v okviru pouka angleškega 

jezika, 

- … 
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V letih 2002–2004 je dr. Klementina Jurančič Petek izvedla vseslovensko 

raziskavo vpliva narečij na izgovorjavo angleščine, pred tem pa je bilo izvedenih 

veliko lingvističnih raziskav, ki so skušale ugotoviti vpliv materinščine na 

izgovorjavo tujega jezika. Te raziskave se niso osredotočale na narečja, ki imajo, 

glede na rezultate iz leta 2004, opazen vpliv na izgovor v angleščini. Dr. 

Klementina Jurančič Petek je takrat prišla do rezultatov, da na angleščino, ki jo 

govorijo slovenski učenci in dijaki, vplivajo različni dejavniki, npr. variante 

angleščine; navkljub neposredni izpostavljenosti slovenskih dijakov in učencev 

tujim elektronskim medijem, je opazen vpliv materinščine; dokazan je tudi vpliv 

posameznih narečij prvega jezika; vpliv narečij se kaže predvsem v izgovorjavi 

samoglasnikov, kar pa odstopa od kontrastivne analize slovenskega in angleškega 

glasovnega sistema (Jurančič Petek: 2009). 
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3 Prekmurje – geografska in zgodovinska umestitev pokrajine  
 
Pričujoče poglavje diplomskega dela na kratko predstavlja Prekmurje; 

predstavljeni so najznačilnejši geografski in zgodovinski dejavniki, ki so v 

zgodovini vplivali na razvoj narečja, ter raziskovalni področji – mesto Murska 

Sobota in vas Bakovci. 

3.1 Geografska umestitev Prekmurja 

 
Prekmurje je pretežno nižinska pokrajina, ki se razprostira po skrajnem 

severovzhodnem delu Slovenije ob meji z Avstrijo in Madžarsko.  

 

 

Slika 1: Lega Prekmurja1

 
 

Pokrajina leži med Muro na jugu on razvodjem Rabe na severu in se deli na 

severni gričevnati del (Goričko) in južni ravninski del (Dolinsko in Ravensko). Je 

                                                 
1 Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/5/59/Pokrajine_prekmurje.png  (15. 1. 2012). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/5/59/Pokrajine_prekmurje.png%20%20(15�
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razmeroma gosto naseljeno, v povprečju ima 100 prebivalcev na kvadratni meter. 

Večinoma gre za večja podeželska naselja, ki so na ravninskem delu pretežno 

strnjena in gručasta, na Goričkem pa so naselja razpršena po slemenih, kar je 

posledica pretekle agrarne dobe in razdelitve zemljiških posesti.  

Prekmurje je razdeljeno na 16 občin, za upravno, šolsko, kulturno in zaposlitveno 

središče pa velja Murska Sobota, mesto z okrog 15 tisoč prebivalci. (Klemenčič 

2009: 9–15). 

Zaradi geografskih posebnosti je Prekmurje (kot del Pomurja) samostojna 

agrarno-pokrajinska enota. V preteklosti je prav kmetijstvo predstavljalo osrednjo 

gospodarsko dejavnost tega območja, zaradi česar ima pokrajina še danes pretežno 

agrarni značaj. Od kmetijstva se še danes preživlja znaten delež ruralnega 

prebivalstva, ki hkrati s kmetijsko pridelavo in zagotavljanjem visoke ravni 

obdelanosti zemlje prispeva med drugim tudi k ohranjanju naravne in kulturne 

dediščine Prekmurja (Cunder 2009: 117). 

 

Kratek opis mesta Murska Sobota in primestnega naselja Bakovci 

Murska Sobota je mesto in sedež istoimenske občine v Republiki Sloveniji. 

Občina v sedanjem obsegu obstaja od l. 1963, pred 1. sv. vojno je ozemlje 

pripadalo deloma Železni in deloma Zalski županiji na Ogrskem. Občina meji na 

Avstrijo (SZ), Madžarsko (S in SV), občino Lendava (V) ter na jugu ob reki Muri 

na občini Gornja Radgona in Ljutomer. 

Mesto ima zanimiv izvor imena – zaradi sobotnih sejmov so namreč naselje začeli 

imenovati »Sobota«. Po madžarski okupaciji so Madžari madžarski verziji imena 

dodali še »Mura« po reki Muri, ker je na njihovem ozemlju že obstajal kraj z 

imenom Szombat, v slovenščini torej Murska Sobota. Pridevnik »murska« se 

nikoli ni resnično prijel, zato ga Prekmurci pri omembi mesta ponavadi izpuščajo 

in uporabljajo prvotno ime Sobota. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 so se 

pojavile težnje, da bi ime povrnili v prvotno obliko, vendar do tega ni prišlo. 
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Slika 2: Zemljevid Pomurja; v središču Murska Sobota, levo spodaj Bakovci2

 
 

Murska Sobota se je začela razvijati že v srednjem veku, in sicer zaradi prometnic, 

ki so povezovale Ogrsko in nemške dežele. Murska Sobota in njena okolica pa sta 

bili poseljeni že veliko prej, o čemer pričajo prazgodovinska in rimska najdišča; 

med drugim je dokaz za to tudi rimski nagrobnik, vzidan v steno rimsko katoliške 

cerkve sv. Nikolaja. Kot mesto je bila Murska Sobota omenjena leta 1366, urbano 

podobo pa je začela pridobivati šele v drugi polovici 19. stoletja.3

Danes je Murska Sobota majhno, a lepo urejeno mesto severovzhodne Slovenije, 

ki šteje okrog 15 tisoč prebivalcev, meri 64 kvadratnih kilometrov ter ima 189,1 

metra nadmorske višine. Murska Sobota je znana po številnih trgovskih središčih, 

gradu, pokrajinski knjižnici, bogatem muzeju, raznih kulturno-izobraževalnih 

institucijah, ima tudi svojo škofijo itd. Učenci šolo obiskujejo na kar štirih 

osnovnih šolah, dijaki pa se imajo možnost vpisati v različne srednješolske 

programe; v diplomskem delu bodo pri empiričnem delu sodelovali dijaki 

Gimnazije Murska Sobota.  

  

 

 

                                                 
2 Vir: http://www.skofija-sobota.si/slikedod/zemljevid%20skofije.jpg (2. 2. 2012). 
3  Povzeto po Krajevnem leksikonu Slovenije (1980: 265–280). 

http://www.skofija-sobota.si/slikedod/zemljevid%20skofije.jpg�
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Bakovci so razmeroma velika, gručasta vas z nadmorsko višino 187 m in okrog 2 

tisoč prebivalci. V preteklosti je bilo naselje, tako kot drugod po Prekmurju, 

večinoma kmetijsko zaznamovano. Danes še vedno obstaja nekaj večjih in precej 

malih kmetij, ki se pretežno ukvarjajo s samooskrbo. 

Naselje je urejeno, ima veliko društev, npr.:  športno-nogometno, gasilsko, 

upokojensko, strelsko, mladinsko, čebelarsko in kinološko društvo ter klub ribičev 

in balonarjev. Velik pomen vaščani dajejo ohranjanju kulturne dediščine, kar 

uresničujejo s prirejanjem različnih prireditev s kulturnimi vsebinami in drugimi 

projekti. 

Sredi vasi je nova in urejena osnovna šola, poleg nje otroški vrtec, čez cesto pa 

vaško-gasilsko-kulturni dom in cerkev. Bakovčani se ponašajo s prenovljenim 

igriščem za veliki in mali nogomet ter na novo zgrajenim nogometnim stadionom.  

Zgodovino Bakovcev je raziskal in popisal škof dr. Jožef Smej.4

                                                 
4 Glej Smej (2001).  

 Glede zgodovine 

vasi je zanimiv predvsem izvor imena (prvotno naj bi po nekaterih zapisih to bili 

Barkovci), glede katerega obstajata dve različici nastanka. Prva teorija pravi, da 

naj bi Bakovci dobili ime po tam živečem grofu Barkociju, druga pa, da so kraju 

dali ime »barkarji«, ki so se zaradi pogostih poplav v preteklosti po ulicah morali 

voziti z barkami. 
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Slika 3: Osnovna šola Bakovci5

 

 

3.2 Prekmurje skozi zgodovino6

 

 

Sredi 9. stoletja je Prekmurje spadalo h kneževini Spodnji Panoniji pod vodstvom 

moravskih knezov Pribine in Koclja, ki je kasneje postala obmejna frankovska 

grofija, ki je segala do Blatnega jezera na vzhodu in današnje Slovaške na severu. 

Po madžarskem uničenju okoli l. 900 so področje postopno kolonizirali Madžari, 

po čemer je ozemlje med Muro in Rabo večinoma prešlo v roke madžarskih 

fevdalcev. To je pustilo pomemben zgodovinski pečat v razvoju Prekmurja, saj je 

pokrajina tako z vključitvijo v madžarsko fevdalno državo, cerkev in družbo 

spremenila svojo gospodarsko, družbeno, kulturno in ne nazadnje jezikovno 

podobo. V tem času so imeli Slovenci med Muro in Rabo le skromne stike s 

prebivalci ostalih slovenskih pokrajin. To je povzročilo, da je pokrajina ostala 

nerazvita in obrobna, saj je bila odmaknjena od velikih središč in prometnih poti. 

                                                 
5 Vir: 
http://www.google.si/imgres?q=bakovci&um=1&hl=sl&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&t
bnid=vL6dUxTzLL8YoM:&imgrefurl=http://www.o- (5. 2. 2012). 
6 Povzeto po Zupančič (2009: 21–24). 

http://www.google.si/imgres?q=bakovci&um=1&hl=sl&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=vL6dUxTzLL8YoM:&imgrefurl=http://www.o-bakovci.ms.edus.si/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dblogcategory%26id%3D16%26Itemid%3D31&docid=VmNvYzHDeBJx0M&imgurl=http://www.o-bakovci.ms.edus.si/dokumenti/083.jpg&w=930&h=623&ei=Cr9VUPfQFNDWsgbzw4CYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=811&vpy=290&dur=3037&hovh=184&hovw=274&tx=130&ty=92&sig=116725253332696863932&page=2&tbnh=155&tbnw=201&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:15,i:160�
http://www.google.si/imgres?q=bakovci&um=1&hl=sl&sa=N&biw=1280&bih=699&tbm=isch&tbnid=vL6dUxTzLL8YoM:&imgrefurl=http://www.o-bakovci.ms.edus.si/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dblogcategory%26id%3D16%26Itemid%3D31&docid=VmNvYzHDeBJx0M&imgurl=http://www.o-bakovci.ms.edus.si/dokumenti/083.jpg&w=930&h=623&ei=Cr9VUPfQFNDWsgbzw4CYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=811&vpy=290&dur=3037&hovh=184&hovw=274&tx=130&ty=92&sig=116725253332696863932&page=2&tbnh=155&tbnw=201&start=15&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:15,i:160�
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V 16. stoletju so na območje vpadali Turki, ki so prav tako vplivali na podobo 

pokrajine. 

Prekmurje in Porabje je v 16. in 17. stoletju zajel močen val protestantskega 

gibanja, ki se je na tem območju ohranilo veliko dlje kot v ostalih slovenskih 

območjih. Protestantizem je pod vplivom Trubarja in slovenske protestantske 

književnosti prispeval k povezovanju pokrajine z osrednjimi, razvitejšimi 

slovenskimi območji. Prekmurski protestantski pisci so v dvesto letih izdali 

številne nabožne tekste, pesmarice in molitvenike. Za najpomembnejše delo velja 

Küzmičev »Nouvi zakon« (1771), ki je normiral prekmurski knjižni jezik. 

 

 

Slika 4: Küzmičev »Nouvi zakon«7

 
 

Po 1. sv. vojni in razpadu Avstro-Ogrske je bil vzhodni del Prekmurja poseljen 

tudi z Madžari, v Porabju pa je ostala slovenska manjšina. Nova meja, oblikovana 

s pariško mirovno pogodbo (1921), je zaradi prehodnosti omogočala medsebojne 

                                                 
7 Vir: sl.wikipedia.org. (16. 4. 2012). 



 

12 
 

stike in gospodarsko izmenjavo. To pa se je spremenilo že po resoluciji 

Informbiroja l. 1948, ko je t. i. »železna zavesa« (Zupančič 2009: 23) prekinila 

stike med prebivalci obeh strani meje, kar je zopet vplivalo na zaostalost 

oddaljenega Prekmurja.     

Po letu 1989 so stare čezmejne poti ponovno oživele, kar je počasi, a vztrajno 

vplivalo na izboljšanje gospodarskega in družbenega položaja Prekmurja. 

Pomemben mejnik predstavlja izgradnja avtoceste, ki Prekmurje povezuje z 

razvitejšimi slovenskimi pokrajinami. Ponekod je razvoj naselij precej podoben 

razvitim centralnim, medtem ko se pokrajina še vedno bori z dolgoletnimi 

negativnimi vplivi, ki so jo odmaknili v obrobje.  

   

3.3 Prekmurje – dežela štorkelj in dobrih ljudi 

 
Prekmurje prebivalci ostalih slovenskih pokrajin največkrat označujejo kot lepo, 

umirjeno, predvsem pa pokrajino, kjer živijo gostoljubni ljudje. Še danes pa jo 

navkljub bogatim kulturnim in naravnim danostim mnogi dojemajo kot zaostalo in 

manjvredno. 

V Prekmurju domujejo štorklje, ki si gradijo gnezda povsod, najpogosteje na 

tramovih električnih napeljav, in so simbol pokrajine ob Muri. 
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Slika 5: Štorklja, simbol Prekmurja8

 
 

Prekmurje je znano po mlinih na Muri, kjer so že v preteklosti mleli moko. Na 

reki Muri je bilo konec 18. stoletja kar 69 plavajočih mlinov, leta 1925 pa naj bi 

bilo evidentiranih 93 lastnikov plavajočih mlinov. Edini panonski plavajoči mlin v 

Sloveniji danes je Babičev mlin na Muri v Veržeju, ki predstavlja edinstven 

spomenik slovenske dediščine in priljubljeno turistično točko.  (Tic Veržej 2012) 

 

Slika 6: Babičev mlin na Muri9

 
 

Prekmurje odlikuje tudi bogata kulinarika, kjer je med jedmi najbolj poznana 

prekmurska gibanica, značilnost pokrajine pa so tudi koline s t. i. bujto repo. Med 

ostalimi jedmi so za Prekmurje značilni še retaši (zavitki) z različnimi nadevi, 

zlevanke, dödöli (krompirjevi žganci) in mnoge druge pristne domače jedi. 

 

                                                 
8 Vir: http://prekmurje.si/wp-content/uploads/galleries/post-24/thumbnails/med-storklja_1.jpg (8. 
6. 2012). 
9 Vir: http://www.centerduo.si/tic/node/17 (4. 4. 2012). 

 

http://prekmurje.si/wp-content/uploads/galleries/post-24/thumbnails/med-storklja_1.jpg�
http://www.centerduo.si/tic/node/17�
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Slika 7: Prekmurska gibanica10

 
 

Za Prekmurje je bila v preteklosti značilna t. i. cimprana gradnja – ljudje so živeli 

v hišah iz lesa, ki so jih grobo obtesali in ometali z ilovico in apnom in so bile 

krite z rženo slamo. Tradicionalnih prekmurskih hiš skorajda ni več, se pa v 

okviru naravnih gradenj nadgrajen postopek cimprane gradnje postopoma že 

uvaja v sodobno gradbeništvo. 

 

Slika 8: Značilna prekmurska hiša oz. "cimprana iža"11

 
 

                                                 
10 Vir: http://www.google.si/imgres?q=prekmurska+gibanica (18. 5. 2012). 
11 Vir: www.pomurec.com (21. 3. 2012) 

http://www.google.si/imgres?q=prekmurska+gibanica�
http://www.pomurec.com/�
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4 Narečje in narečjeslovje 
 
4.1 Narečjeslovje ali dialektologija 

 

Narečjeslovje ali dialektologija je veda, ki raziskuje zemljepisno omejene 

različice posameznih jezikov, to je narečja in krajevne govore, tako na sinhroni 

kot diahroni ravni. Razširjenost narečij in njihovo klasifikacijo je mogoče 

prikazati z narečnimi kartami, vendar lingvistične geografije (ki je ena izmed 

smeri dialektologije) ne zanimajo meje med jeziki ali njihovimi zemljepisno 

omejenimi različki.  

 

Temeljno delo sodobne slovenske dialektologije in lingvistične geografije je 

Slovenski lingvistični atlas, ki ga je leta 1934 zasnoval Fran Ramovš. Mreža SLA 

zajema 406 krajev, vprašalnica za SLA pa 970 osnovnih vprašanj iz 16 področij. 

Lingvistično geografijo zanima prostorska razširjenost jezikovnih pojavov v enem 

ali več jezikih, kar prikazujejo lingvistične karte ali atlasi. (Škofič: 2009)12

 

 

Znanstveno raziskovanje slovanskih narečij sega 160 let v zgodovino. Prva 

znanstvena narečjeslovna raziskava je delo Rusa Sreznevskijega, ki je izšla leta 

1841 v St. Petersburgu. Na Slovenskem so se s slovensko dialektologijo oz. 

narečjeslovjem ukvarjali v Gradcu v okviru slovanskega seminarja pod 

mentorstvom Karla Štreklja. Leta 1919 je dialektologija postala predmet na 

filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer so ga predavali Fran Ramovš (1919–1952), 

Rudolf Kolarič (1952–1958) in Tine Logar (1958–1986), njihovo delo pa sta 

nasledili Zinka Zorko in Vera Smole. (Koletnik 2010) 

 

4. 1.1 Členitev slovenskega jezika na narečne skupine13

 

 

»Slovenski jezik je v dialektološkem pogledu in glede na zapleteni razvoj morebiti 

zanimivejši kot marsikak večji slovanski jezik«. (Logar 1975: 5) 

                                                 
12 Vir: http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/01_Predgovor.pdf (24. 7. 2012). 
13 Splošen pregled zgodovine slovenske dialektologije je povzet po Logar (1975: 9–15).  

http://bos.zrc-sazu.si/c/Dial/Ponovne_SLA/P/01_Predgovor.pdf�


 

16 
 

Slovenski jezik spada med južnoslovanske jezike in je poseben tudi zaradi dejstva, 

da je eden redkih, ki je še ohranil dvojino. Po številu govorcev je eden izmed 

najmanjših slovanskih jezikov, saj ga za neposredno komunikacijo uporablja le 

okrog 2 milijona Slovencev. Majhnemu številu govorcev navkljub, je v narečnem 

pogledu najbolj razčlenjen med njimi (Logar 1975: 5).« Majhno narodnostno 

ozemlje, na katerem se govori slovenski jezik, se stika z dvema svetovoma, in 

sicer z romanskim na zahodu ter germanskim na severu. 

  

Slika 9: Govorno območje slovenščine kot uradnega jezika14

                                                 
14 Vir: 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina (2. 9. 2012). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina�
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Po Ramovšu (prav tam), ki je klasificiral slovenski jezik na narečja, se ta deli na 

več kot 40 narečij in govorov, ki so vpeti na sedem narečnih skupin, kjer vsaka od 

njih vsebuje več narečij. V slovenskem jeziku tako obstaja 7 narečnih skupin:  

- panonska (s štirimi podnarečji), 

-  štajerska, 

-  dolenjska, 

-  koroška,  

- gorenjska,  

- primorska,  

- rovtarska. 

 

Vzroki za narečno členjenost 

 

Za členitev slovenščine na narečja obstajajo različni tako notranji kot zunanji 

dejavniki. Kot enega pomembnejših razlogov izpostavljamo samo naselitev 

slovenskega ozemlja. To je bilo naseljeno v dveh valovih – po letu 550 s plemeni, 

ki so prišla sem iz severa, domnevno je bilo poseljeno območje severno in 

zahodno od Alp; po letu 568 pa je sledil val iz juga ob Dravi in Savi navzgor, ki 

se je ustavil ob Alpah. Plemena so vse do osmega stoletja govorila praslovansko, 

nato se je jezik od praslovanščine začel oddaljevati in se v enajstem stoletju 

izoblikoval v samostojno alpsko slovenščino. Kasneje, v dvanajstem in trinajstem 

stoletju, se je jezik razcepil na dve narečji – jugovzhodno in severozahodno. V 

naslednjih stoletjih je prihajalo do številnih cepitev in sprememb narečij; v tretji 

etapi slovenskega vokalizma sta se dve glavni narečji sprva razcepili na štiri, nato 

na osem narečnih sistemov, ki so se poenostavljali in drobili še naprej. Danes  
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imamo na slovenskem prostoru več kot 50 narečij; nekatere od narečnih skupin 

imajo podnarečja in krajevne govore, najmanjše enote pa so govori posameznega 

kraja. (Koletnik 2010) 

 

Po Logarju (1975: 5) naj bi členjenost na narečja spodbujalo tudi dejstvo, da so se 

inovacije, izhajajoče iz današnjega srbohrvaškega ozemlja, širile preko meja na 

današnje slovensko ozemlje. Te naj ne bi zajele vsega področja, ampak le 

jugovzhodni del, ki je bil dostopnejši. Inovacije niso dosegle področij, ki so bila 

nedostopna zaradi slabih prometnih povezav in naravnih ovir – Pohorja, 

Kamniških Alp, Karavank in Julijskih Alp. 

 

Dejavniki, ki so pospeševali in sooblikovali narečno členjenost, so bili še: 

geografski dejavniki (predvsem visoke gore, ki so preprečevale dostop), prometne 

poti, zgodnja upravno-politična ureditev slovenskega ozemlja, cerkveno-upravna 

organizacija prafar in kasnejših far. Na podlagi vseh omenjenih dejavnikov so se 

na določenih področjih oblikovale manjše narečne enote – narečja in govori. 

(Logar 1975: 5–7) 

 
 

Slika 10: Ramovševa karta slovenskih narečij15

                                                 
15 Vir: 

 

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/oseb_stran/slovenska_narecja_v1.html (13. 12. 2011). 

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/oseb_stran/slovenska_narecja_v1.html�
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Značilnosti, po katerih se slovenska narečja ločijo med seboj  

 

Slovenska narečja se najizraziteje ločijo v dolgem in kratkem vokalizmu. (Logar 

1975: 8) Ta se ločijo že v številu dolgih samoglasniških fonemov, saj se to giblje 

med 3 in 16 oz. jih je celo več, če se upošteva tudi intonacijo. (Logar: prav tam) 

Vsa narečja, razen podjunskega, ki spada v koroško narečno skupino in je edino 

ohranilo praslovanske nosnike, imajo le ustne dolge samoglasnike. Narečni 

sistemi v slovenščini imajo v večini monoftonge in diftonge različnih kvalitet in 

barv, monoftongični sistemi (npr. gorenjsko narečje in slovenski knjižni jezik) pa 

so redki in so nastali sekundarno z monoftongizacijo predhodnih diftongov. 

Čeprav so si nekatera med seboj oddaljena narečja precej podobna glede na 

samoglasniške sisteme, se ta razlikujejo po pogostnosti (frekvenci) in razvrstitvi 

(distribuciji) posameznih dolgih vokalov v besednem gradivu, kar izhaja iz 

dejstva, da so se velikokrat isti praslovanski vokali v različnih narečjih razvijali 

različno, pa tudi, da so različni praslovanski vokali dali enake rezultate v več 

narečjih. (Logar 1975: 9) 

 

Tudi kratki vokali, ki so se v slovenskih narečjih različno razvijali, v slovenski 

dialektologiji predstavljajo pomemben razločevalni faktor. Diferenciacija 

slovenskega kratkega vokalizma se je intenzivneje pričela pojavljati kasneje od 

diferenciacije dolgega vokalizma, in sicer s pričetkom nekje v 15. stoletju, 

popolnoma pa se je razvila komaj v 17. in 18. stoletju. To Logar (prav tam) 

povezuje z redukcijo (slabenjem) kratkih vokalov, kjer izpostavlja popolne 

onemitve predvsem visokih i, u in jata v zadnjih zlogih in ob sonornih vokalih pa 

tudi disimilacijsko, poakcentsko in popolno akanje, kjer je vsak kratek o iz psl. o, 

ǫ v ziljskih, rovtarskih, dolenjskih in notranjih govorih prešel v a. Kot primera 

nasprotja temu pojavu Logar (prav tam) postavi prekmursko in gorenjsko narečje, 

kjer je, za razliko od zgoraj naštetih govorov, predakcentski o prešel v u. 

Slabenje oz. redukcija kratkih vokalov je slovenska narečja prizadela v različnem 

obsegu: predvsem centralna narečja so velikokrat do največje mere skrajšala 

glasovni obseg besed, medtem pa se je nekaterih obrobnih narečij (narečja v delu 
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Beneške Slovenije, na vzhodnem Štajerskem in v Prekmurju ter v južni Beli 

krajini) vokalna redukcija dotaknila le v majhni meri ali pa skoraj ne.  

 
4.2 Narečje ali dialekt16

 

 

Narečje ali dialekt je jezik, ki se govori na določenem zemljepisnem področju in 

ga določamo na podlagi skupnih temeljnih značilnosti na vseh jezikovnih 

ravninah ravninah.  

Vsako narečje določijo: 

- t. i. slušni vtis (vsako narečje ima različno razvojno stopnjo posameznih 

glasov in izgovorno nianso tega glasu);  

- naglas, ki je lahko bodisi tonemski bodisi jakostni; 

- značilen ritem (zahodni dialekti imajo hitrejši ritem in obratno); 

kolikostna nasprotja – v nekaterih narečjih so kolikostna nasprotja 

ohranjena, v nekaterih pa ne.  

 

Meje med narečji niso ostre in se določajo glede na gostoto izoglos posameznih 

jezikovnih pojavov, pri čemer gre največkrat za glasoslovne pojave. Narečje se 

največkrat realizira kot govorni pojav, redkeje pa je zapisan, čeprav veliko 

avtorjev tudi piše v narečjih, v celoti narečna so npr. glasila porabskih Slovencev, 

veliko se prekmurščina uporablja tudi v medijih, leposlovju in glasbi.  

 

Znotraj narečij obstajajo podnarečja, ki so značilna za narečja, pri katerih se 

izoglose na določeni liniji zgostijo – le-teh ni dovolj, da bi lahko tvorile neko 

novo narečje, ampak se le omejujejo na določeno jezikovno ravnino, najpogosteje 

glasoslovno (npr. tip naglaševanja, razvoj vokalizma itd.). Podnarečja se delijo na 

še manjše enote, in sicer na krajevne govore. Tu gre lahko za govore ožjega 

področja, lahko pa tudi posamezne vasi.  

 

                                                 
16 Pridobljeno po Koletnik (2010). 
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4.3 Panonska narečna skupina – delitev 
 

Shema prikazuje delitev panonske narečne skupine na narečja ter naprej na 
podnarečja. 

PANONSKA NAREČNA SKUPINA17

 

     

Prekmursko narečje           Prleško narečje          Haloško narečje                     Slovenskogoriško 

narečje18

osrednje (ravensko)        spodnjeprleški govor     vzhodno podnarečje              vzhodno podnarečje 

 

južno (dolinsko)             srednjeprleški govor      osrednje podnarečje              zahodno podnarečje 

severno (goričko)           kujleški govor                zahodno podnarečje 

                                      zgornjeprleški govor 

Shema 1: Panonska narečna skupina19

 

. 

                                                 
17 Pridobljeno po Logar in Rigler (1957). 
18 Ramovš (1935) slovenskogoriško narečje imenuje »goričansko narečje«, govorce pa 

»Goričanci«. 
19 Ramovš (1935) narečno skupino imenuje »severnovzhodna štajerska dialektična skupina«. 
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4.3.1 Prekmursko narečje  
 

Opis prekmurskega narečja 

Prekmursko narečje spada v panonsko narečno skupino, znotraj katere so poleg 

prekmurščine še 3 narečja: prleško, haloško in slovenskogoriško narečje.  

Prekmurščino govorijo  v Prekmurju, ob zgornji Rabi v okolici Monoštra na 

Madžarskem ter v nekaterih vaseh ob madžarsko-avstrijski meji v Avstriji. Velja 

za eno izmed bolj »oddaljenih« območij iz preteklosti, zato ga zaznamujejo 

različne posebnosti, tako na glasoslovni kot oblikoslovni ravni. Že v preteklosti je 

območje bilo v neposrednem stiku z madžarščino, nemščino in hrvaščino, zato se 

v besedju pojavljajo tudi značilnosti omenjenih jezikov. Zaradi velike količine 

prevzetega besedja, predvsem madžarizmov, hrvatizmov in nemcizmov, »so 

danes razlike med zemljepisno najbolj oddaljenimi slovenskimi narečji tolikšne, 

da bi se prebivalci med seboj težko razumeli, če jim pri tem ne bi pomagal vsem 

skupni slovenski knjižni jezik, ki jim omogoča sporazumevanje«. (Logar 1975: 8)  

Greenberg (2003:467) omenja prvine prekmurskega narečja, ki se pojavljajo oz. 

so značilne izključno zanj:  

 

- kračina kot odraz starega akuta; 

- povezava s sosednjim kajkavškim narečjem (na podlagi nekateri arhaičnih, 

a tudi mlajših pojavov); 

- v nasprotju s prleščino se prekmurščine ni dotaknil vpliv drugih narečij; 

- pojavljajo se povezave med prekmurščino in zahodnoslovanskimi jeziki, 

predvsem slovaščino – prekmurščina kot najsevernejše med 

južnoslovanskimi narečji; 

- vplivi madžarščine in nemščine na podlagi stika z omenjenima jezikoma (j 

> d'; ü; ö); 

- zunajjezikovni vpliv: pokrajinski knjižni jezik (Porabje, protestanti).  
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Poimenovanje prekmurskega narečja v zgodovini slovenske dialektologije20

 

 

Prekmursko narečje je bilo v preteklosti, tj. od začetkov slovenske dialektologije 

pa vse do 19. stoletja najpogosteje opredeljeno s pridevnikom »ogrski«, 

»panonski«, šele kasneje »prekmurski«. Leta 1841 je ruski dialektolog Izmail 

Sreznjevski v svoji razpravi21

 

 prekmursko narečje označil kot »ogrsko-štajerski 

dialekt v Prekmurju in na jug do Save«, čez štiri leta pa kot ogrskoslovensko 

narečje. Kasneje Šafařik (1842) omenja  ogrsko narečje. V Slovanstvu (Pleteršnik: 

1873) se prvič prekmursko narečje označi kot panonsko narečje. 

Pomemben mejnik v klasifikaciji prekmurskega narečja predstavlja Glaserjeva 

Zgodovina slovenskega slovstva I (1894), kjer se prvič uporabi ime prekmurščina 

kot sopomenka za ogrsko ali panonsko narečje. Za tem so najbolj vzhodno 

slovensko narečje vselej označevali kot prekmurščino oz. prekmursko narečje. 

Avgust Pavel v uvodu razprave Glasoslovje slovenskega cankovskega narečja 

(1909) v madžarskem jeziku natančneje klasificira prekmursko narečje; prvi 

namreč loči tri podnarečja prekmurščine: goričko, dolinsko in ravensko. Fran 

Ramovš v Dialektološki karti slovenskega jezika (1931) prekmursko narečje s 

tremi podskupinami uvrsti k severno-vzhodni štajerski dialektični skupini. Logar-

Riglerjeva Karta slovenskih narečij (1983) prekmursko narečje skupaj s prleškim, 

slovenskogoriškim in haloškim narečjem umešča v panonsko narečno skupino. 

Karta ne določa treh podnarečij; 

Jakob Rigler (1973) opisno opredeli tri podskupine ravenskega narečja: severni, 

osrednji in južni govor. S tremi govori prekmurskega narečja se danes ukvarjajo 

Zinka Zorko, Marko Jesenšek, Marc L. Greenberg idr.  

 

 

 

 

 

                                                 
20 Povzeto po Horvat (2008: 236–239). 
21Sreznjevski (1841: O narečijah slavjanskih).  
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Skupne značilnosti prekmurskega narečja22

 

 

Logar (1993: 115–116) opredeli značilnosti, ki so skupne vsem govorom 

prekmurskega narečja. Dolgi in kratki samoglasniki se lahko pojavljajo v vseh 

besednih zlogih, poudarek je dinamičen. Prekmurski govori imajo 

monoftongično-diftongični vokalni sistem, pri čemer prihaja do razlik v številu 

mono- in diftongov. Diftonga oz. dvoglasnika ei/o: < ĕ, ò:, ǫ: sta značilna za vse 

prekmurske govore, kot ẹ pa se v nekaterih govorih pojavlja starejši ẹ: iz 

padajočega psl. ę in ǝ: < ǝ: <  ь, ъ. V nekaterih govorih se lahko namesto 

monoftongov ali enoglasnikov i: < i:, ü: < u:, u: < dolgega zlogotvornega ł 

pojavijo i,ü, u. 
 

Kot pozicijski samoglasnik ob labialih pozna prekmursko narečje  samoglasnik ö 

< ě e e. Slabitev oz. redukcija samoglasnikov je v prekmurščini šibka, v glavnem 

so ji bili v razvoju podvrženi kratki nepoudarjeni samoglasniki v izglasju in ob 

zvočnikih. Šlo je predvsem za kratke nepoudarjene i, ě, ü < u, v izglasju in ob 

zvočnikih; v izglasju: . Nepoudarjeni o se je pogosto zožil in postopoma prešel v 

u, v goričkih (predvsem na severu) in porabskih govorih pa nepoudarjeni e < e, ě 

ę ǝ: prehaja v a. 

 

Na področju soglasnikov oz. konzonantov Logar (prav tam) omenja naslednje 

značilnosti: v < w pred pavzami in nezvenečimi soglasniki prehaja v f (z'dråf); x 

pred samoglasniki onemi ('iža), za samoglasniki pred pavzo pa preide v - (g'rå); 

n' se je ohranil (n'jiva); l' je otrdel v l (k'lüč); priporniški j se lahko glede na lego 

izgovarja kot d', ʒ', g/t', c', k ('listke, 'zelge/'zelʒ'e, d'åce …). 

        

Logar (prav tam) pri severnih govorih prekmurskega narečja omenja še narečno 

mehčanje pred sprednjimi samoglasniki: k/g > t'/d'; -m > -n ('delån); xt > št,  šč 

(šk) (š'čẹ:š). Prekmurščina pozna prehajanje soglasniških sklopov, in sicer npr.: dn 

> gn (g'nes), tl > kl (k'låčitị), tm > km (k'mica). 

 

                                                 
22 Skupne značilnosti vseh treh prekmurskih variant so povzete po Logar (1993: 115–116). 
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Naglas in kolikost 

 

Nobena podvrsta prekmurskega narečja ne pozna intonacijskih opozicij, ampak je 

naglas jakostni. »Dolgi in kratki naglašeni zlogi so možni v vseh besednih zlogih 

večzložnih besed. Besedni naglas je podoben, kot je v večini slovenskih narečij in 

v knjižnem jeziku«. (Zorko 2003: 48)  

 

4.3.2 Tri prekmurska podnarečja 
 
Skozi zgodovino so se med tremi geografskimi deli Prekmurja zaradi različnih 

naravnih in politično-upravnih dejavnikov izoblikovale jasne ločnice. Meja med 

osrednjim in južnim Prekmurjem je ostro začrtana in se je oblikovala zaradi 

ogrske cerkvenoupravne razdelitve. Goričko gričevje pa je izoblikovalo mejo med 

severnim in osrednjim delom pokrajine, kjer sicer v preteklosti ni bilo ostre 

upravne ločnice. 

 

V preteklosti je bil zaradi različnih dejavnikov stik med prebivalci omenjenih 

področij močno okrnjen, kar je posledično pomenilo tudi pomanjkanje 

komunikacije med njimi. Ljudje so se srečevali na sejmih in ob različnih 

cerkvenih praznikih. Komunikacijo med ljudmi so usmerjale predvsem fare, ki so 

takrat predstavljale upravno-politično središče. 

 

Danes se tako prekmursko narečje  deli na tri podskupine oz. podnarečja:  

- severno – goričko (ob zgornji Ledavi in v Porabju), 

- osrednje – ravensko (od Cankove prek Murske Sobote do Filovcev in 

Kobilja) 

- južno – dolinsko (vzdolž Mure). (Koletnik 2008: 10–14). 

 

Te podskupine se glasoslovno razlikujejo po razmeroma mladih, samo 

prekmurskih inovacijah, ki se kažejo predvsem v (1) različnih odrazih za dolgi in 

kratki a; v goričkem in ravenskem podnarečju se namreč kratki in nenaglašeni a 
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zaokrožujeta, v dolinskem pa se (pod vplivom prleščine) zaokrožuje dolgi a v 

o:/å; kratki naglašeni in nenaglašeni a pa ostajata odprta vokala; (2) v razvoju 

končnega –l v –o v goričkem in ravenskem podnarečju ter –u v dolinskem; (3) v 

izgovoru zvočnika j, ki se v dolinskem in delu vzhodnega ravenskega narečja 

izgovarja kot j, sicer pa kot dj, g, k ali dž. Starejši razvoji na glasoslovni in 

oblikoslovni ravni so večinoma enotni. (Zorko 2009: 285 in Koletnik 2008: 14)   

4.3.2.1 Ravensko podnarečje 
 
Ravensko oz. osrednje prekmursko podnarečje se govori od Cankove prek Murske 

Sobote do Filovcev in Kobilja. Glasoslovni sistem ravenskega podnarečja je 

povzet po glasoslovnem opisu govora Cankove (Zorko 2003: 74–77), ki je enak 

govoru Murske Sobote z okoliškimi ravenskimi vasmi. 

4.3.2.1.1 Glasoslovje ravenskega podnarečja 
 

Samoglasniki 

Sistem dolgih naglašenih samoglasnikov 
 

 

       i:                     ü:/ü:                          u: 

               ẹ:               (ö:)                    (ọ:) 

                        e:                   o:                     + : 

                                    a: 

 

Izvor: 
 

- i:/i: ← i ̑  gu'či:n, 'li:st, 'ti:; 

- ü:/ü: ← ȗ 'lü:plen, 'dü:ša, g'rü:ška, p'lü:ča; 

- u:/u: ← ł̥̑  'ku:čtị, 'pu:ž; 

- ẹ: ← ȇ, ę̑, ə̑: 'lẹ:d, s'mẹ:t;de'vẹ:t,'dẹ:n; 

- ö: ← ȗ vö:ra; 
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- ọ: ← ł st'rọ:; 

- e:← ȇ̌: s've:ča,'le:pa; 

- o: ← ȏ, ǫ̑: se'no:,'no:č 'po:t, ; 

- a: ← ȃ m'la:da; 

- : ← ṝ 't:n, 'k:f. 

 

 
Sistem kratkih naglašenih samoglasnikov 

 

 

i                                 ü                                 u 

               ie                        ö                     uo 

                      e                                                                        +  

                    

                                             å 

 

Izvor: 

 

i ←  í: 'pipa, 'nit; 

ü ← ú: 'küjati, s'trüna; 

u ← ł̥́: 'vuna, 'žuna, 'pun; 

ẹ ← é̌: 'cẹsta, b'rẹza, 'dẹt; 

ö ← ĕ, u v položaju za ustničnikom 'vöter, 'vöra; 

ọ ← ǫ́, ò̇, : 'tọča, 'kọča, 'mọlin, 'nọsin, 'pọt, 'nọš, 'vọda; 

e ← ę́, è̇, ə̇̀, , : 'zet, k'met, 'seden,'žena, 'dež, 'megla; 

å ← á: 'må lo, s'vå t; 
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r̥ ← ŕ̥: br ̥ f, 'vr ̥ ba. 

 

Nenaglašeni samoglasniki 

 

Zorko (2003) poleg dolgih in kratkih naglašenih loči še kratke nenaglašene 

samoglasnike:  

i, u, e, o, å  in r̥. 

 

 

Soglasniški sestav prekmurskega ravenskega govora 

 

Soglasniki prekmurskega ravenskega narečja se delijo na zvočnike in nezvočnike, 

ti pa naprej na zveneče in nezveneče glasove, kot prikazuje spodnja skica: 

 

                                         SOGLASNIKI 

 

ZVOČNIKI                                                              NEZVOČNIKI 

m  n  n'                                                                    p  t    k 

     l                                                                         b  d    g  

     r                                                                         f  s  š  x   

v       j                                                                         z  ž 

                                                                                   c  č 

                                                                                      dž 

                                                                              *nezveneči nezvočniki: 

                                                                                p, t, k, f, s, š, c, č. 

                                                                              *zveneči nezvočniki: 

                                                                                b,d, g, z, ž, dž in x. 
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Posebnosti soglasnikov prekmurskega ravenskega narečja23

 

 

Soglasniki ravenskih govorov poznajo naslednje posebnosti: 

 

- variacija končnega –m v –n ('vidin 'vidim, 'ọsen 'osem'), 

- soglasniške diferenciacije: tl → kl ('mekla 'metla'), 

                                             dn → gn (g'nes 'danes'), 

                                             tm → km (k'mica 'tema'), 

                                             mn → ml ('pomlitị 'pomniti'). 

- ohranjen je palatani n'24

- palatalni l' otrdel (k'lün 'kljun'), 

 (n'jiva), 

- v določenih pozicijah x onemi ('ren 'hren', 'iža 'hiša'), 

- x → j med samoglasnikoma ali za samoglasnikom pred premorom (g'råj 

'grah', 'müja 'muha, s'traj 'strah'), 

 

- v → f pred nezvenečimi soglasniki in na koncu zloga ali pred pavzo 

(f'čeraj 'včeraj', z'dråf 'zdrav'), 

- v onemi v vzglasju ('se 'vse'), 

- v kot proteza pred ö/ü ('vöra 'ura, 'vüja 'uho), 

- b izgubi zven za samoglasniki na koncu besede pred pavzo ter pred 

nezvenečimi soglasniki (g'rọp 'grob', o'pstati 'obstati'), 

- g izgubi zven na koncu besede pred pavzo ter pred nezvenečimi soglasniki 

(b'reịk 'breg'), 

- pt → ft (f'tič 'ptič'), 

- hv → f ('fala 'hvala'), 

- j → d' v položaju pred zadnjimi samoglasniki in včasih tudi pred e 

('džåbuka 'jabolko'), 

- j → g pred sprednjimi samoglasniki ('gẹtra 'jetra', 'gẹst 'jesti'), 

- j → k pred t ('listke 'listje', v'låske 'lasje), 

- končni –l → -u/-o ('da 'dal', 'dẹlo 'delal'), 
                                                 
23 Pridobljeno po Zorko (2005: 50). 
24 Zorko (2005: 50) palatalni n' zapisuje z nj.  
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- r: ohranjeni skupini čre-žre (č'rešnja 'češnja', č'reịvli 'čevlji' – 'gumijasti 

škornji'), 

- xč → šč (š'čẹrka 'hčerka'), 

- z in ž v izglasju ter v položaju pred samoglasnikom izgubita zven ('moš 

'mož', 'vos 'voz'), 

- skupina šč je ohranjena (na 'tešče), 

- sk→šk (š'krinja, š'kegenj). 

 

4.3.2.2 Dolinsko podnarečje 
 

Dolinsko oz. južno podnarečje se govori vzdolž Mure, mejne vasi z osrednjim 

delom so Dokležovje, Bratonci, Lipovci, Gančani, Filovci, Strehovci in 

Dobrovnik. (Koletnik 2008: 11) 

4.3.2.2.1 Glasoslovje dolinskega podnarečja 

Samoglasniki25

 
 

Sistem dolgih naglašenih samoglasnikov 

       i:/i:                ü:/ü:               u:/u: 

                                ö 

                    i:ẹ                                                          

                           e:         o:         + r̥ 

                                  a: 

 

 

Izvor: 

 

i:/i: ← ȋ:  guči:n, 'li:st, 'ti:; 

ü:/ü: ← ȗ: 'lü:plen; 

u:/u: ← ł̥̑:  'vu:k; 

                                                 
25 Sistem samoglasnikov z izvori povzet po Koletnik (2008: 15). 
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i:ẹ ← ȇ, ę̑, ə̑:: 'ši:ẹst, 'pi:ẹtek, 'vi:ẹs;                                                       

ö ← položajna različica ü pred r: 'kö:ritị; 

e: ← ě:̑ : s've:ča, zo're:la;  

o: ← ȏ, ǫ̑: : li'po: 'po:t; 

a: ← ȃ: 'va:pno; 

r ̥← ṝ: 'p:t, 'k:f. 

 

                         

Sistem kratkih naglašenih samoglasnikov 

 

i          ü            u 

           ö 

      ẹ       ọ 

         ä                     + r̥ 

           å 

 

Izvor: 

 

i ← í 'miza, 'sita, 'nit; 

ü ← ú 'müja, k'rüj; 

u ← ł̥́ 'puna, 'pun; 

ẹ ← é̌ 'dẹt, st'reja; 

ö ← položajna različica u in i, naglašenega po mlajšem naglasnem umiku, pred r: 

'vöra, 'šörka; 

ọ ← ǫ́, ò̇, sekundarno naglašenega o 'tọča,p'rọsin, k'rọp,'rọsa; 

ä ← ę́, è̇, ə̇̀, sekundarno naglašenih e in ǝ 'detälca, 'zät,'mäčän, k'mät, 'päs, 

'mägla;           

å ← á b'ra ̊ ta, nå s; 

r̥  ← ŕ̥ 'gr ̥ča,'tr ̥s. 
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Kratki nenaglašeni samoglasniki 

 

Prekmursko dolinsko podnarečje pozna nanaglašene samoglasnike: 

i/ị, u, o, ä, a in r ̥. 

 

Soglasniki – sistem in posebnosti 
 

Soglasniki prekmurskega dolinskega podnarečja se delijo na zvočnike in 

nezvočnike, ti pa naprej na zveneče in nezveneče glasove, kot prikazuje spodnja 

skica. Sistem je skoraj identičen sistemu soglasnikov ravenskega podnarečja, 

razlika je le v tem, da v dolinskem podnarečju poznajo tudi glas dz. 

 

 

                                         SOGLASNIKI 

 

ZVOČNIKI                                                              NEZVOČNIKI 

m  n  n'                                                                    p  t    k 

     l                                                                         b  d    g  

     r                                                                         f  s  š  x   

v       j                                                                         z  ž 

                                                                                   c  č 

                                                                                      dz 

                                                                                      dž 

                                                                              *nezveneči nezvočniki: 

                                                                                p, t, k, f, s, š, c, č, x. 

                                                                              *zveneči nezvočniki: 

                                                                                b,d, g, z, ž, dz, dž. 
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Posebnosti soglasnikov prekmurskega dolinskega narečja 

 

Soglasniki dolinskih govorov so zelo podobni ravenskim. Razlikujejo se le po 

naslednji značilnosti: 

- zvočnik j se v nasprotju z ravenskimi in goričkimi govori izgovarja kot j 

('jẹstị, 'jäs, 'zälje …). 

 

 

4.3.2.3 Goričko podnarečje 
 

4.3.2.3.1 Glasoslovje goričkega podnarečja26

Samoglasniki 

 

 

Sistem dolgih naglašenih samoglasnikov 

 

i:           ü:             u: 

      ẹ                 ọ 

           e:    o:         + r̥: 

                a: 

 

Izvor: 

 

i: ← ȋ  'di:vd'i; 

ü: ← ȗ 'düša, g'rüška;   

u: ← ł̥̑  'vu:k, 'žu:ta; 

ẹ: ← ȇ, ę̑, ə̑ 'lẹ:d, 'pẹ:č, de'vẹ:t, 'dẹ:n;             

ọ: ← položajna različica o: pred istozložnim m, n, r, j: 'sọ:m, b'rọ:n, 'tọ:r, g'nọj; 

e:← ě  'le:s, z've:zda;    

                                                 
26 Glasovni sistemi z izvori posameznih glasov goričkega podnarečja povzeti po Koletnik (2008: 

14–15; 2004: 182).   
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o: ← ȏ, ǫ̑ 'no:č 'po:t, 'go:s;         

a: ← ȃ t'ra:va g'la:va 

r:̥ ← ṝ 'č:f, 'k:f. 

 

Sistem kratkih naglašenih samoglasnikov 

 

i            ü            u 

     ẹ      (ö)     ọ 

         e              + r̥ 

             å 

 

Izvor: 

 

i ← í 'pipa; 'lipa; 

ü ← ú 'küp, položajna različica i: pred istozložnim  iz –l in pred zlogom z /o/ 

po'krü, 'tüma 'potihoma'; 

u ← ł̥́ 'pun, 'žuna, s'kuza; 

ẹ ← é̌ 'dẹt, 'sẹkatị; 

(ö) ← položajna različica ẹ za v ali ü pred r: 'vöter 'veter', 'vöra 

ọ ← ǫ́, ò̇,  'tọča, 'rọsa, 'gọba, 'gọnin, k'rọp, 'kọsec; 

e ← ę́, è̇, ə̇̀ ta'leče, 'žeti, k'met, 'deš, 'pes; 

å ← á b'ra ̊ ta, k'rå va,'nås; 

r̥  ← ŕ̥ 'gr ̥ča. 

 

Kratki nenaglašeni samoglasniki 

 

Prekmursko goričko podnarečje pozna kratke nenaglašene samoglasnike: 

i, u, e, o, a in r ̥. 
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Soglasniki – sistem in posebnosti 

 
Soglasniki prekmurskega goričkega podnarečja se delijo na zvočnike in 

nezvočnike, ti pa naprej na zveneče in nezveneče glasove, kot prikazuje spodnja 

skica. Sistem je zelo podoben sistemu soglasnikov ravenskega in dolinskega 

podnarečja. 

 

                                         SOGLASNIKI 

 

ZVOČNIKI                                                              NEZVOČNIKI 

m  n  nj                                                                   p  t      k 

     l                                                                         b  d  d'  g  

     r                                                                         f   s  š   x  

v/     j                                                                         z  ž 

                                                                                    c  č 

                                                                                      dž 

                                                                               

                                                                                                                                                                     

                                                                             *nezveneči nezvočniki: 

                                                                                p, t, k, f, s, š, c, č, x. 

                                                                              *zveneči nezvočniki: 

                                                                                b,d, d', g, z, ž, dž. 

 

Posebnosti soglasnikov prekmurskega goričkega narečja 

 

V soglasniškem sestavu goričkega narečja skoraj ni posebnosti, kot razliko od 

ravenskega podnarečja lahko omenimo sklop –vi-, ki prehaja v j: 

- roka-vi-ca → roka-j-ca (ro'kajca); 

- slivo-vi-ca → slivo-j-ca (s'livojca); 

- ilo-vi-ca → ilo-j-ca ('ilojca). 
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5 Angleščina 
 
5.1 Angleščina kot svetovni jezik 

 
Angleščina je zahodnogermanski jezik, izvirajoč iz Anglije. Danes ga po svetu 

govori vse več milijonov ljudi, zato velja za svetovni jezik oz. je opredeljen kot 

lingua franca modernega časa.  

Angleščina je jezik, ki se najpogosteje uporablja v gospodarstvu, znanosti, 

politiki, kulturi ipd. in je zato pomembno, da ga pozna in obvlada čim več ljudi. K 

razširjenosti angleškega jezika so v sodobnem času veliko pripomogle sodobne 

tehnologije, ki omogočajo, da je jezik dostopen praktično vsakomur. Meja, ko se 

otroci začnejo učiti angleščine, se vedno bolj znižuje, kar predstavlja pozitivno 

spodbudo.  

Vsekakor so šole tiste, ki so v največji meri zaslužne za učenje angleškega jezika, 

saj je angleščina najpogosteje poučevan tuji jezik v osnovnih šolah in nato naprej 

na srednjih in nadalje na skoraj vseh smereh višjega, visokega in univerzitetnega 

izobraževanja. Nekateri otroci se je preko jezikovnih tečajev začnejo učiti že v 

vrtcu, kar jim je trdna podlaga za nadaljnje učenje oz. usvajanje jezika. 

 

Tabela 1: Angleščina kot svetovni jezik27

                                                 
27 Vir: 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina (2. 10. 2012). 

Angleščina (English) 
Države, kjer govorijo 
angleški jezik: 

- Združeno kraljestvo 
- Združene države Amerike 
- Kanada 
- Avstralija 
- več kot 100 drugih držav oz. skoraj vse države sveta  

Govorci angleščine 
kot  maternega jezika  

ok. 402 milijona 

Govorci angleščine 
kot tujega jezika  

morda med 350 milijoni in milijardo 

Razvrstitev: zahodnogermanski jezik 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEeno_kraljestvo_Velike_Britanije_in_Severne_Irske�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike�
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezikovne_dru%C5%BEine_in_jeziki�
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5.1.1 Angleščina v Prekmurju 
 
Angleščina je v šolah na področju Prekmurja prisotna veliko manj časa kot v 

šolah iz osrednje Slovenije. Razlog za to gre iskati predvsem v meji z Avstrijo. 

Tako so se namreč še do pred nekaj let v Prekmurju učili samo nemščine kot 

tujega jezika, predvsem na vaških osnovnih šolah. Kasneje so se je lahko učenci 

učili kot izbirnega tujega jezika, danes pa se je učijo že vsi.  

Mnogi učenci že pred pričetkom učenja angleščine obiskujejo jezikovne tečaje, 

kar jim (vsaj nekaterim) kasneje pomaga doseči večji uspeh pri znanju jezika. 

Poleg učenja v šoli se učenci z angleščino srečujejo vsakodnevno, in sicer prek 

televizije (različne oddaje, filmi …), prek interneta (iskanje različnih informacij v 

spletu), prek socialnih omrežij (Facebook, Skype, Twitter …), mnogi imajo 

sorodnike v angleško govorečih deželah (npr. ZDA, Kanada, Avstralija), s 

katerimi imajo (sicer redke) stike.  

Lahko bi rekli, da se v današnjem času kljub manjši razvitosti, ki Prekmurje 

večkrat potiska v ozadje, učenci (tako mlajši kot starejši) z angleščino srečujejo v 

enaki meri kot vsi ostali v državi. Tako posledično lahko pričakujemo (približno) 

enako znanje angleščine kot v ostalih predelih Slovenije, seveda z značilnostmi, ki 

so značilne za omenjeno področje.    

 
 
5.2 Glasoslovje angleščine 

 

Fonetika in fonologija 
 

Glasoslovje ali fonetika 

»Glasoslovje je jezikoslovni nauk o izrazni slušni podobi jezika (mednarodni izraz 

za glasoslovje je fonetika).« (Toporišič 2000: 41)  

Fonetika je področje, ki se ukvarja z raziskovanjem glasov, ločeno od jezika. 

Proučuje, kako se določeni glasovi tvorijo in kako različno položaji govornih 
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organov v ustih povzročajo tvorbo različnih glasov. Strokovnjaki iz področja 

fonetike se ukvarjajo z vprašanjem, kaj se dogaja v govornih organih, medtem ko 

ljudje govorijo in ko poslušajo govor. (Jurančič Petek 2007) 

Znotraj fonetike obstajajo tudi podvrste fonetike, in sicer: 

- artikulacijska (izgovorna) fonetika, ki se ukvarja posebej s tem, kako se 

glasovi artikulirajo, tvorijo, koliko mišične moči je potrebno za izgovor 

glasu (ang. articulatory phonetics); za analizo lahko služijo bodisi le čutila 

opazovalca bodisi tehnične priprave; 

- akustična fonetika, ki se ukvarja s proučevanjem značilnosti tvorjenih 

glasov (ang. acustic phonetics), tj. akustične uresničitve (poke, šume, 

tone), tvorjene zaradi dejavnosti t. i. govoril; za analizo ji služijo bodisi le 

uho (sluhovna fonetika) ali pa tehnične naprave (instrumentalna fonetika); 

- slušna fonetika.  

 

Fonologija 

Fonologija je področje, ki se ukvarja z vprašanjem, kako določeni glasovi v 

govoru funkcionirajo v jeziku. Fonologija obravnava glas z vidika lastnosti, ki jih 

ima v glasovnem/fonološkem sistemu, in sicer vedno v sistemu določenega 

(posameznega) jezika; preučuje foneme. Fonem je glasovna enota, ki ima 

pomenskorazločevalno vlogo. Je najmanjša pomenskorazločevalna enota 

jezikovnega sistema. (Jurančič Petek 2007: 7) 

 

5.2.1 Govor – prvi in tuji jezik 
 

Po Gimsonu (1994) je govor ena glavnih sposobnosti oziroma značilnosti vsakega 

človeka, tj. da tvorijo komplicirana sporočila na vseh ravneh: »Človek z 

normalnimi človeškimi zmogljivostmi dosega to izmenjavo informacij predvsem 

preko dveh vrst senzorne stimulacije: avditivne (slušne) in vidne (vizualne).« 

(Cruttenden 1994: 3) Cruttenden (prav tam) razlaga, da se že otrok odziva na 

zvoke, ki jih proizvajajo npr. starši in širša okolica. Tako otrok, iz potrebe po 
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komuniciranju, sčasoma začne te poznane glasovne vzorce posnemati oz. se pri 

njem začne proces govorjenja. Ker je otrok stalno izpostavljen jeziku, ga ta hitro 

usvoji (ang. acquisition). 

Šele kasneje se govorec začne učiti tudi glasovnega sistema, slovnice ipd., in 

mora, kljub temu, da gre za njegov materni jezik, usvojiti vse ravni jezika, da ga 

zares obvlada.  Iz tega Gimson (1989) ugotavlja, da se učeči tujega jezika nauči 

tem težje, čim kasneje se ga začne učiti. To razlaga z dejstvom, da se tujega jezika 

učimo, torej ga ne usvojimo, kot je to značilno za materni jezik, saj nismo v 

tolikšni meri izpostavljeni dražljajem iz okolja, ki bi spodbujali potrebo po 

komunikaciji v ciljnem jeziku (ang. target language).  

5.2.2 Govorni organi28

 
 

Da bi bolje razumeli, kako posamezni glasovi nastajajo ter kje, moramo poznati 

funkcije organov, ki nam pomagajo pri artikulaciji posameznih glasov, tj. 

govornih organov. Mesto nastanka glasu je namreč ena od parametrov za 

klasifikacijo glasov. V naslednjih poglavjih bodo v preglednicah angleški glasovi 

predstavljeni tudi glede na mesto tvorbe.  

Govorni organi so organi, ki jih drugotno uporabljamo za tvorbo glasov, 

prozodijskih in stavčnofonetičnih značilnosti v govorjenju. V grobem govorimo o 

treh votlinah: trebušni, prsni in ustni votlini. 

H govornim organom spadajo: 

- trebušna prepona in prsni koš,  

- pljuča, 

- sapnik, 

- grlo (predvsem glasilke ter t. i. glottis), 

- žrelna oz. goltna votlina, 

- ustna votlina (mehko in trdo nebo, jeziček, dlesni, čeljusti, zobje, jezik, 
ustnice), 

                                                 
28 Podatki pridobljeni po Unuk (2007). 
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- nosna votlina. 

  

 

 
Slika 11: Govorni organi29

 
 

Nastanek glasu 
 

Glas nastane tako, da glasilke zaradi zračnega toka nihajo – glasilki se zaradi 

pretoka zraka razmakneta, zrak med njima prehaja, nato se spet primakneta. 

Vsako primikanje oz. razmikanje glasilk posledično povzroča sproščanje zračnega 

tlaka pod in nad glasilkami – zgoščevanje oz. redčenje zračne mase. Glas je torej 

zvok, ki nastane zaradi zračnega tlaka, sam pojav nastanka glasu pa se imenuje 

fonacija. (Unuk 2007) 

                                                 
29 Vir: dentxy.blogspot.com (14. 1. 2012). 
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Slika 12: Zgradba grla, na sliki c glottis30

 
 

5.3 Angleški samoglasniki  

 

V osnovi lahko angleške samoglasnike tako kot slovenske delimo na sprednje (tj. 

tiste, ki se tvorijo tako, da se sprednji del jezika dvigne in približa nebu)  in 

zadnje (tiste, ki jih tvori dvignjen zadnji del jezika). Nadalje imamo v angleščini 

še t. i. zaprte in odprte samoglasnike, ki jih določamo na podlagi jezične lege. 

(Collins idr. 2002: 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Vir: http://drugline.org/img/term/glottis-6529_3.jpg (23. 4. 2012). 

 

http://drugline.org/img/term/glottis-6529_3.jpg%20(23�
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Slika 13 prikazuje sistem angleških samoglasnikov: 

 

 
Slika 13: Sistem angleških samoglasnikov31

 
 

 

Zaprti samoglasniki so tisti, pri tvorbi katerih je jezik dvignjen karseda visoko (i:, 

u:); odprti samoglasniki so tisti, pri katerih je jezik dvignjen čim niže (ɑ:, ɒ); 

polzaprti (half-close) samoglasniki so tisti, pri tvorbi katerih se jezik nahaja na 

višini ene tretjin med zaprto in odprto pozicijo (e:, o:, ɜ:); polodprti samoglasniki 

pa so tisti, pri tvorbi katerih se jezik nahaja na višini dveh tretjin med zaprto in 

odprto pozicijo (ɔ:, ʌ , æ). 

 

V angleščini obstaja, vključno z dvoglasniki, 20 samoglasnikov oz. natančneje 

samoglasniških fonemov: 

 

MONOFTONGI (ENOGLASNIKI) 

 

7 kratkih (čistih): /ɪ, e, ʌ, æ, ɒ, ʊ, ə/ 

5 dolgih (razmeroma čistih): /i:, u:, ɑ:,  ɔ:, ɜ:/ 

 

 
                                                 
31 Vir: http://www.llas.ac.uk/materialsbank/mb081/images/pic006.gif (1. 4. 2012). 

 

http://www.llas.ac.uk/materialsbank/mb081/images/pic006.gif�
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DIFTONGI (DVOGLASNIKI) 

 

3 dolgi (dvoglasniki, ki drsijo proti ɪ): /aɪ, eɪ, ɔɪ/ 

2 dolga (dvoglasnika, ki drsita proti ʊ): /aʊ, əʊ/ 

3 dolgi (dvoglasniki, ki drsijo proti ə): /ɪə, eə, ʊə/ 

(Jurančič Petek 2007: 44–47) 

 

V naslednjih poglavjih bodo samoglasniki predstavljeni po kategorijah in v 

primerjavi s slovenskimi in narečnimi (prekmurskimi). 

 

5.3.1  Samoglasniki /i:, ɪ, eɪ, ɪə/32

 
 

Samoglasnik / i:/ je dolg prosti samoglasnik, ki ga tvorimo tako, da se jezik 

dvigne na višino rahlo pod in za zaprto zadnjo pozicijo, medtem pa so ustnice 

razprte.  

 

V pisavi ga zapišemo: 

ee: knee, tree, cheese 
ea: seat, tea, sea 
e: be, these, complete 
ie: piece, niece, field 
ei, ey: receive, key, seize 
i: pizza, police, prestige (sposojenke iz francoščine, italijanščine …) 

 

Angleški samostalnik i: je podoben slovenskemu samoglasniku v besedi sito; 

imamo pa ga tudi v prekmurskem narečju, npr.: t'ri:. 

 

Samoglasnik /ɪ/ je kratki nezaokroženi polzaprti sprednji samoglasnik in ga 

izgovarjamo nekje med /e/ in /ə/ ter za katerim navadno stoji konzonant v 

poudarjenem zlogu (ang. checked vowel). 

 

V pisavi ga zapišemo: 

i: bit, hit, rich 
                                                 
32 Glasoslovni opis angleških samoglasnikov povzet po Collins idr. (2002: 41–74).  
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y: symbol, rhythm 
e: pretty, wicked, England 
ey: donkey 
ie: lady, cities 
ee: coffee 
a: village 
 

V nekaterih primerih slovenski govorci angleški samoglasnik /ɪ/ (recimo v 

angleški besedi hit izgovarjajo enako kot v slovenski izposojenki hit, kar 

posledično vodi do izgube opozicij v parih kot npr.: hit – heat, lick – leak, rid – 

read itd. (Collins idr. 2002: 47–48) 

 

Samoglasnik /eɪ/ je dvoglasnik, ki nastane pod sprednjo, polzaprto pozicijo in se 

pomika proti položaju izgovora /ɪ/, pri čemer so ustnice razprte. 

 

V pisavi ga zapišemo: 

 

a-e: gate, ape, make, taste 

a-y, a-ie: crazy, babies 

ei, ey: eight, they, obey 

ai, ay: brain, train, rain. 

(Collins idr. 2002: 48) 

 

V prekmurskem narečju je dvoglasnik /ei/ dobro ohranjen; gre za območje (JZ), 

kjer se je jat ožil proti e:: s've:t, b'le:da, m'le:ko, s've:ča, z've:zda … 

 

Samoglasnik /ɪə/ je dvoglasnik, ki ga tvorimo z začetno pozicijo za /ɪ/, ki se nato 

premakne k polodprti centralni poziciji. 

 

V pisavi ga zapišemo: 

 

a) z »r«: 

b) brez »r«: 
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eer: beer                                                                     ea: real 

ear: dear, hear                                                             ia: India, material 

ere: sincere, merely                                                     eous: hideous 

er + samostalnik: hero, material                                   ious: glorious 

ier: fierce 

5.3.2. Samoglasniki /e, æ, eə, ɑ:/ 
 

Za samoglasnikom /e/ v angleščini navadno stoji konzonant v poudarjenem zlogu 

(ang. checked vowel). Navadno ga zapišemo bodisi z e oz. ea, v redkih primerih 

pa tudi z a. Tvorimo ga tako, da se sprednji del jezika dvigne na nivo med 

polodprto in polzaprto pozicijo, pri čemer so ustnice lahno razprte, nekoliko širše 

kot pri artikulaciji glasu /ɪ/. Glas /e/ se ne pojavlja v zadnjih, odprtih zlogih. 

(Jurančič Petek 2007). 

 

Primeri besed, v katerih se pojavlja glas /e/: 

 

e: pet, bed, went 
ea: bread, read (past tense), cleanliness … 
 
Izjeme oz. besede, v katerih zapisan a izgovorimo kot kratki /e/: 

 

any-, many, says, said, ate, against … 

(Collins idr. 2002: 52) 

 

V prekmurskem narečju poznajo kratek in širok glas e (k'met, 'pes), pogostejši pa 

so dolgi ozki ẹ: (s'mẹ:t, 'rẹ:t,'rẹ:p, 'lẹ:t,'pẹ:č …) in široki e-jevski glasovi, ki se 

bolj kot angleškemu vokalu /e/ približujejo /æ/: 'seme, 'senje ('sejem', 'sanje'), 

s'eden ('sedem') … 

  

Samoglasnik /æ/ je dolg in širok samoglasnik, pri tvorbi katerega so usta nekoliko 

bolj odprta kot pri artikulaciji glasu /e/, je daljši in bolj odprt od glasu /e/.  
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Glas /æ/ navadno zapišemo z a: cat, hand, carry, Paris …izjeme: plait, plaid, 

meringue … (Collins idr. 2002: 53) 

 

Zelo pomembno je, da govorec zna ločiti med tema glasovoma. V praksi pa veliko 

oseb, ki se uči angleščine kot tujega jezika, ta dva vokala zamenjuje. Ta problem 

je še toliko večji pri Prekmurcih, ki imajo v vokalnem sistemu zelo širok e-jevski 

glas ('seme, 'senje,'seden), kar se bo predvidoma izkazalo v empiričnem delu 

naloge. 

 

Dvoglasnik /eə/ tvorimo tako, da jezik pomaknemo iz sprednje polodprte pozicije 

k polodprti centralni poziciji. Tako kot dvoglasnik /ɪə/ tudi /eə/ predstavlja 

problem pri izgovorjavi slovenskih učencev.  

 

Najpogosteje ga zapišemo z: 

are: bare 
air: chair 
ary: Mary 
arious: various 
*posebnosti: there, their, prayer … (Collins idr. 2002: 54) 
 

Samoglasnik /ɑ:/ je v izgovoru značilen predvsem v britanski angleščine, medtem 

ko se v ameriški in nekaterih britanskih dialektih zamenjuje z /æ/.  

 

Najpogosteje je zapisan z: 

a: banana 
af: after 
al: calm 
am: drama 
ance: dance 
and: command 
ant: plant 
ar: card 
ask: task 
… 
 
»V slovenščini in tudi prekmurščini obstaja dolgi široki /a:/ (npr. v besedi glava), 

ki je precej podoben angleškemu /ɑ:/, a ga slovenski učenci najpogosteje 
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izgovarjajo kot prekratkega in ne dovolj odprtega, tako da le-ta zveni kot /ʌ/«. 

(Collins idr. 2002: 55)  

 

Na ravenskem območju je značilno, da so a-jevski glasovi dolgi oz. daljši kot na 

drugih območjih, hkrati pa tudi širši, morda nekoliko širši kot angleški glas /a/. 

 

Primer: ang. arm /ɑ:m/ : pkm. 'mama' /måma/ - a-jevski glas je krajši in 

zaokrožen. 

5.3.3 Samoglasniki /ɜ:, ə, əʊ, ʌ, ɒ, ɔ:/ 
 

Samoglasnik /ɜ:/ oz. dolgi polglasnik tvorimo skoraj tako kot »navadnega« (/ə/), s 

tem da so artikulaciji glasu /ɜ:/ ustnice razprte. Dolg je vedno, razen v položaju 

pred poudarjenim konzonantom (npr. hurt). Pri slovenskih učencih prihaja do 

težav, saj ga pogosto v vseh pozicijah izgovarjajo kratko. Do težav prihaja tudi pri 

izgovarjanju glasu /r/, ki pa je nem, razen v primerih, ko je za njim samoglasnik.  

Ponavadi ga zapišemo z: 

er: serve 
ear: learn 
ir: girl 
ur: hurt … 
*posebnosti: worse, world, journey, courtesy … 

(Collins idr. 2002: 59) 

Prekmurski učenci praviloma ne bi smeli imeti težav z izgovarjanjem glasu /ɜ:/, 

saj je temu glasu zelo podoben glas /ö/, ki je v ravenskem narečju zelo pogosto 

uporabljen (npr. 'vöra 'ura'). 

Samoglasnik /ə/ oz. schwa lahko izgovorimo le v nepoudarjenih zlogih, 

najpogosteje ob r. Pred /n/ ali /l/ je navadno nadomeščen z zlogotvornim 

soglasnikom v angleščini (npr. v besedah fashion, tunnel, caution itd).  

Zapišemo ga lahko z: 

a: banana 
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e: believe 
i: alibi 
o: pronounce 
u: bonus 
man: woman 
er: dinner 
our: colour … 
 
Pri slovenskih učencih lahko prihaja do težav zaradi izgovarjanja na podlagi 

pisanja, predvsem, ko je ta zapisan z o (npr.: consume, pronounce). (Collins idr. 

2002: 60–61) 

Angleški samoglasnik /ə/ je zelo podoben slovenskemu, vendar se v slovenščini,  

za razliko od angleščine, lahko pojavi tudi v naglašenem zlogu (pes, dež, vrsta 

…). V prekmurščini je uporabljen npr. ob glasu r zaradi olajšave izgovora (npr. 

ər'dẹ:ča).  

 

Dvoglasnik /əʊ/ se v izgovoru začenja s polglasnikom /ə/ in drsi proti /ʊ/.  

Zapišemo ga lahko z: 

o: go, gold 
o-e: home, joke 
oa: coat, goat 
oe: toe, goes 
ou: shoulder 
ow: know, flow … 
 
Ta dvoglasnik je precej podoben slovenskemu v knjižnem izgovoru (npr. prišel). 

medtem ko je ta v prekmurščini bliže dvoglasniku /ɔʊ/ ('šo: 'šel'), zato bodo 

učenci in dijaki verjetno imeli težave z ločevanjem omenjenih angleških 

dvoglasnikov. 

Samoglasnik /ʌ/ 

Ta samoglasnik najpogosteje zapišemo z u, o ali včasih celo z ou: 

u: cut, duck, sun 

o: cover, tongue, brother 

ou: young, touch, rough 
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*posebnosti: ough (enough), oo (blood), oe (does) 

 

Slovenski učenci pogosto zamenjujejo angleška glasova /a:/ in /ʌ/, pri 

prekmurskih učencih pa so te razlike še posebej opazne, ker poznajo dolge in 

široke a-jevske glasove – tako namesto /kʌp/ recimo izgovarjajo tudi /ka:p/, če pa 

uporabijo ozko različica, je tam angleški samoglasnik pogosto zamenjan s 

prekmurskim zaokroženim å ali celo o (enak glas kot npr. v besedi 'måma).  

 

Samoglasnik /ɒ/ 

 

Angleški samoglasnik /ɒ/ je bolj odprt, kot recimo v slovenski besedi roka 

(knjižno; tudi noga, voda), drugače pa je v narečjih – v prekmurskem narečju 

poznajo zelo ozek o-jevski glas ('vọda), s katerim pogosto zamenjujejo omenjen 

angleški fonem. Pogosto pa se zgodi tudi, da ga zamenjajo s prekmurskim glasom 

a (npr. dag 'dog'). 

 

Zapisan je z: 

o–e: gone 
ough: cough 
ow: knowledge 
au: because 
 

Samoglasnik /ɔ:/ 

 

Je zaokrožen zadnji samoglasnik, ki je rahlo bolj odprt od slovenskega npr. v 

besedi pot. Ta samoglasnik se nam zdi zelo težaven za prekmurske govorce 

angleščine, saj ti poznajo le ozek o33

 

 ('tọča), kar tudi prenašajo v angleško 

izgovorjavo. 

 

                                                 
33 Glej poglavje 4.3.1. 
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5.3.3 Samoglasniki /aɪ ɔɪ aʊ/  
 

Samoglasnik /aɪ/ 

 

Dvoglasnik /aɪ/ (npr. v besedi sky) je podoben slovenskemu v besedi zmaj, vendar 

ga slovenski učenci na splošno izgovarjajo preveč intenzivno in predolgo – končni 

/ɪ/ pogosto zamenjajo z /i:/. Ker nobeno od podnarečij prekmurskega narečja ne 

pozna dvoglasnika /aɪ/, pričakujemo, da se pojavljajo v izgovoru težave, saj 

učenci lahko ta samoglasnik izgovarjajo bodisi preširoko bodisi preozko. 

 

Samoglasnik /ɔɪ/ 

 

Dvoglasnik je sestavljen iz začetnega polodprtega zadnjega samoglasnika in drsi 

proti /ɪ/. Ker v slovenščini (in torej tudi v prekmurščini) ni povsem enakovrednega 

glasu, ga učenci in dijkai pogosto zamenjujejo s slovenskim kot npr. v besedi tvoj, 

moj ipd. V prekmurščini je začetni glas lahko še posebej ozek (t'vọj). 

 

Zapišemo ga z: 

oi: voice, choice 
oy: employ, joy 
 
Samoglasnik /aʊ/ 

Omenjeni dvoglasnik je precej podoben slovenskemu, npr. v besedi prav v 

knjižnem jeziku, medtem ko se v prekmurščini ta ne pojavlja, zato ga govorci 

pogosto zamenjujejo s prekmurskim o: kot npr. v besedah se'no:, me'so:. 

 

Zapišemo ga z: 

ou: mouse, out 
ow: now, brown 
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Samoglasniki /u: ʊ ʊə/ 
 
Samoglasnik  /u:/ 
 
Pri slovenskih učencih na sploh obstajajo težave glede razločevanja dolgega /u:/ 

in kratkega /ʊ/. Pri izgovoru tega samoglasnika učenci z namenom, da bi ta zvenel 

čim bolj angleško, pogosto pretiravajo in ga izgovorijo preveč intenzivno. Za 

Prekmurje je še posebej značilno, da govorci u-jevske glasove izgovarjajo s 

preglasom34

 

, tj. kot glas ü: (p'lü:ča 'pljuča') oz. ü  ('küjat 'kuhati'). Tako recimo 

angleško besedo moon izgovorijo kot /mü:n/ ipd.  

 
 

Slika 14: Nejasnosti pri izgovorjavi angleščine35

 
 

 

 

 

 
                                                 
34 Vpliv nemščine zaradi bližnje meje z Avstrijo. 
35 Vir: http://www.global-english.com/download.php?type=EVENTIMAGE&id=37. 
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Zapišemo ga z: 

 

oo: moo; u: music; o:do; oo-e: choose; o-e: lose; ou: group; u-e: tune; ui: fruit; 

ew: new; ue: blue … 

Samoglasnik /ʊ/ 

Kot smo omenili pri opisu prejšnjega samoglasnika, težave pri izgovoru 

predstavlja neločevanje med glasovoma /ʊ/ in /u:/. Tudi ta samoglasnik 

prekmurski učenci, poleg tega da ga zamenjajo z dolgim /u:/ (npr. /lu:k/ namesto 

/lʊk/) , velikokrat nadomestijo z ü (npr. /püt/, kjer uporabijo enak glas kot v 

prekmurski besedi tipa st'rüga 'struga').   

Zapisan je z: 

oo: book, good, food, foot 
u: bull, full 
ould: should, could 
o: bosom, woman 

Samoglasnik /ʊə/ 

Ta dvoglasnik velja med angleškimi za najredkeje uporabljenega in se pogosto 

zamenjuje kar s samoglasnikom /ɔ:/, izgovorjava le-tega pa predstavlja težave 

tako prekmurskim kot slovenskim učencem nasploh.  

Ponavadi je zapisan z: 

ur(e): pure, cure 

kot posebnost pa tudi: tour, poor ipd. 



 

53 
 

5.4 Angleški soglasniki 

5.4.1 Angleški soglasniki glede na mesto artikulacije 
 
Angleški soglasniki glede na mesto tvorbe so predstavljeni v Shemi 2: 
 

Kategorija glasov Glasovi 

dvoustnični oz. ustnično-ustnični (ang. 

bilabial) 
b, m, w 

zobno-ustnični (ang. labio-dental) f, v 

zobni (ang. dental) θ, ð 

zobno-jezični oz. alveolarni (ang. alveolar) t, d, s, z, n, l  

postalveolarni (ang. post alveolar) r 

mehkonebno-jezični (ang. palato-alveolar) ʃ, ʒ, tʃ, dʒ 

palatalni (ang. palatal) j 

velarni (ang. velar) k, g, ŋ 

grlni (ang. glottal) h, [ʔ] 

Shema 2: Angleški soglasniki glede na mesto artikulacije 
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5.4.2 Angleški soglasniki glede na način artikulacije 
 

Shema 3 prikazuje angleške soglasnike glede na način artikulacije. Več o 

angleških soglasnikih sledi v nadaljevanju. 

Kategorija glasov Glasovi 

Zaporniki (ang. plosives) p, b, t, d, k, g 

Zlitniki (ang. affricates) tʃ, dʒ 

Priporniki (ang. fricatives) f, v, θ, ð , s, z, ʃ, ʒ, h 

Nosniki (ang. nasals) m, n, ŋ 

Drsniki (ang. approximants) l, r, w, j 

 

Shema 3: Angleški soglasniki glede na način artikulacije



 

55 
 

6 Prekmursko-angleški medjezik oz. vdiranje prekmurskih 
značilnosti v angleščino 
  

V sledečem poglavju bomo strnjeno predstavili teoretična izhodišča o medjeziku 

(Interlangue) in  metodah raziskovanja dveh jezikov, protistavnosti (Contrastive 

Analysis) in analize napak (Error Analysis). Predstavili bomo, kaj sploh je 

medjezik in zakaj je pomemben za našo raziskavo, vrste napak in odstopanj ter na 

koncu skušali v grobem predstaviti glavne značilnosti t. i. »prekmurske 

angleščine«. 

 
6.1 Medjezik 

Medjezik (Interlanguage) je nastajajoč jezikovni sistem, ki ga razvija učenec 

drugega jezika, ki še ni povsem izurjen v jeziku, a se ciljnemu jeziku približuje. Je 

tip jezika oz. jezikovnega sistema, ki ga pri učenju ciljnega jezika (drugi oz. tuji 

jezik) uporablja učeči. S teorijo interjezika se je že v sedemdesetih letih 

dvajsetega stoletja največ ukvarjal  Larry Selinker.36

Medjezik temelji na teoriji, da v možganih obstaja latentna psihološka struktura, 

ki začne delovati, ko se govorec začne učiti drugega jezika. Selinker (1985) pravi, 

da so govorjene povedi učečih drugačne od tistih, ki bi jih tvorili naravni govorci 

(native speakers), čeprav oboji želijo izraziti enak pomen. Medjezik lahko 

opazujemo v sklopu različnih kontekstov, vendar ne v primerih, ko gre za naloge, 

ki temeljijo na strukturi (ang. form-focused tasks) – npr. pri nalogah urjenja (ang. 

drill) v razredu. (Selinker in Douglas 1985). 

  

Ellis (1994) pravi, da se medjezik od ciljnega jezika (target language) ne razlikuje 

le po seznamu napak, ampak zajema celoten sistem tako napak kot ne-napak in 

ima svoj sistem pravil. 

Corder (1967: 166) pravi, da napake, ki nastajajo pri drugem oz. tujem jeziku, 

dokazujejo, da učenci v procesu učenja tujega jezika razvijejo od izvornega in 

                                                 
36 Vir: http://grammar.about.com/od/il/g/Interlanguage.htm (24. 3. 2012). 

http://grammar.about.com/od/il/g/Interlanguage.htm�
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ciljnega jezika neodvisni jezikovni sistem ter opozori na dejstvo, da je treba 

razlikovati napake kompetence (errors) od napak performance (mistakes). 

Napake, ki jih delajo učenci, nastajajo zaradi različnih procesov: 

- premeščanje jezikovnih vzorcev iz maternega jezika; 

- razširjanje jezikovnih vzorcev iz ciljnega jezika; 

- izražanje pomena z uporabo že znanih besed in slovnične strukture. 

(Richards idr. 1992: 186)  

Medjezik obravnava t. i. Naravna fonologija, ki se je razvila iz najstarejše 

razlagalne fonološke teorije. Od drugih teorij se loči po tem, da vključuje »vse, 

kar jezik dolguje dejstvu, da je govorjen« (Stampe v Jurančič Petek 2007: 175). 

Ta teorija je najprimernejša za obravnavo ravni jezika, kot so npr. narečja, prosti 

govor ipd., kar jo tudi označuje kot najprimernejšo za našo raziskavo. Medjezik je 

tako po Nemserju (prav tam) sistem približevanja.  

6.2 Protistavnost (Contrastive Analysis) 

 

Šuštaršič (2005: 7) protistavnost opredeli kot metodo, ki zajema različne vidike 

segmentalnih in suprasegmentalnih (prozodičnih) lastnosti ter večinoma temelji na 

slušni zaznavnosti in izgovornem opisu. Šuštaršič (2005) primerja slovenski in 

angleški jezik na ravni samoglasnikov in soglasnikov ter pri tem izpostavlja 

glavne razlike med obema glasovnima sistemoma.37

Po metodi protistavnosti smo tudi mi primerjali prekmurske in angleške 

samoglasnike, kjer smo izpostavili tiste značilnosti, ki bodo v našem primeru 

ključne za raziskavo. Prav tako smo primerjali prekmurske in angleške soglasnike, 

ki pa se med sabo ne razlikujejo tako zelo samoglasniki. Tako lahko pričakujemo, 

da bodo razlike med obema glasovnima sistemoma bolj opazne na ravni 

samoglasnikov kot soglasnikov. 

  

                                                 
37 Glej Šuštaršič (2005: 9–19; 67–75). 
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6.3 Analiza napak (Error Analysis) 

 

Analiza napak (ang. Error analysis) je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 

nadomestila protistavnost (ang. Contrastive analysis), s katero so predvideli 

napake učencev na podlagi jezikovnih razlik med prvim in drugim (tujim) 

jezikom (Jurančič Petek  2007: 27, po Ellis 1994: 47).  

Corder ločuje tri kategorije napak : 

- predsistemske napake (ang. presystemic errors): gre za napake, ki se 

pojavijo takrat, ko se učeči ne zaveda obstoja določenih  jezikovnih pravil 

v ciljnem jeziku (target language), so naključne; 

- sistemske napake (ang. systemic errors): gre za napake, ki se pojavijo 

takrat, ko sicer učeči ugotovi pravilo, a  je le-to napačno (errors); 

- posistemske napake (postsystemic errors): gre za napake, ki se pojavijo 

takrat, ko učeči pozna pravo pravilo v tujem jeziku (target language), a ga 

na uporablja stalno (mistakes) (Jurančič Petek 2007: 29). 

Ker ta klasifikacija v splošnem velja za slovnico, ne pa nujno tudi za napake pri 

tvorbi glasov, Klementina Jurančič Petek  (prav tam: 29)  napake slovenskih 

govorcev razdeli v dve skupini:  

- odstopanja (ang. deviations): v glavnem gre tu za napačne fonemske 

različice ter so pogostejša pri samoglasnikih; 

- popolnoma napačne izgovorjave (ang. complete mispronunciations): kadar 

napačno izgovorjen fonem ni v ničemer podoben ciljnemu  fonemu.  

   

Collins idr. (2002: 114–16) so razvili analizo napak38

                                                 
38 Glej poglavje Analiza napak v Collins idr. (2002). 

, ki jih najpogosteje delajo 

slovenski govorci angleškega jezika in ki jim predstavljajo največ težav. Analiza 

je razdeljena na napake, ki se pojavljajo pri izgovorjavi samoglasnikov in tiste, ki 

se pojavljajo pri soglasnikih. Avtorji (prav tam) s primeri opozarjajo na tista 

mesta in kontekste, kjer pri posameznem glasu prihaja do napak oz. odstopanj. 
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Analiza napak pa velja za slovenske govorce angleščine sploh, ne pa nujno tudi za 

pripadnike različnih narečnih skupin. Strinjamo se, da v veliko primerih tudi 

Prekmurci delajo iste napake, kot je navedeno v Collinsovi analizi napak (prav 

tam), na mestih, kjer pa v jezik vstopajo le za prekmursko narečje značilne prvine, 

pa prihaja do razlik. To bomo glede na dobljene rezultate dokazovali skozi ves 

raziskovalni del.39

 

 

Klementina Jurančič Petek (2007: 177) opredeli analizo napak kot najprimernejšo 

metodo za tovrstne raziskave, saj ta obravnava govorčev tuj jezik, torej medjezik. 

Nasprotno pa protistavnost raziskuje materinščino in tuj jezik kot dva ločena 

sistema (prav tam). 

  

6.4 Primerjava glasovnega sistema prekmurščine in angleščine 

 

Vokalni sestav prekmurskega narečja40

Dolgi naglašeni vokalizem: 

 

 

 

       i:                     ü:/ü:                          u: 

               ẹ:               (ö:)                    (ọ:) 

                        e:                   o:                     + : 

                                    a: 

 

 

 

 

                                                 
39 Z nekaterimi problemi, ki jih imajo slovenski (prekmursko govoreči) učenci (dijaki idr.) pri 
izgovarjanju angleških glasov, smo se srečali že v poglavju o angleških samoglasnikih, kjer so bili 
primerjani angleški in prekmurski glasovi.  
 
40 Predstavljen je glasoslovni oris ravenskega podnarečja po razdelitvi Zinke Zorko (2003: 74–77). 
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Kratki naglašeni vokalizem: 

i                                 ü                                 u 

               ie                        ö                     uo 

                      e                                                                        +  

                    

Kratki nenaglašeni vokalizem: 

i, u, e, o, å, r̥ 

 

Vokalni sestav angleškega jezika: 

 

Slika 15: Sistem angleških samoglasnikov 
 

Iz preglednic je razvidno, da obstaja med sistemoma obeh jezikov že na pogled 

veliko razlik. Prekmurski samoglasniški sestav je veliko bolj razvejan in 

kompliciran od angleškega. Hkrati pa obstajajo tudi podobnosti med obema 

sistemoma41

                                                 
41 Glej Collins idr. (2002: 67–75) – primerjava angleških vokalov v slovenščini, poglavje o 

angleških samoglasnikih. 

. Predstavljenih bo nekaj predpostavk, v katerih različicah se vokali 

najbolj ujemajo ter v katerih je največ razlik. 
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Po Jurančič Petek (2007: 185) pri učenju tujega jezika najprej prepoznamo najbolj 

očitne razlike med jezikoma. Takrat je naš namen, da jih skušamo čim bolj 

približati ciljnemu jeziku. Za avtorico (prav tam) predstavljajo večji problem tisti 

glasovi, med katerimi ni tako velikih razlik – če so si namreč samoglasniki dveh 

jezikov zelo podobni, govorec ne bo prepoznal potrebe, da bi jih prilagodil tujemu 

jeziku. V enakem kontekstu avtorica (prav tam) omenja še t. i. magnetni učinek, 

ki povzroča, da pri izgovorjavi samoglasnika tujega jezika le-tega zamenjamo za 

najbližjega v maternem jeziku. Enako velja tudi za razmerje narečje – knjižni 

jezik: »Tudi tisti, ki v veliki meri osvojijo knjižni jezik in poznajo vsa njegova 

pravila, ne morejo skriti svojega narečnega izvora zaradi samoglasnikov. Ti 

ostanejo prepoznavni še v tujem ali drugem jeziku.« (Jurančič Petek 2007: 185) 

Primerjava prekmurskih in angleških glasov 

7.1 Primerjava prekmurskih in angleških samoglasnikov42

 

 

Podobnosti med prekmurskimi in angleškimi samoglasniki 

Med podobnostmi, ki obstajajo znotraj obeh glasovnih sistemov, bi lahko 

izpostavili naslednje glasove oz. skupine glasov: 

- prekmurski kratki naglašeni u in angleški kratki ʊ: 'pun ('poln'); 'pʊt; 

- prekmurski kratki naglašeni i in angleški ɪ: 'miza; 'sɪt; 

- prekmurski diftongirani i in angleški i: 'vino, g'ri:n;  

- prekmurski zaokroženi å in angleški ɑ:: k'råva; 'ka:(r); 

- prekmurski dolgi ozki ẹ in angleški e: 'lẹ:t; 'men; 

- prekmurski diftongiran u in angleški monoftong u:: 'vu:k ('volk'); 'su:n; 

- prekmurski diftong e: in angleški eɪ: b're:k ('breg');s'neɪk …  

 

Razlike med prekmurskimi in angleškimi samoglasniki: 

- angleški diftong əʊ ('kəʊld) pogosto zamenjan s prekmurskim o 

(do'mo); 

                                                 
42 Tako kot pri primerjavi samoglasnikov kot soglasnikov izpostavljamo le nekatere podobnosti in 
razlike med jezikoma; tiste, ki so po našem mnenju najvidnejše in najrelevantnejše za našo 
raziskavo. 
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- angleški diftong au ('laʊd) pogosto zamenjan s prekmurskim o (do'mo) 

tako tudi nepravilna izgovorjava ('lod); 

- prekmurski dolgi ozki ẹ in angleški e: 'lẹ:t; 'men; v prekmurščini ni 

enakovrednega e-jevskega glasu kot je angleški samoglasnik e, zato v 

veliko primerih prihaja do odstopanj v izgovorjavi (npr. 'men 'moški mn.' 

pravilno izgovori le zelo majhen odstotek prekmurskih govorcev; v večini 

ga izgovarjajo širše, tj. kot /mɛn/ ali celo /'mæn/; 

- angleščina ne pozna glasu ü: 'tü 'tu', prekmurski govorci ta glas pogosto 

uporabljajo v narečju, prenašajo pa ga tudi v angleščino ('bük 'knjiga', 

'zü:'živalski vrt') . 

 

7.2 Primerjava prekmurskih in angleških soglasnikov 

 

Prav tako kot se razlikujejo prekmurski in angleški samoglasniki, prihaja do razlik 

tudi v izgovorjavi soglasnikov. Ta razlike sicer niso toliko specifične za 

Prekmurje, ampak gre za vseslovensko značilnost. Čeprav morda ni tako opazno, 

je med soglasniki morda celo več razlik kot med samoglasniki. Do razlik prihaja 

predvsem v intenziteti glasov; prekmurski učenci angleške glasove izgovarjajo 

bolj intenzivno in čisto (npr. joy /dʒɔɪ/ bi prekmurski učenec izgovoril bolj zaprto 

dž'o).Vseslovenski značilnosti sta npr. izgovarjanje nezvenečih glasov na koncu 

besede namesto zvenečih ter odsotnost aspiracije. Pričakujemo, da bomo te razlike 

in odstopanja našli tudi pri prekmurskih govorcih. 

 

Klementina Jurančič Petek (2007: 184) navede nekaj razlik med slovenskimi in 

angleškimi soglasniki: 

- zapornika zveneči /t/ in zveneči /d/ sta v slovenščini zobna, v angleščini pa 

dlesnična in delujeta mehčano; v poudarjenih zlogih pred samoglasnikom 

je /t/ aspiriran, če pa ta ni (kar je značilno za slovenske govorce), zveni kot 

lenis glas; enako velja za /p/ in /k/; 

- zveneči oz. lenis zvočniki so v angleščini povsem zveneči med dvema 

samoglasnikoma, delno v začetnem položaju, skoraj nezveneči pa v 
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končnem položaju. V slovenskem jeziku pa končni zveneči nezvočniki 

postanejo nezveneči (npr. glasovi /b/, /d/, /g/). 

 

Vse te značilnosti, ki jih avtorica pojasnjuje, lahko prenesemo tudi na prekmursko 

narečje. Tako nadalje predstavljamo nekaj najvidnejših razlik in podobnosti med 

prekmurskimi in angleškimi soglasniki. 

 

Zvenečnost glasov 

 

Značilnost slovenskega jezika sploh, predvsem pa narečij, med njimi tudi 

prekmurskega, je, da na določenih pozicijah  prihaja do izgube zvenečnosti 

zvenečih glasov. Ta značilnost vpliva na to, da učeči ta vzorec iz maternega jezika 

(narečja) prenašajo na tuji jezik (angleščino). Glasovi svojo zvenečnost izgubijo 

bodisi na koncu besede bodisi ob nezvenečih glasovih. 

  

Primeri: 

'ọpčina 'občina' 

'bo:k 'bog' 

f'štåli 'v štali' 

'nọš 'nož' 

 

Zveneči glasovi izgubijo zvenečnost na koncu besede oz. pred nezvenečimi 

soglasniki. V angleščini pa temu ni tako: 

 

watches → /wɒtʃɪz/ glasovi ohranijo zvenečnost na koncu besede. 

 

Zaradi boljše predstave (spodaj) navajamo nekaj primerov angleških besed, ki jih 

izgovarjajo Prekmurci: 

- 'ais 'oči' namesto 'aiz, 

- 'hæf 'imeti' namesto 'hæv, 

- 'bæt 'postelja' namesto 'bed, 
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- 'b'æk 'torba' namesto 'bæg …  

 

 

 

 

Aspiracija 

 

V angleškem jeziku so glasovi /p, t, k/ navadno aspirirani, ko se pojavijo na 

začetku naglašenega zloga pred vokalom. 

 

pin [ph  ɪn] 

tin [t h  ɪn] 

kin [t h  ɪn] 

 

V prekmurskem narečju aspiracije ne poznajo, zato je učencem težko izgovarjati 

aspirirane glasove. Najpogosteje jih izgovarjajo kot čiste glasove brez aspiracije.  

 

Alofoni 

 

Gre za razločevalno varianto fonema, ki ne povzroči sprememb v pomenu ter se 

pojavlja v določenih okoliščinah. Tak glas je npr. /l/: 

 

- čisti [l] pred vokali in glasom /j/ (leave, let, late …), 

- nezveneči [l.] v položaju za aspiriranimi glasovi /p, t, k/ (clean, plosive 

…), 

- temni [ɬ] na koncu besede za vokalom ter pred konzonantom oz. pavzo 

(feel, film, apple …). 

V prekmurščini poznajo samo trdi l ('lče 'hlače', k'lün 'kljun'), zato imajo učenci 

pogoste težave z izgovarjanjem položajnih variant, tako npr. temni [ɬ]  skoraj v 

polovici primerov izgovarjajo kot čisti l ali pa ga celo nadomestijo s slovenskim 

dvoustničnim .  
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Nemi glasovi 

 

Prekmurščina sicer pozna nemi glas h (npr. 'ren 'hren'), ki je pogost tudi v 

angleščini (npr. hour), ne pozna pa nemega r, kar pogosto vodi do očitnih 

odstopanj v izgovorjavi. V angleščini se soglasnik r namreč izgovarja samo za 

samoglasnikom oz. na začetku besede (npr. girl 'dekle' – 'gɜ:ɬ), Prekmurci pa ga 

izgovarjajo v vseh pozicijah.   

 

 

6.5 Dejavniki, ki vplivajo na izgovorjavo angleščine v Prekmurju 

 

6.5.1 Psihološki dejavniki  

 

Na angleško izgovorjavo bodo vplivali nekateri psihološki dejavniki: pisava, 

različne oblike testov, nesproščenost med testiranjem, strah ipd. Različni avtorji 

(Jurančič Petek 2007) trdijo, da pri izgovorjavi prihaja do različnih rezultatov 

glede na različne teste. Tako npr. Dickerson (v Jurančič Petek 2007: 180) in 

Dickerson (prav tam) pravita, da naj bi govorec dosegel najmanj pravilnih glasov 

pri prostem govoru, največ pa tam, kjer gre za najbolj knjižne oblike npr. branje 

besed. Po drugi strani pa Flege (v Jurančič Petek 2007: 180) ugotovi, da ni razlik 

glede na različne testne oblike. Mi se bolj strinjamo s slednjo trditvijo, saj 

menimo, da različni tipi testov na rezultate ne bi smeli vplivati v znatni meri. 

Seveda imajo nekateri učenci rajši eno obliko testiranja, drugi spet drugo, vendar 

se ti deleži verjetno prerazporedijo tako, da so rezultati v vseh primerih enaki oz. 

vsaj zelo podobni. Menimo, da bi lahko do več napak prihajalo npr. pri prostem 

govoru, ko je govorec bolj sproščen in usmerjen predvsem v vsebino tvorjenega 

besedila in ne toliko v izgovorjavo. Po drugi strani pa v prostem govoru ne bi bilo 

napak, ki so se prej pojavljale npr. pri branju zaradi vpliva pisave, kar bi spet 

pomenilo, da bi delež napačnih in pravilnih rešitev ostajal približno enak. 

Večji vpliv na izgovorjavo ima po našem mnenju pisava, še posebej pri mlajših 

učencih, ki še niso vešči jezika, kot tudi pri učencih, ki jim angleščina tudi sicer 

dela težave. Strah in trema sta v določeni meri najbrž prisotna pri večini 
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anketirancev, zato prav tako ne bi smela preveč vplivati na rezultate; če pa že, pa 

bi ta vpliv bil približno enak pri vseh. Da bi preprečili vpliv slednjega dejavnika, 

smo učencem pred testiranjem razložili, da testiranje ni namenjeno preverjanju 

znanja ter smo jim skušali omogočiti kar se da ugodne pogoje za uspešno izvedbo 

– zasebnost, tišino ipd.  

6.5.2 Lastnosti učencev 
 
V to skupino uvrščamo naslednje parametre: starost učencev, zanimanje za 

angleščino, učni uspeh pri pouku angleščine ter število let učenja angleščine. 

Menimo, da je pravilnost izgovorjave angleščine pri učencih premo sorazmerna z 

njihovo starostjo, zanimanjem, uspehom ter trajanjem učenja angleščine. Tako 

smo mnenja, da bodo starejši učenci, ki se dlje časa učijo angleščine, imajo boljše 

ocene in se za jezik tudi zanimajo, delali manj napak oz. bo v njihovi izgovorjavi 

manj odstopanj oz. bodo ta manj izrazita. Obratno pa bo z mlajšimi učenci, npr. 

začetniki, ki imajo morda tudi nižje ocene in zanimanje, saj bodo ti delali občutno 

več napak kot starejši, kompetentnejši govorci. Prav tako ne gre zanemariti vpliva 

učiteljevega poudarka na izgovorjavo pri pouku angleščine – menimo namreč, da 

imajo učenci, kjer učitelji pogosto pripravljajo vaje za izgovorjavo, manj težav s 

pravilnim izgovarjanjem angleških besed. 

Pri tem področju ne smemo pozabiti samokritičnosti učencev in njihovega 

zanimanja za odpravo napak pri izgovorjavi. Menimo namreč, da bodo tisti 

učenci, ki se svojih napak zavedajo in si jih želijo odpraviti, prav tako uspešnejši 

od tistih, ki menijo, da je njihova izgovorjava pravilna ne glede na dejansko 

stanje. Izgovorjava angleščine je odvisna tudi od talenta učencev, saj obstajajo 

npr. učenci, ki se pridno učijo in dobivajo lepe ocene pri pisnih izpitih, njihova 

izgovorjava pa je pomanjkljiva. 

6.5.3 Stik z angleščino 
 
Pomemben dejavnik naše raziskave je tudi stik učencev z angleščino. Pri tem 

mislimo tako na neposredne kot manj posredne načine – pri prvih gre za stike z 

naravnimi govorci, pri slednjih pa za srečevanje z angleščino bodisi prek 

interneta, televizije, šole ipd.  



 

66 
 

Menimo, da na izgovorjavo vplivajo tako prvi kot drugi, medtem ko bi stiki z 

naravnimi govorci angleščine morali imeti največji vpliv na izgovorjavo. 

Zavedamo pa se, da ima le malo učencev redne stike z naravnimi govorci, zato 

tega vpliva v naši raziskavi najverjetneje ne bomo zaznali. 

Pomembno mesto pri izpopolnjevanju angleške izgovorjave ima pouk angleščine 

– sam način pouka, pomeben pa je vsekakor tudi učitelj. Ključnega pomena je, 

kako učitelj ustvarja delo med poukom – ali učence spodbuja h govorjenju v 

angleščini, ali na primeren način popravi njihove napake v izgovorjavi ter ali je 

učencem sam svetel zgled na tem področju.  

Pri tem nas bo še zanimalo, kje se učenci najpogosteje srečujejo z angleščino – v 

šoli, internetu, po televiziji, na radiu … 

6.5.4 Britanska in ameriška angleščina 
 
 
V slovenskih šolah učitelji učijo britansko angleščino, vendar pa se je treba 

zavedati, da je ta varianta za večino tako učencev kot tudi starejših govorcev 

zahtevnejša in tudi manj priljubljena. Tudi od učiteljev samih je odvisno, ali tudi 

sami uporabljajo pravilno britansko izgovorjavo ter so tako zgled učencem. O tem 

lahko samo ugibamo. Predvidevamo, da imajo učenci veliko več stikov z 

ameriško angleščino, saj se ta pojavlja v filmih, glasbi ipd. in jo učenci radi in 

lahko posnemajo. Tako predvidevamo, da je učencem in dijakom ameriška 

angleščina bližja od britanske in se je verjetno tudi pogosteje poslužujejo, ker se 

jim zdi lažja in prijetnejša za uho. Najpogostejši primer, kjer bomo lahko 

prepoznali vpliv ameriške angleščine na izgovorjavo, bo recimo izgovor glasu /r/ 

na mestih, kjer bi ta moral biti nem, npr. /ka:r/ namesto /ka:/, /mɔ:r/ namesto 

/mɔ:/; na izgovorjavo pa bo ameriška angleščina vplivala še na ravni mnogih 

drugih glasov (gl. Collins idr. 117–123).  

6.5.5 Prekmursko narečje in slovenski knjižni jezik 
 
Kot smo pisali v prejšnjih poglavjih, imata tako materni jezik kot narečje tega 

jezika velik in pomemben vpliv na izgovorjavo v tujem  jeziku. Ta dejavnik je za 

našo raziskavo najpomembnejši in nas bo zanimalo, kje prihaja do napak, ki so 

posledica narečja (oz. maternega jezika) ter v kakšni soodvisnosti od ostalih prej 
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naštetih in opisanih dejavnikov. Naša predpostavka je, da bo prekmursko narečje 

vplivalo na izgovorjavo vseh učencev, zanimalo pa nas bo, pri katerih učencih je 

tega vpliva manj – glede na starost, zanimanje ipd. O glasovnih prvinah, ki naj bi 

po našem mnenju vplivali na izgovorjavo, smo podrobneje pisali v poglavjih o 

glasoslovju prekmurščine in angleščine.  
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II EMPIRIČNI DEL 
 

7 Raziskava 
7. 1 Kratek opis raziskave 

 

Empirični oz. raziskovalni del naloge sestoji iz dveh delov. V prvem delu bo 

opisana struktura učencev in dijakov (anketirancev in intervjuvancev, ki so 

sodelovali v raziskavi), cilji in hipoteze ter metode raziskovanja. Sledila bo 

analiza anket, ki so jih izpolnili izprašanci. Prvi del raziskave predstavlja 

pomemben dejavnik pri izpeljavi ugotovitev, saj bomo na podlagi mnenj in 

izkušenj anketirancev lahko lažje razumeli rezultate, ki bodo nastali v drugem 

delu. 

Drugi del raziskave se bo nanašal na analizo posnetkov – posneli bomo 

izgovorjavo učencev in dijakom med branjem angleških besed in povedi, 

prevajanjem slovenskih besed v angleščino ter prostim govorom v angleščini.   

7.2 Raziskovalni cilji in hipoteze 

  

Cilj diplomske raziskave 

Cilj raziskave pričujočega diplomskega dela je potrditi vpliv narečja materinščine 

na izgovorjavo v angleščini ter najti tista mesta v izgovorjavi le-te, kjer so prvine 

prekmurščine najbolj opazne. Izpostaviti želimo določene napake v izgovorjavi 

angleščine prekmurskih učencev in dijakov, ki so specifične za njihovo narečje, z 

ozirom na to, ali gre za branje angleških besed (oz. besednih zvez in povedi), 

prevajanje iz slovenščino v angleščino ali za prosti govor v angleščini (tujem 

jeziku).   

Raziskovalne hipoteze 

Po pregledu literature in preučitvi do danes raziskanih dejstev smo si postavili 

naslednje predpostavke; med njimi tiste, ki se nanašajo neposredno na mnenja 
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anketirancev in intervjuvancev, in tiste, za katere menimo, da jim bomo potrdili 

po analizi posnetkov, ki bodo nastali med intervjuji učencev in dijakov. 

1. del – hipoteze, ki se nanašajo na mnenja anketirancev 

 

1. H1: Prekmurski učenci in dijaki se večinoma sporazumevajo v narečju – 

prekmurščini (sem spadajo vsa podnarečja). 

2. H2: Prekmurski učenci in dijaki se z angleščino najpogosteje srečujejo v 

šoli (med poukom), prek spleta in televizije. 

3. H3: Prekmurski učenci in dijaki imajo do angleščine pozitiven odnos. 

4. H4: Prekmurskim učencem se zdi izgovorjava angleščine pomembna. 

5. H5: Večina prekmurskih učencev in dijakov uporablja ameriško 

angleščino. 

6. H6: Prekmurski učenci in dijaki se deloma zavedajo vpliva narečja 

maternega jezika na izgovorjavo angleščine.   

 

2. del – hipoteze, ki se nanašajo na eksperimentalni del raziskave: 
 

1. H7: Narečje – prekmurščina ima vpliv na izgovorjavo angleščine pri 

učencih in dijakih. 

2. H8: Največji vpliv prekmurščine bo v angleški izgovorjavi opazen 

predvsem na ravni samoglasnikov. 

3. H9: Kot prvine prekmurščine v izgovorjavi angleščine bodo najbolj 

izstopali samoglasniki a, e in o z variantami. 

4. H10: Učenci in dijaki ne ločijo dolgih in kratkih angleških samoglasnikov. 

5. H11: Kot prvine materinščine bodo učenci in dijaki soglasnike na koncu 

besed izgovarjali nezveneče. 

6. H12: Aspirirane angleške soglasnike bodo učenci in dijaki izgovarjali 

čisto, kar je značilno tako za prekmursko narečje kot slovenski knjižni 

jezik.   

7. H13: Učenci oz. dijaki višjih razredov oz. letnikov bodo v izgovorjavo 

angleščine vnašali manj prvin prekmurščine. 
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7.3 Zbiranje podatkov – potek in metodologija 

7.3.1 Postopek zbiranja podatkov 
 
Dejavnosti pred izvedbo raziskave 

Da bi pridobili rezultate, ki nas zanimajo, smo po preučitvi teoretičnih izhodišč 

skrbno pripravili anketne vprašalnike in naloge za eksperimentalni del (snemanje 

angleške izgovorjave). Pri tem smo bili pozorni na to, da so bila vprašanja 

zasnovana tako, da bodo lahko podala kar največ rezultatov iz našega 

raziskovalnega področja. Pred samim anketiranjem in intervjuvanjem učencev in 

dijakom smo se povezali z ravnateljema izbrane osnovne in srednje šole ter 

učitelji angleščine. Razložili smo jim problem diplomskega dela in jih povabili k 

sodelovanju njihovih učencev pri raziskavi, s čimer so se strinjali. Nato smo od 

staršev osnovnošolcev še pred samo raziskavo pridobili pisna dovoljenja za 

testiranje otrok, dijaki pa so podpisali izjavo, kjer so se strinjali z uporabo 

pridobljenih rezultatov za potrebe empiričnega dela diplomske naloge. 

Anketiranje 

Neposredno pred izvedbo anketiranja smo učencem in dijakom natančno razložili 

predmet in namen raziskave ter jim predstavili sam vprašalnik. Pri tem smo jih 

opozorili na tista vprašanja, ki bi se jim lahko zdela dvoumna oz. na tista, na 

katera je bilo možno odgovoriti z več odgovori hkrati. Ko so bile razložene vse 

morebitne nejasnosti, smo anketirancem razdelili anketna vprašalnike, na katere 

so ti odgovarjali individualno. Anketiranci so vprašalnike reševali v tišini in imeli 

na razpolago dovolj časa, da so jih lahko v celoti rešili. Ko so bili zbrani 

vprašalniki iz vseh razredov, smo zbrali in analizirali pridobljene podatke.  

Snemanje izgovorjave angleščine učencev in dijakov 

Po anketiranju je sledilo snemanje učencev oz. dijakov. Pred samo izvedbo 

snemanja smo učencem razložili tehnični postopek – vsak učenec je šele 

neposredno pred začetkom snemanja dobil delovne liste oz. teste, nato pa smo ga 

posneli s pomočjo računalniškega programa za snemanje MicroVawe in 

mikrofonom. Učenec (dijak) je pred sabo držal liste, na katerih so bile naloge, 
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nato pa je v prvem delu prebral angleške besede, nato angleške stavke oz. povedi, 

v tretjem delu je prevajal zapisane slovenske besede v angleščino, v zadnjem delu 

pa je vsak povedal nekaj povedi v angleščini (prosti govor). Učence smo tako v 

zadnjem delu testiranja prosili, da v angleščini opišejo, kako potekajo njihove 

jutranje aktivnosti oz. kako poteka njihov dan. Izjemo smo naredili v četrtem 

razredu osnovne šole, saj sta tako stopnja njihove zbranosti kot besedišča omejeni. 

Tako so učenci četrtega razreda v treh povedih opisali bodisi samega sebe bodisi 

svojo domačo žival43

7.3.2 Metodologija raziskovalnega dela 

. Snemanje vsakega učenca je trajalo približno 5 minut, 

odvisno od hitrosti govorjenja ipd. Posamezne posnetke smo shranili na 

pomnilnik v osebnem računalniku, nato pa smo jih z večkratnim poslušanjem 

analizirali po slušnem vtisu in jih transkribirali. 

 
Pri raziskavi pričujočega diplomskega dela smo uporabili dve metodi, in sicer: 

protistavnost (Contrastive Analysis) in analizo napak (Error Analysis). Tako smo 

na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s snemanjem, ugotavljali napake in 

odstopanja, ki so se pojavljala pri izgovorjavi posameznih glasov ter skušali 

rezultate utemeljiti na podlagi primerjanja glasovnih značilnosti obeh jezik, tj. na 

podlagi ugotavljanja podobnosti in razlik.  

 
 

7.4 Vzorec raziskave – anketiranci in intervjuvanci 

 
V raziskavi pričujočega dela so sodelovali učenci 4., 6. in 8. razreda Osnovne šole 

Bakovci ter dijaki 1. in 3. letnika Gimnazije Murska Sobota. Iz vsakega razreda je 

v raziskavi prostovoljno sodelovalo 10 učencev, kar skupno znaša vzorec 50 

učencev in dijakov. Učenci so bili izbrani naključno, ne glede na kraj bivanja, 

učni uspeh ali oceno pri pouku angleščine. Tako so v eksperimentu sodelovali 

zelo različni učenci oz. dijaki, kar naj bi po našem mnenju privedlo do objektivnih 

in reprezentativnih rezultatov.  

                                                 
43 Po posvetovanju z njihovo učiteljico. 
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Graf 1: Vzorec anketirancev glede na razred in spol 
 
Anketiranci prihajajo iz vseh treh prekmurskih podnarečnih območij – 

Ravenskega, Dolinskega in Goričkega. Vseeno pa je bilo med učenci in dijaki 

največ takih iz ravenske podnarečne skupine. Podatke o tem smo si pridobili tako, 

da smo učence v enem izmed vprašanj vprašali, iz katerega kraja prihajajo in jih 

nato na podlagi Geografskega leksikona (1996) umestili v eno od treh skupin.  

Delež anketirancev, ki so glede na razred pripadali določenemu podnarečju, 

prikazuje spodnji graf. 

 

Graf 2: Skupni delež anketirancev glede na podnarečno območje 
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Izmed 50 vprašanih učencev jih kar 32 spada v ravensko podnarečno skupino, od 

tega vsi četrtošolci, 8 šestošolcev, 5 osmošolcev, 4 dijaki 1. letnika ter 5 dijakov 

3. letnika, kar skupno znaša 64 %. Delež učencev in dijakov iz področja 

dolinskega podnarečja je znašal 30 %, od tega 2 šestošolca, 5 osmošolcev, 3 dijaki 

1. letnika in 5 dijakov 3. letnika oz. skupno 15 vprašanih. Najmanjši delež 

anketirancev prihaja iz Goričkega, in sicer 3 dijaki 1. letnika oz. 6 % vseh 

vprašanih.    

 

7.5 Testiranje 

 

7.5.1 Anketni vprašalnik 
 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 28 vprašanj, ta pa so bila razdeljena na več 

vsebinskih sklopov. V prvem sklopu smo pridobili osnovne osebne podatke 

anketirancev – spol, starost, razred; v drugem sklopu smo želeli ugotoviti, kako 

pogosto uporabljajo svoje narečje ter kakšen odnos imajo učenci do angleščine 

kot šolskega predmeta in v kolikšnem obsegu, kje ter na kakšen način se z njo 

srečujejo; v tretjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kako pomembna se učencem 

zdi izgovorjava angleščine, v zadnjem sklopu pa smo preverjali, ali učenci menijo, 

da ima njihovo narečje vpliv na izgovorjavo v angleščini ter zakaj. 
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7.5.2 Testni vprašalnik 
 
1. del – branje angleških besed, besednih zvez in povedi 

Prvi del testnega obrazca je bil sestavljen iz skupka angleških besed, zapisanih v 

tabelah. Izbrali smo take besede, ki se v vsakdanjem angleškem sporazumevanju 

pogosto uporabljajo in bi naj bile učencem oz. dijakom znane. Predvsem smo 

pazili, da smo izbrali take besede, kjer so se pojavljali taki fonemi, za katere smo 

predvidevali, da jih bodo prekmurski učenci in dijaki izgovarjali pod vplivom 

narečja. Besede smo skušali izbrati tudi tako, da so se v njih pojavili vsi angleški 

samoglasniki in soglasniki ali pa vsaj večina le-teh. Pred branjem besed smo 

anketirance opozorili, da naj jih berejo tekoče, brez daljših vmesnih premorov, saj 

bi bili rezultati sicer lahko drugačni. Enako je veljalo za branje stavkov oz. 

povedi. Tudi v tem delu smo izbrali take stavčne strukture, kjer so se pojavljali 

samoglasniki in soglasniki, pri izgovorjavi katerih bi imeli, po naši predpostavki, 

anketiranci težave zaradi vpliva narečja. Vprašalnik smo zaradi krajše zbranosti in 

pomanjkanja jezikovnega znanja prilagodili četrtošolcem, ki so prebrali polovico 

manj povedi, medtem ko je število besed tudi za njih ostalo enako. S tem smo 

želeli ugotoviti, kakšna je razlika v vnašanju narečnih prvin v tuji jezik glede na 

starost. 

2. del – prevajanje slovenskih besed (oz. besednih zvez) v angleščino 

V drugem delu smo želeli ugotoviti, ali bodo učenci oz. dijaki v angleški izgovor 

vnašali več oz. manj vzorcev iz narečja ali pa bo ta delež ostal nespremenjen. 

Učenci so med snemanjem imeli pred sabo na papirju napisane besede v 

slovenščini, ki so jih nato prevedli v angleščino. Tudi pri tem delu smo 

anketirance prosili, da naj skušajo govoriti čim bolj tekoče. Pri tem delu so imeli 

nekateri učenci težave, saj nekaterih besed niso znali prevesti v angleščino – v 

takem primeru smo jim naročili, da naj besedo izpustijo in se pomaknejo na 

naslednjo. Izbrane besede so bile take, ki se v govoru pojavljajo pogosto in naj bi 

jih učenci tudi poznali. Ta del smo prilagodili četrtošolcem, saj mnogih besed še 

niso poznali; izbrali smo take besede, za katere smo se prepričali, da jih poznajo 

oz. naj bi jih poznali. Prav tako smo seznam besed omejili na četrtino tistih pri 
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starejših učencih oz. dijakih. Analiza rezultatov je potekala enako kot pri prvem 

delu.   

3. del – prosti govor v angleščini 

V zadnjem sklopu testiranja so učenci in dijaki v nekaj povedih opisali svoj dan 

oz. jutranje aktivnosti. Četrtošolcem smo nalogo zopet prilagodili tako, da so 

imeli dve izbiri – opis samega sebe ali domače živali. Ti so podali kratek opis na 

izbrano temo v treh povedih.  

Glede na to, da gre pri prostem govoru za lastno tvorjenje besedila, smo 

predvideli, da bi lahko prihajalo do razlik v izgovorjavi v primerjavi z izgovorjavo 

pri branju besed oz. povedi.   
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8 Analiza rezultatov raziskave 
 

8.1 Rezultati, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika – lastnosti 

učencev ter njihovo zanimanje za angleščino in stik z njo 

 
Zanimanje za angleščino 

Kot enega izmed dejavnikov vpliva na izgovorjavo angleščine smo postavili 

zanimanje za angleščino. Tako smo v enem od začetnih vprašanj učence vprašali, 

ali imajo radi angleščino kot šolski predmet. Zanimivo in spodbudno se nam je 

zdelo dejstvo, da je kar 47 oz. 94 %  vseh vprašanih odgovorilo pritrdilno.   

 

Graf 3: Zanimanje za angleščino pri prekmurskih učencih in dijakih 
 

Dijaki, ki so odgovorili pritrdilno, so svoj odgovor v večini pojasnili z dejstvi, da 

imajo že na splošno radi jezike, da jim angleščina ne dela težav, da se jim zdi lep 

jezik ipd. Učenci, ki pa je ne marajo, so kot vzrok za to navedli učiteljevo 

razlaganje snovi in to, da imajo pri predmetu slabo oceno. 

Iz tega podatka lahko sklepamo, da imajo učenci in dijaki zanimanje za učenje 

angleškega jezika, kar pa še ne pomeni, da jih to zanimanje do jezika vodi tudi do 

tega, da bi se čim bolj izurili v angleški izgovorjavi. Če bi ta dejavnik neposredno 

vplival na izgovorjavo angleščine, bi morala večina intervjuvancev imeti v veliki 
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meri pravilno izgovorjavo. Gotovo pa ta dejavnik pozitivno vpliva na motivacijo 

in posledično na usvajanje znanja iz angleščine. 

Dejavnosti med poukom 

Eden izmed pomembnih dejavnikov raziskovalnega problema so tudi dejavnosti 

med poukom angleščine in učiteljev pristop. Za pravilno izgovorjavo je namreč 

treba med poukom izvajati čim več takih dejavnosti, kjer imajo učenci možnost 

poslušati posnetke naravnih govorcev, sami govoriti v angleščini; učitelj pa jih 

mora pri tem pravilno usmerjati in jih spodbujati. Zato smo učence vprašali, 

katere dejavnosti najpogosteje izvajajo pri pouku angleščine in kako poteka 

sodelovanje z učiteljem. 

Pri vprašanju, ki se nanaša na aktivnosti v razredu, smo anketirancem ponudili 

naslednje odgovore: branje besedil, slovnične vaje, vaje za izgovorjavo, 

poslušanje besedil, pisanje in drugo. Možnih je bilo več odgovorov, rezultati so 

predstavljeni v spodnjem grafu. 

 

Graf 4: Aktivnosti pri pouku angleščine po mnenju anketirancev 
 

Rezultati so dobljeni na podlagi odgovorov vseh anketirancev. Zanimivo je 

dejstvo, da je med dijaki prevladoval odgovor slovnične vaje, medtem ko je bil 

najpogostejši odgovor pri osnovnošolcih (še posebej prvih dveh razredov) vaje za 
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izgovorjavo. Morda bi se izgovorjava pri dijakih lahko še izboljšala, če bi tudi 

učitelji v srednjih šolah dajali več poudarka izgovorjavi. 

Učence in dijake smo povprašali tudi, kaj bi sami želeli vključiti v pouk 

angleščine, če bi imeli možnost. Rezultate prikazuje spodnji grafikon. 

 
 

Graf 5: Kaj bi učenci in dijaki želeli vključiti v pouk angleščine 
 

Največ učencev bi v pouk angleščine vključilo gledanje angleških filmov, nato 

sledi branje zgodb v angleščini, poslušanje posnetkov in pisanje spisov ter drugo 

(igranje različnih iger).  

Trajanje učenja angleščine 

Pomemben dejavnik, ki bi po našem mnenju moral imeti, tako kot na druge 

jezikovne ravni, precejšen vpliv na izgovorjavo angleščine, je trajanje učenja 

angleškega jezika – tekom učenja in usvajanja jezika naj bi se učeči iz leta v leto 

vse bolj izpopolnjeval na vseh jezikovnih ravninah. Tako predvidevamo, da bodo 

tisti učenci oz. dijaki, ki se jezika učijo dlje časa, v izgovorjavi delali manj napak 

oz. bo ta bližja pravilni. V raziskavo so bili vključeni učenci in dijaki različnih 

starosti in izkušenj iz angleškega jezika. Nekateri učenci so se v okviru jezikovnih 

tečajev v učenje angleščine vključili že zelo zgodaj, medtem ko so se je nekateri 

začeli učiti šele v prvem letniku gimnazije, ko je postala njihov drugi tuji jezik. 



 

79 
 

Predvidevamo, da bodo imeli učenci, ki se angleščine učijo dlje časa, manj težav z 

izgovorjavo in bodo vanjo vnašali manj vzorcev iz svojega narečja. Verjetno pa ta 

vpliv ne bo izginil tudi pri najstarejših dijakih, ki se jezika učijo najdlje. 

Spodnji graf prikazuje trajanje učenja angleščine anketirancev po razredih. Sem je 

vključen tako redni šolski pouk angleščine kot tudi individualni jezikovni tečaji. 

 

Graf 6: Trajanje učenja angleščine pri anketirancih 
 

Uporaba prekmurskega narečja ter vpliv le-tega na slovenski knjižni jezik in 

angleščino. 

Z vprašanjem, koliko in v kakšnih situacijah anketirani uporabljajo prekmursko 

narečje, smo želeli ugotoviti, na kakšen način je narečje prisotno v njihovem 

življenju. Ta delež naj bi bil predvidoma mnogo višji od uporabe slovenskega 

knjižnega jezika, kar bi tudi vodilo do tega, da bi to na tuji jezik (angleščino) 

vplivalo v večji meri kot slednji. 

Spodnji graf prikazuje uporabo prekmurščine (vsa tri podnarečja) glede na 

situacije – komunikacija doma (s starši, sorodniki, sosedi …), komunikacija s 

prijatelji (prosti čas …) ter komunikacija z učitelji v šoli (in drugimi uradnimi 

osebami). Na koncu smo še analizirali, v kolikšnem deležu učenci in dijaki 

skupno uporabljajo narečje, pogovorni jezik ali knjižni jezik. 
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Graf 7: Uporaba narečja v komunikaciji doma 
 

Ugotovili smo, da skoraj vsi učenci in dijaki kot sredstvo za komuniciranje v 

domačem okolju uporabljajo prekmursko narečja. Pogovorni jezik – mariborski 

pogovorni jezik – uporablja le ena učenka, ki se je preselila v Prekmurje iz 

Maribora.  

 

Graf 8: Uporaba prekmurskega narečja v komunikaciji s prijatelji 
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Pri tem vprašanju smo dobili enake rezultate kot pri prejšnjem – kar 98 % 

vprašanih za komunikacijo s prijatelji uporablja prekmurščino, le 2 % pogovorni 

jezik, nobeden pa knjižnega jezika. 

 

Graf 9: Uporaba prekmurščine v šoli 
 

Ugotovili smo, da učenci in dijaki niti v šoli ne uporabljajo le knjižnega jezika, 

ampak se jih kar 12 % med vprašanimi z učitelji pogovarja kar v narečju. Sicer 

večina vprašanih (64 %) za komunikacijo v šoli uporablja knjižni jezik, a je 

prekmursko narečje še vseeno prisotno. 24 % oz. 12 vprašanih pa se z učitelji 

pogovarja v pogovornem jeziku. 

Iz tega sledi, da učenci v veliki večini največ svojega časa govorijo v narečju, kar 

nam pove, da ima to največji vpliv bodisi na slovenski knjižni jezik bodisi na 

kateri koli tuji jezik. 

Zanimalo nas je, ali vprašani menijo, da ima njihovo narečje kakšen vpliv na 

izgovorjavo slovenskega knjižnega jezika oz. ali so sami imeli kdaj zaradi narečja 

težave pri izgovoru slovenskega knjižnega jezika, nadalje pa tudi, ali menijo, da 

ima narečje vpliv na izgovorjavo v angleščini ter ali imajo enake težave tudi 

učenci oz. dijaki iz drugih narečnih območij. Rezultati so predstavljeni v spodnjih 

grafikonih. 
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Graf 10: Vrednotenje vpliva narečja na knjižni jezik po mnenju anketirancev 
 

Presenetilo nas je dejstvo, da kar 42 oz. 84 % vprašanih meni, da narečje ne vpliva 

na izgovor v slovenskem knjižnem jeziku oz. da menijo, da sami pri tem niso 

imeli težav. Le 8 vprašanih oz. 16 % teh pa je odgovorilo, da so zaradi vpliva 

prekmurščine imeli težave pri izgovoru slovenskega knjižnega jezika.  

 

Graf 11: Vrednotenje vpliva narečja (prekmurščine) na izgovorjavo angleščine po mnenju 
anketirancev 
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Kar 19 oz. 38 % vseh vprašanih meni, da prekmurščina nima vpliva na 

izgovorjavo angleščine. Da narečje vpliva na izgovor angleščine, meni le 8 oz. 16 

% vseh vprašanih, medtem ko je večina učencev in dijakov (24 oz. 48 % vseh 

vprašanih) odgovorila, da ne ve, ali obstaja povezava med narečjem in tujim 

jezikom. Dejstvo nas preseneča in hkrati zaskrbljuje, saj ob nepoznavanju 

problema učenci ne morejo svojega znanja v tej smeri izboljševati. 

Stik učencev in dijakov z angleščino 

V današnji informacijski dobi je angleščina dostopna vsakomur, največ prek 

spleta in televizije. Tako se učenci z njo srečujejo vse bolj zgodaj, po večini še 

preden se je začnejo učiti v šoli. 

Zanimalo nas je, kje se vprašani najpogosteje srečujejo z angleščino – ali je to 

med poukom, v spletu, na televiziji, v knjigah, po radiu ipd. Vprašani so imeli 

možnost obkrožiti več odgovorov hkrati. 

 

Graf 12: Stik prekmurskih učencev in dijakov z angleščino 
 

Največ vprašanih se, tako kot smo predvideli, z angleščino srečuje prek spleta in 

televizije, medtem ko je pouk angleščine šele na tretjem mestu. Mlajši učenci 

(predvsem četrtošolci) pa so vseeno največkrat izbrali odgovor pri pouku, na 

drugem mestu je bil odgovor po televiziji in tretji prek spleta. Tako se z 
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angleščino najpogosteje vprašani srečujejo po televiziji (33 %) in prek spleta (29 

%), na tretjem mestu sledi pouk (24 %). Ostali odgovori so dobili malo glasov, in 

sicer se prek prijateljev (spletna omrežja) z angleščino srečuje 6 % vprašanih, v 

knjigah 4 %, najmanj pa na radiu (1 %) ter s sorodniki v angleško govorečih 

deželah (1 %). 
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Variante angleščine 

Po pogovoru z učitelji vprašanih učencev in dijakov smo ugotovili, da učitelji pri 

pouku uporabljajo britansko angleščino. Zanimalo pa nas je, ali britansko varianto 

uporabljajo tudi učenci oz. dijaki. Predvideli smo, da bo večina vprašanih, 

predvsem zaradi razširjenosti, vseeno uporabljala ameriško angleščino. 

 

Graf 13: Uporaba variant angleščine 
 

Kot smo predvideli, večina vprašanih (58 %) uporablja ameriško angleščino. Kar 

24 % vprašanih ne pozna razlik med variantami – v večini gre za mlajše učence pa 

tudi za starejše (npr. dijaka prvega letnika). Britansko varianto tako uporablja le 

18 %, medtem ko ostalih variant (npr. avstralske) ne uporablja nobeden. 

Pri tem nas je zanimalo, kaj bi lahko vplivalo na uporabo variant angleščine. Tako 

smo želeli izvedeti, ali in na kakšen način imajo učenci oz. dijaki stike z 

naravnimi angleškimi govorci. Tako smo jih povprašali, ali so že bili v angleško 

govoreči državi (če da, v kateri), ali imajo stike s sorodniki v angleško govorečih 

deželah (če da, v kateri državi živijo) oz. s prijatelji prek družabnih omrežij (npr. 

Skype). Žal smo ugotovili, da so le trije vprašani obiskali angleško govorečo 

državo (v vseh primerih je šlo za Veliko Britanijo), s sorodniki se angleško 

sporazumevata le dva vprašana (Avstralija in Kanada), s prijatelji pa štirje 
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vprašani (Sype in Facebook). Večina vprašanih, tj. 41 učencev in dijakov oz. 82 

% le-teh še ni imelo stikov z naravnimi angleškimi govorci. 

 

Graf 14: Stik anketirancev z naravnimi govorci angleščine 
 

Odnos vprašanih do znanja angleščine oz. do pravilne izgovorjave 

Menimo, da je tudi lastno vrednotenje znanja angleščine in izgovorjave v sklopu 

le-tega pomemben dejavnik pri uspešnosti slednje. V raziskavi smo želeli 

ugotoviti, kako pomembno se zdi učencem in dijakom obvladanje angleškega 

jezika na splošno, hkrati pa pravilnost angleške izgovorjave; kako sami vrednotijo 

svoje znanje in izgovorjavo, kaj bi želeli v svojem znanju izboljšati ter kaj bi 

želeli vključiti v pouk angleščine. Rezultati so prikazani v spodnji grafih. 



 

87 
 

 

Graf 15: Vrednotenje znanja angleščine po mnenju anketirancev 
 
Po rezultatih sodeč, se vsem vprašanim znanje angleščine zdi pomembno. Na 

dodatno vprašanje, zakaj menijo tako, so odgovorili: da se lahko sporazumevajo s 

komer koli (turisti, novi prijatelji, mimoidoči v tujih državah …); da bodo lahko 

potovali; da si bodo lahko našli službo v tujini; da si bodo pridobili ugled; ker je 

angleščina svetovni jezik ipd. Prevladoval je odgovor, da se jim zdi znanje 

angleščine pomembno zaradi sporazumevanja med prebivalci vsega sveta. 

Pridobiti smo želeli še podatke, ki se nanašajo neposredno na izgovorjavo 

angleškega jezika, zato smo učencem oz. dijakom postavili vprašanje, ali se jim 

zdi pomembno, da znajo pravilno izgovarjati angleške besede.  
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Graf 16: Kako vprašani dojemajo pomen pravilne izgovorjave angleščine 
 

Skoraj vsem vprašanim – 48 učencem in dijakom (96 %) se zdi pravilna 

izgovorjava angleščine pomembna. Odgovor so utemeljili z dejstvom, da ni 

vseeno, kako določeno besedo izgovoriš, saj lahko pride do nesporazumov. Med 

drugim so nekateri pojasnili, da se jim pravilna izgovorjava zdi pomembna zato, 

da se ne bi osmešili pred učitelji, prijatelji … Nasprotovala sta le dva vprašana (4 

%), ki sta odgovor utemeljila s tem, da je vseeno, kako določeno besedo 

izgovorimo, saj nas drugi še vseeno lahko razumejo. 

Nadalje nas je zanimalo, kako ciljna skupina vrednoti lastno izgovorjavo. 

Rezultati so prikazani v sledečem grafikonu. 
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Graf 17: Kako vprašani ocenjujejo svojo izgovorjavo angleščine 
 

Nekaj več kot polovica vprašanih, tj. 28 učencev oz. dijakov (56 %) meni, da 

imajo težave  z angleško izgovorjavo, 22 (44 %) jih meni nasprotno. Tisti, ki so 

odgovorili pritrdilno, so odgovor utemeljili z naslednjimi trditvami: premalo 

možnosti za sodelovanje pri pouku, nezainteresiranost za izgovorjavo, 

nenadarjenost za jezike, negotovost glede izgovora posameznih besed. 

V tem segmentu nas je zanimalo še, kaj bi si želeli vprašani izboljšati v njihovem 

znanju angleščine. Pri tem je bilo možnih več odgovorov. Odgovori po 

posameznih razredih so predstavljeni v spodnjem grafu. 
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Graf 18: Kaj želijo anketiranci izboljšati v znanju angleščine 
 

Večina vprašanih si želi izboljšati zmožnost komunikacije – bolj tekoče 

komunicirati v angleščini (24 odgovorov oz. 32 %), sledi pisanje (19 odgovorov 

oz. 25,33 % ), na tretjem mestu je izgovorjava (16 odgovorov oz. 21,33 %), na 

zadnjem mestu pa je besedišče (14 odgovorov oz. 18,66 %). Iz tega sklepamo, da 

vprašanim izgovorjava v znanju angleščine ne predstavlja najpomembnejšega oz. 

niti ne zelo pomembnega dejavnika. 
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 8.2 Rezultati – izgovorjava angleščine pri Prekmurcih  

 
Ključni del raziskave se nanaša na ugotavljanje izgovorjave angleščine pri 

prekmurskih učencih in dijakih na podlagi zvočnih posnetkov. Rezultate smo 

analizirali in predstavili po kategorijah. V prvem delu izpostavljamo rezultate, 

pridobljene med snemanjem branja besed (oz. besednih zvez in povedi), v drugem 

rezultate, pridobljene med snemanjem prevajanja slovenskih besed v angleščino, v 

tretjem pa tiste, pridobljene med snemanjem prostega govora. Med samo 

interpretacijo rezultatov bomo skušali prepoznati in definirati vplive na angleško 

izgovorjavo ter preverili, ali so naše predpostavke pravilne ali ne.  

8.2.1 Branje angleških besed 
 
Rezultati – samoglasniki 

Samoglasnik /ɪ/ 

Tabela 2: Rezultati izgovora samoglasnika  /ɪ/ v besedah sit, bit, wish idr. 
 

/ɪ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ɪ % i: %  % e % Drugo oz. 
brez 
odgovora 

Primeri besed 

CɪC 4. 50 44,00 16,00 28,00 0,00 12,00 sit, bit, wish, 
vanilla, 
things 

6. 50 70,00 10,00 16,00 0,00 4,00 
8. 50 64,00 6,00 20,00 2,00 8,00 
I. 50 82,00 4,00 12,00 0,00 2,00 
III. 50 86,00 4,00 10,00 0,00 0,00 

#ɪC 4. 20 70,00 0,00 20,00 0,00 10,00 is, it's, imagine 
6. 30 66,66 6,66 13,33 10,00 3,33 
8. 30 63,33 10,00 16,66 3,33 6,66 
I. 30 83,33 0,00 13,33 3,33 0,00 
III. 30 80,00 0,00 16,66 0,00 3,34 

 

Ugotavljamo, da se pogosto (povprečno nekje do 20 %) namesto glasu /ɪ/ pojavlja 

prekmurski glas , ki bi ga poenostavljeno lahko opredelili kot »vmesni« glas 

nekje med i in e (npr. 'delat), in se v prekmurščini pogosto pojavlja na koncu 

besede. Tako lahko v teh primerih potrdimo vpliv prekmurskega narečja. Ta vpliv 

(gl. tabelo zgoraj) se zmanjša v višjih razredih, kjer učenci več nimajo posebnih 

težav z izgovorjavo tega glasu. V nekaterih primerih se pojavlja tudi dolgi /i:/, 
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kjer gre za neločevanje med dolgimi in kratkimi samoglasniki; tudi tu je ta vpliv 

manjši pri starejših učencih. 

Samoglasnik  /i:/ 

Tabela 3: Rezultati izgovora samoglasnika /i:/ v besedah eat, easier, tea idr. 
 

/i:/ Razred Število 
vseh 
pojavite
v 

i: % ɪ % e(ə) 
/e(a) 
% 

eɪ % aɪ % drugo oz. 
brez 
odgovora 
% 

primeri besed 

#i:C 4. 20 25,00 10,00 25,00 20,00 10,0 10,00 eat, easier 
6. 20 40,00 20,00 15,00 15,00 5,00 5,00 
8. 20 50,00 25,00 10,00 10,00 0,00 5,00 
I. 20 75,00 20,00 0,00 5,00 0,00 0,00 
III. 20 80,00 15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

Ci:C 4. 20 10,00 35,00 20,00 0,00 15,00 20,00 brief, please 
6. 20 40,00 30,00 10,00 0,00 5,00 15,00 
8. 20 50,00 25,00 5,00 0,00 15,00 5,00 
I. 20 60,00 25,00 0,00 0,00 5,00 10,00 
III. 20 70,00 20,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

Ci:# 4. 10 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 tea 
6. 10 50,00 30,00 10,00 10,00 0,00 0,00 
8. 10 50,00 40,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
I. 10 70,00 20,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Opažamo, da je učencem glas /i:/ največ težav povzročal v položaju na koncu 

besede oz. med dvema soglasnikoma. Na splošno so učenci omenjeni glas 

izgovarjali prekratko, kar je bilo najbolj očitno pri nižjih razredih, kar pripisujemo 

omejenemu znanju, v veliki meri pa tudi vplivu pisave (npr. /ea/ namesto /i:/). Ta 

značilnost velja za slovenske govorce na sploh, zato v tem primeru ne bi govorili 

o neposrednem vplivu narečja.  

Samoglasnik  /e/ 

Tabela 4: Rezultati izgovora samoglasnika /e/ v besedah men, help, bet 
 

/e/ Razred Število vseh 
pojavitev 

e % æ % eɪ 
% 

ɛ % a/a 
% 

Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri 
besed 

CeC 4. 30 13,33 50,00 3,33 23,33 3,33 6,66 men, 
help, bet 6. 30 26,66 40,00 0,00 30,00 0,00 3,33 

8. 30 20,00 56,73 0,00 20,00 0,00 3,33 
1. 30 23,33 40,00 0,00 33,33 0,00 3,33 
3. 30 26,66 46,66 0,00 26,66 0,00 0,00 
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Pri izgovorjavi samoglasnika /e/ so informanti dosegli zelo nizek delež pravilnih 

odgovorov, kar pripisujemo vplivu narečja. Po večini so namreč učenci in dijaki 

omenjeni glas glas izgovarjali nekoliko širše, tj. kot /ɛ/, ali celo zelo široko, kot 

/æ/ (npr. v prekmurščini 'megla, 'sestra ipd). Večina učencev je angleški besedi 

man in men izgovorila povsem enako, tj. s širokim e-jevskim glasom. 

 

Samoglasnik  /æ/ 

Tabela 5: Rezultati izgovora samoglasnika /æ/ v besedah man, than, happened in bag 
 

/æ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

æ % e % ɛ % a/a % Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

CæC 4. 30 53,33 6,66 16,66 16,66 6,66 man, than, 
happened, bag 6. 40 62,5 7,5 15,00 15,00 5,00 

8. 40 75,00 5,00 12,50 5,00 2,50 
I. 40 85,00 2,50 10,00 0,00 2,50 
III. 40 87,50 5,00 7,50 0,00 0,00 

 

V nasprotju s prejšnjim glasom so učenci in dijaki v glavnem pravilno izgovarjali 

glas /æ/, saj je ta njihovemu narečju bližji. Tako spet lahko govorimo o vplivu 

narečja. Tu se je glas /e/ pojavil le v zelo nizkem odstotku, kar pripisujemo 

drugim dejavnikom, ki pa niso ključni. Kjer se namesto omenjenega glasu 

pojavljata glasova a oz. a, gre za vpliv pisave, ki je najbolj prisoten v četrtem 

razredu (16,66 %), medtem ko se v 1. in 3. letniku več ne pojavlja. Seveda bi ob 

večjem vzorcu in dijakih, ki imajo pri angleščini nižji uspeh, lahko prav tako 

pričakovali napačno izgovorjavo na podlagi pisne podobe besed. 

 

Samoglasnik  /ɑ:/ 

Tabela 6: Rezultati izgovora samoglasnika /ɑ:/ v besedah car, rather, dark in are 
 

/ɑ:/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ɑ:% ɑr % ar% æ % eɪ % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

Cɑ: 4. 10 20,00 30,00 20,00 10,00 0,00 20,00 car, 
rather, 
dark 

6. 30 16,66 33,33 10,00 20,00 10,00 10,00 
8. 30 26,66 30,00 6,66 20,00 13,33 3,33 
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I. 30 40,00 23,33 3,33 26,66 6,66 0,00 
III. 30 56,66 20,00 0,00 20,00 3,33 0,00 

#ɑ: 
(r) 

4. 10 20,00 60,00 20,00 0,00 0,00 0,00 are 
6. 10 30,00 60,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 40,00 50,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

 

Tudi samoglasnik /ɑ:/ prekmurskim govorcem predstavlja težavo. Iz tabele je 

razvidno, da vprašani dosegajo razmeroma nizek delež pravilnih rešitev. Glas 

ponavadi po slušnem vtisu zveni pravilno, vendar je ta prekratek, kar bi zopet 

lahko izpostavili kot narečno prvino, saj je ta glas podoben prekmurskemu 

zaokroženemu å, ki pa je veliko krajši od angleškega (npr. 'måma). Po drugi strani 

lahko izgovarjanje nemega /r/ pripisujemo vplivu ameriške angleščine, a hkrati 

tudi prekmurskemu narečju, kjer glas izgovarjajo v vseh pozicijah. 

 

Samoglasnik  /ɒ/ 

Tabela 7: Rezultati izgovora samoglasnika /ɒ/ v besedah dog in watches 
 

/ɒ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ɒ % a % o % ʌ % a: % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

CɒC 4. 20 20,00 25,00 30,00 10,00 5,00 10,00 dog, watches 
6. 20 30,00 20,00 25,00 10,00 10,00 5,00 
8. 20 35,00 35,00 15,00 5,00 0,00 10,00 
I. 20 45,00 35,00 5,00 0,00 0,00 15,00 
III. 20 60,00 35,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

 

Samoglasnik /ɒ/ je eden izmed angleških samoglasnikov, ki prekmurskim 

govorcem predstavlja največjo težavo, saj podobnega glasu v prekmurščini 

nimajo. V glavnem so ga učenci in dijaki v primeru napačnih odgovorov oz. 

odstopanj izgovarjali bolj odprto kot /a/, kar pripisujemo vplivu narečja. V 

nekaterih primerih so ga izgovorili tudi kot ozek /o/, kar pripisujemo vplivu 

pisave. Dijaki 3. letnikov so glede na ostale učence dosegli relativno visok delež 

pravilnih rezultatov (60 %), kar pripisujemo večji izurjenosti v angleškem jeziku, 

prav tako pa gre za primere besed, ki jih v govoru pogosto uporabljajo in so se jih 
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verjetno že naučili pravilno izgovarjati. Vseeno pa vpliv narečja ostaja tudi pri 

njih. 

 

Samoglasnik  /ɔ:/ 

Tabela 8: Rezultati izgovora samoglasnika /ɔ:/ v besedah salt, horse, all idr. 
 

/ɔ:/ Razred Štev-ilo 
vseh 
pojavitev 

ɔ: % a % o/ 
or % 

a % aʊ/ 
ou 
% 

Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

Cɔ:C 4. 30 13,33 26,66 33,33 6,66 16,66 10,00 salt, 
horse, 
yours 

6. 30 20,00 23,33 30,00 10,00 10,00 6,66 
8. 30 33,33 20,00 26,66 3,33 3,33 13,33 
I. 30 53,33 16,66 23,33 3,33 0,00 3,33 
III. 30 60,00 10,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

#ɔ:(C) 4. 10 0,00 60,00 0,00 20,00 10,00 10,00 all 
6. 10 20,00 40,00 10,00 10,00 20,00 0,00 
8. 10 30,00 50,00 10,00 0,00 10,00 0,00 
I. 10 50,00 30,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

Cɔ:(r) 4. 10 0,00 0,00 70,00 0,00 10,00 20,00 more 
6. 10 20,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 30,00 0,00 60,00 0,00 0,00 10,00 
I. 10 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tako kot pri prejšnjih dveh glasovih, so imeli testirani težave tudi pri izgovorjavi 

samoglasnika /ɔ:/, ki prav tako ni vključen v njihov glasovni sistem. Tako so 

dijaki namesto omenjenega glasu izgovarjali o-jevske oz. ajevske variante, ki so 

prisotne v njihovem narečju in so po slušnem vtisu najbliže glasu v ciljnem jeziku 

(magnetni učinek). Tako lahko potrdimo vpliv narečja. V nekaterih primerih lahko 

govorimo tudi o vplivu pisave, v največji meri v besedah salt in all, kar je zopet 

najvidnejše pri učencih nižjih razredov. 
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Samoglasnik  /ʊ/ 

Tabela 9: Rezultati izgovora samoglasnika /ʊ/ v besedah sugar, actually, to in eat 
 

/ʊ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ʊ % u: % ü % o % a % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

CʊC 4. 20 35,00 15,00 20,00 15,00 5,00 10,00 sugar, 
actually, to eat 6. 30 50,00 16,66 16,66 6,66 0,00 10,00 

8. 30 30,00 16,66 26,66 13,33 0,00 13,33 
I. 30 56,66 10,00 20,00 3,33 0,00 10,00 
III. 30 63,33 13,33 16,66 0,00 0,00 6,66 

 

Čeprav bi morda pričakovali, da samoglasnik /ʊ/ učencem ne bi smel delati težav, 

opažamo, da njihova izgovorjava odstopa od standardne. Tako npr. učenci v 

približno 20 % namesto omenjenega glasu izgovarjavo zaokrožen u-jevski glas 

/ü/, kar je posledica prekmurskega narečja in izvira iz nemškega jezika (sosednja 

Avstrija). Omeniti moramo še nekoliko zaokroženo in daljše izgovarjanje glasu 

/u:/ namesto ciljnega, kar pripisujemo neločevanju med dolgimi in kratkimi 

samoglasniškimi pari. V izgovorjavi se pojavlja tudi ozek o-jevski glas. 

 

Samoglasnik  /ʌ/ 

Tabela 10: Rezultati izgovora samoglasnika /ʌ/ v besedah duck, cup, brother in enough 
 

/ʌ/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ʌ % a % o / 
ou % 

ɒ % ʊ % ü % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

CʌC 4. 20 20,00 10,00 20,00 20,00 15,00 10,00 5,00 duck, cup, 
brother, 
enough 

6. 40 60,00 15,00 12,50 5,00 5,00 2,50 0,00 
8. 40 55,00 20,00 7,50 7,50 2,50 2,50 5,00 
I. 40 60,00 22,50 10,00 7,50 0,00 0,00 0,00 
III. 40 65,00 20,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

 

Prekmurski govorci angleški glas /ʌ/ najpogosteje zamenjujejo z bolj odprtim in 

daljšim glasom /a/, kar utemeljujemo kot prvino prekmurskega narečja. Delež 

pravilnih rezultatov je najvišji v 3. letniku, kar je posledica večje izurjenosti in 

boljšega uspeha dijakov. 
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Samoglasnik  /ɜ:/ 

Tabela 11: Rezultati izgovora samoglasnika /ɜ:/ v besedi first 
 

/ɜ:/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ɜ: % ər % ɛr 
% 

ir % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

Cɜ:C 4. 20 10,00 30,00 5,00 45,00 10,00 first 
6. 20 15,00 35,00 0,00 45,00 5,00 
8. 20 15,00 35,00 0,00 50,00 0,00 
I. 20 50,00 40,00 0,00 0,00 10,00 
III. 20 50,00 45,00 0,00 5,00 0,00 

 

V prekmurščini poznajo samo kratki polglasnik /ə/, ki ga izgovarjajo enako v vseh 

pozicijah. Tako smo dobili pričakovano malo pravilnih rezultatov. Izgovorjavo 

glasu /ər/ pripisujemo vplivu prekmurščine. Kar pogosta je bila v vseh 

osnovnošolskih razredih izgovorjava /ir/, kar je posledica vpliva pisave. 

 

Samoglasnik  /ə/ 

Tabela 12: Rezultati izgovora samoglasnika /ə/ v besedah away, favourite in brother 
 

/ə/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ə % a % er % ɒ % ər % Ø % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

#əC 4. 10 0,00 60,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 away 
6. 10 0,00 50,00 0,00 40,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 20,00 60,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 40,00 50,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 60,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 10,00 

CəC 4. 10 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 40,00 40,00 favourite 
6. 10 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 70,00 20,00 
8. 10 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 30,00 
I. 10 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 
III. 10 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

Cə(r)# 4. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 brother 
 6. 10 20,00 0,00 30,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

8. 10 20,00 0,00 40,00 0,00 30,00 0,00 10,00 
I. 10 40,00 0,00 10,00 0,00 40,00 0,00 0,00 
III. 10 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

 

Angleški kratki polglasnik je zelo podoben slovenskemu, zato Prekmurcem ne bi 

smel delati težav. Kljub temu pa je delež pravilnih odgovorov nizek, kar je 
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posledica pisave in nepoznavanja besed.  Tu pravilnost odgovorov ni odvisna od 

prekmurskega narečja. Če bi izbrali drugačne primere besed, bi dobili povsem 

drugačne rezultate. 

 

Samoglasnik  /eɪ/ 

Tabela 13: Rezultati izgovora samoglasnika /eɪ/ v besedah wait, save, train idr. 
 

/eɪ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

eɪ % ei % aɪ % aʊ % a % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

CeɪC 4. 50 24,00 16,00 26,00 16,00 10,00 8,00 wait, save, 
train,  
favourite, 
flavour 

6. 50 36,00 14,00 20,00 12,00 4,00 14,00 
8. 50 44,00 20,00 12,00 14,00 0,00 10,00 
I. 50 58,00 30,00 2,00 8,00 0,00 2,00 
III. 50 56,00 34,00 4,00 6,00 0,00 0,00 

Ceɪ# 4. 10 20,00 20,00 50,00 0,00 0,00 10,00 away 
6. 10 50,00 30,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Samoglasnik /eɪ/ v splošnem prekmurskim govorcem ne povzroča težav, saj ga 

imajo v svojem glasovnem sistemu (npr. m'leko), čeprav je ta nekoliko drugačen 

od angleškega. Izgovor slovenskega /ei/ tako označujemo kot narečno prvino v 

angleščini, ostala odstopanja pa kot vpliv pisave. 

 

Samoglasnik  /əʊ/ 

Tabela 14: Rezultati izgovora samoglasnika /əʊ/ v besedah road, joke in over 
 

/əʊ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

əʊ % ou % oa % o/ɒ % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

CəʊC 4. 20 0,00 50,00 25,00 15,00 10,00 road, joke 
6. 20 10,00 65,00 5,00 5,00 15,00 
8. 20 15,00 75,00 0,00 0,00 10,00 
I. 20 45,00 50,00 0,00 0,00 5,00 
III. 20 45,00 55,00 0,00 0,00 0,00 

#əʊC 4. / / / / / / over 
6. 10 10, 50,00 0,00 30,00 10,00 
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8. 10 20,00 70,000 0,00 10,00 0,00 
I. 10 40,00 60,00 0,00 20,00 0,00 
III. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pri samoglasniku /əʊ/ lahko na podlagi rezultatov z gotovostjo potrdimo vpliv 

prekmurščine na izgovorjavo v angleščini. To dokazuje izgovor prekmurskega 

dvoglasnika /ou/ (npr. me'sọ), ki se pojavlja v večini primerov. Hkrati pa bi 

lahko prekmurščina bila v pomoč pri izgovorjavi ameriške variante [oʊ], pri 

čemer gre za pozitiven prenos. Ostale napačne izgovorjave pripisujemo vplivu 

pisave in drugim vplivom. 

 

Samoglasnik  /aɪ/ 

Tabela 15: Rezultati izgovora samoglasnika /aɪ/ v besedah quite, time, spice idr. 
 

/aɪ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

aɪ % aɪ % ɪ % eɪ % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

CaɪC 4. 40 40,00 25,00 15,00 0,00 20,00 quite, time,  
spice, nice 6. 40 50,00 40,00 0,00 5,00 5,00 

8. 40 55,00 37,50 2,50 0,00 7,50 
I. 40 67,50 32,50 0,00 0,00 0,00 
III. 40 62,50 35,00 0,00 0,00 2,50 

#aɪC 4. / / / / / / I'm 
6. 10 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 
8. 10 50,00 40,00 0,00 0,00 10,00 
I. 10 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 30,00  0,00 0,00 0,00 

 

Samoglasnik /aɪ/ prekmurskim govorcem ne predstavlja posebnega problema, 

vpliv narečja pa je opazen v ne tako nizkem deležu izgovarjanja nekoliko 

zaokroženega in bolj zaprtega začetnega glasu /a/ namesto /a/. Ostala odstopanja 

so posledica nepoznavanja besed, pisave in drugih dejavnikov. 
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Samoglasnik  /aʊ/ 

Tabela 16: Rezultati izgovora samoglasnika /aʊ/ v besedah hour in now 
 

/aʊ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

aʊ % (h)ou 
% 

(h)aʊ 
% 

(h)ɔ: 
% 

ov / 
ɒv % 

Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

CaʊC 4. 10 0,00 20,00 30,00 40,00 0,00 10,00 hour 
6. 10 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 40,00 
8. 10 30,00 30,00 20,00 0,00 0,00 20,00 
I. 10 50,00 10,00 20,00 0,00 0,00 30,00 
III. 10 60,00 0,00 30,00 0,00 0,00 10,00 

Caʊ# 4. 10 10,00 40,00 0,00 0,00 40,00 10,00 now 
6. 10 30,00 40,00 20,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 60,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 70,00 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 60,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

 

Prvine prekmurščine so v tem primeru izražene kot izgovorjava prekmurskega 

dvoglasnika /ou/ oz. bolj zaprtega /aʊ/. Delež pravilnih izgovorjav narašča s 

starostjo informantov. Izgovorjava začetnega nemega /h/ je posledica vpliva 

pisave. 

 

Samoglasnik  /ɔɪ/ 

Tabela 17: Rezultati izgovora samoglasnika /ɔɪ/ v besed joy 
 

/ɔɪ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ɔɪ % oi % ou % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

Cɔɪ#  4. 10 20,00 30,00 20,00 30,00 joy 
6. 10 50,00 40,00 0,00 0,00 
8. 10 60,00 30,00 0,00 10,00 
I. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 
III. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 

 

Pri omenjenem samoglasniku ni posebnih težav, prvine prekmurščine se tu 

odražajo kot nekoliko bolj zaprt začetni fonem dvoglasnika, ki se konča nekoliko 

daljše in intenzivneje kot v angleščini (oi). Pri vseh, razen četrtošolcih, je ta vpliv 

opazen v približno enaki meri. To bi lahko pojasnili kot trditev, da govorec, ko je 

nek glas v prvem jeziku zelo podoben tistemu v ciljnem jeziku, ne čuti potrebe, da 

bi ga izpopolnil (Jurančič Petek 2007). 
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Samoglasnik  /ɪə/ 

Tabela 18: Rezultati izgovora samoglasnika /ɪə/ v besedah hear, near, here in beer 
 

/ɪə/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ɪə % ɪər % ɪr 
% 

er 
% 

i:r 
% 

ɜ:r 
% 

eər % Drugo 
oz. brez 
odgovor
a % 

Primeri 
besed 

CɪəC 4. 40 5,00 10,00 30,00 15,00 10,00 5,00 7,50 17,50 hear, 
near, 
here, 
beer 

6. 40 10,00 15,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 15,00 
8. 40 15,00 20,00 35,00 22,50 0,00 0,00 5,00 2,50 
I. 40 32,50 30,00 15,00 5,00 0,00 0,00 10,00 7,50 
III. 40 35,00 37,50 12,50 7,50 0,00 0,00 2,50 5,00 

 

Nizek delež pravilnih odgovorov pripisujemo vplivu pisave in nepoznavanju in 

nedosledni rabi besed. 

 

Samoglasnik  /eə/ 

Tabela 19: Rezultati izgovora samoglasnika /eə/ v besedi various 
 

/eə/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

eə % e % ɛ % æ % a/a: 
% 

eɪ % Drugo 
oz. brez 
odgovora 
% 

Primeri 
besed 

CɪC 4. 10 0,00 0,00 10,00 20,00 30,00 0,00 50,00 various 
6. 10 0,00 10,00 30,00 30,00 20,00 10,00 0,00 
8. 10 0,00 30,00 20,00 30,00 10,00 10,00 0,00 
I. 10 20,00 40,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 30,00 20,00 10,00 20,00 0,00 20,00 0,00 

 

Zelo nizek delež pravilnih izgovorjav pripisujemo vplivu pisave in nepoznavanju 

besede. Pri tem nas je predvsem zanimalo, ali bodo učenci glas izgovorili s 

polglasnikom ali brez njega, nakar smo ugotovili, da je le 5 učencev glas 

izgovorilo pravilno, ostali pa so izgovarjali e-jevske glasove (gl. tabelo zgoraj). 

 



 

102 
 

Rezultati za soglasnike 

Soglasnik  /p/ 

Tabela 20: Rezultati izgovora soglasnika /p/ v besedah help, Peter, please idr. 
 

/p/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ph % p % ḅ  % ṗ  % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

Vp# 4. 10 0,00 40,00 0,00 60,00 0,00 help 
6. 10 0,00 20,00 0,00 80,00 0,00 
8. 10 0,00 10,00 0,00 80,00 10,00 
I. 10 0,00 10,00 0,00 90,00 0,00 
III. 10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

#pV 4. 10 0,00 20,00 10,00 60,00 10,00 Peter, please 
6. 20 10,00 30,00 10,00 50,00 0,00 
8. 20 20,00 10,00 0,00 70,00 0,00 
I. 20 30,00 20,00 0,00 50,00 0,00 
III. 20 10,00 10,00 0,00 80,00 0,00 

CpV 4. 10 0,00 30,00 0,00 70,00 0,00 spice 
6. 10 0,00 30,00 0,00 70,00 0,00 
8. 10 10,00 10,00 0,00 80,00 0,00 
I. 10 10,00 20,00 0,00 70,00 0,00 
III. 10 10,00 10,00 0,00 80,00 0,00 

VpV 4. / / / / / / happened 
6. 10 0,00 30,00 10,00 60,00 0,00 
8. 10 0,00 30,00 10,00 60,00 0,00 
I. 10 0,00 20,00 0,00 80,00 0,00 
III. 10 0,00 40,00 0,00 60,00 0,00 

 

Odsotnost aspiracije oz. zelo majhen delež le-te je posledica vpliva tako 

slovenskega knjižnega jezika kot prekmurskega narečja. Obstajajo namreč 

narečja, ki poznajo aspirirane glasove.  

Soglasnik  /b/ 

Tabela 21: Rezultati izgovora soglasnika /b/ v besedah be, beer, bet idr. 
 

/b/ Razred Število vseh 
pojavitev 

b % p % ḅ % 

 

Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#bV 4. 50 82,00 0,00 14,00 4,00 be, beer, bet, bag, back 
6. 50 80,00 0,00 18,00 2,00 
8. 50 86,00 0,00 14,00 0,00 
I. 50 96,00 0,00 4,00 0,00 
III. 50 94,00 0,00 6,00 0,00 

Vb# 4. 20 40,00 45,00 0,00 15,00 cab, stab 
6. 20 40,00 55,00 5,00 0,00 
8. 20 50,00 45,00 0,00 5,00 
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I. 20 55,00 35,00 0,00 0,00 
III. 20 50,00 50,00 0,00 0,00 

#br 4. 20 90,00 0,00 10,00 0,00 bridge, brief 
6. 20 80,00 0,00 15,00 5,00 
8. 20 95,00 0,00 5,00 0,00 
I. 20 80,00 0,00 20,00 0,00 
III. 20 90,00 0,00 10,00 0,00 

 

Pri izgovorjavi glasu /b/ ni posebnosti, razen v primerih, ko ta nastopi na koncu 

besede. Takrat ga prekmurski učenci in dijaki v približno polovici primerov 

izgovarjajo nezveneče kot /p/. To je tipična slovenska pa tudi prekmurska 

glasoslovna značilnost in se pojavlja pri vseh učencih ne glede na starost. 

 

Soglasnik /t/ 

Tabela 22: Rezultati izgovora soglasnika /t/ v besedah wait, tea, time idr. 
 

/t/ Razred Število vseh 
pojavitev 

th % t % tʃ % ṫ % Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

(V)t# 4. 50 0,00 92,00 0,00 8,00 0,00 wait, bet, salt, 
sit, eat, fruit 6. 50 0,00 88,00 0,00 25,00 2,00 

8. 50 0,00 84,00 0,00 16,00 0,00 
I. 50 0,00 86,00 0,00 14,00 0,00 
III. 50 0,00 78,00 0,00 22,00 0,00 

#tV 4. 20 5,00 75,00 0,00 15,00 5,00 tea, time, to 
6. 30 10,00 70,00 0,00 13,33 6,66 
8. 30 16,66 76,66 0,00 6,66 0,00 
I. 30 20,00 70,00 0,00 10,00 0,00 
III. 30 26,66 63,33 0,00 10,00 0,00 

#trV 4. 10 0,00 50,00 40,00 10,00 0,00 train 
6. 10 10,00 30,00 30,00 20,00 10,00 
8. 10 0,00 30,00 60,00 10,00 0,00 
I. 10 10,00 50,00 30,00 10,00 0,00 
III. 10 20,00 30,00 20,00 30,00 0,00 

VtV 4. 10 0,00 60,00 0,00 20,00 20,00 sitting 
6. 10 0,00 70,00 0,00 20,00 10,00 
8. 10 0,00 50,00 0,00 40,00 10,00 
I. 10 10,00 40,00 0,00 50,00 0,00 
III. 10 20,00 50,00 0,00 30,00 0,00 

 

Enako kot pri samoglasniku /p/, glas /t/ ni aspiriran v položaju v naglašenem 

zlogu pred vokalom, kot je to značilno za angleščino. Gre za vpliv narečja in 

maternega jezika na sploh. 
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Soglasnik /d/ 

Tabela 23: Rezultati izgovora soglasnika /d/ v besedah dog, duck, and idr. 
 

/d/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

d % ḍ % t % ed % ǝd % et % ǝt % Drugo oz. 
brez 
odgovora 
% 

Primeri 
besed 

#dV 4. 30 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dog, duck, 
dark 6. 30 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 30 66,66 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 30 76,00 23,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 30 86,66 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#ɪC 4. 10 30,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 and, 
happened 6. 20 15,00 0,00 30,00 15,00 10,00 20,00 5,00 5,00 

8. 20 20,00 0,00 30,00 10,00 10,00 15,00 15,00 0,00 
I. 20 25,00 0,00 45,00 5,00 0,00 0,00 25,00 0,00 
III. 20 40,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

 

Tako kot pri soglasniku /b/, do največjih odstopanj prihaja pri tistih besedah, kjer 

se glas znajde na koncu besede in ga prekmurski govorci v veliki meri izgovarjajo 

nezveneče kot /t/. Gre za vpliv narečja in slovenskega jezika, ki je opazen pri 

vseh, čeprav v različnih deležih. Ostala odstopanja so vpliv pisave in drugih 

dejavnikov. 

Soglasnik /k/ 

Tabela 24: Rezultati izgovora soglasnika /k/ v besedah car, can, joke idr. 
 

/k/ Razred Število vseh 
pojavitev 

kh% k % k.% c/ ck 
% 

g % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

#kV 4. 10 0,00 50,00 10,00 30,00 0,00 10,00 car, can 
6. 20 20,00 45,00 35,00 0,00 0,00 0,00 
8. 20 30,00 40,00 30,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 25,00 45,00 30,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 40,00 25,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

Vk# 4. 30 0,00 53,33 20,00 13,33 6,66 6,66 joke, back, 
duck 6. 30 3,33 56,33 30,00 0,00 3,33 6,66 

8. 30 0,00 53,33 46,00 0,00 0,00 0,00 
I. 30 6,66 50,00 43,33 0,00 0,00 3,33 
III. 30 10,00 50,00 26,66 0,00 0,00 0,00 

#kC 4. 10 0,00 50,00 10,00 20,00 30,00 10,00 quite, 
actually 6. 20 0,00 60,00 20,00 0,00 10,00 10,00 

8. 20 0,00 75,00 25,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 0,00 70,00 20,00 0,00 5,00 5,00 
III. 20 0,00 65,00 35,00 0,00 0,00 0,00 
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Tako kot pri soglasnikih /p/ in /t/ obstajajo odstopanja pri soglasniku /k/ predvsem 

zaradi odsotnosti aspiracije. Zopet gre za vpliv narečja in slovenskega jezika. 

 

Soglasnik  /g/ 

Tabela 25: Rezultati izgovora soglasnika /g/ v besedah bag, dog in sugar 
 

/g/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

g % g. % k % Ø % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

Vg# 4. 20 30,00 10,00 55,00 0,00 10,00 bag, dog 
6. 20 45,00 10,00 40,00 0,00 5,00 
8. 20 30,00 5,00 65,00 0,00 0,00 
I. 20 40,00 0,00 60,00 0,00 0,00 
III. 10 30,00 20,00 50,00 0,00 0,00 

VgV 4. 10 60,00 20,00 20,00 0,00 0,00 sugar 
6. 10 50,00 40,00 10,00 0,00 0,00 
8. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

 

Učenci in dijaki so glas /g/ na koncu besede večinoma izgovarjali nezveneče, tj. 

kot /k/. Pojav pripisujemo vpliv prekmurščine in slovenskega jezika nasploh. 

 

Soglasnik  /tʃ/ 

Tabela 26: Rezultati izgovora soglasnika /tʃ/ v besedah choose in chilly 
 

/tʃ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

tʃ  % ʃ  % tch % Ch  % drugo oz. 
brez 
odgovora % 

primeri besed 

#tʃV 4. 20 75,00 15,00 0,00 5,00 5,00 choose, chilly 
6. 20 85,00 5,00 0,00 0,00 10,00 
8. 20 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VtʃV 4. 10 60,00 10,00 20,00 0,00 10,00 watches 
6. 10 80,00 10,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 90,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
I. 10 90,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Pri izgovoru soglasnika /tʃ/ ni posebnosti, razlika je v tem, da Prekmurci ta glas 

izgovarjajo nekoliko intenzivneje. Ostalo je vpliv pisave in drugih okoliščin. 

Soglasnik /dʒ/ 

Tabela 27: Rezultati izgovora soglasnika /dʒ/ v besedah joy, joke in orange 
 

/dʒ/ Razre
d 

Število 
vseh 
pojavite
v 

dʒ % ʒ % tʃ %  ʃ % j % g(e) 
% 

Drugo 
oz. brez 
odgovor
a % 

Primer
i besed 

#dʒ
V 

4. 20 35,0
0 

15,0
0 

0,00 0,00 35,0
0 

0,00 15,00 joy, 
joke 

6. 20 70,0
0 

0,00 0,00 5,00 20,0
0 

0,00 5,00 

8. 20 85,0
0 

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

I. 20 90,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

III. 20 95,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

Vdʒ
# 

4. 10 30,0
0 

10,0
0 

20,0
0 

10,0
0 

0,00 20,0
0 

10,00 orange 

6. 10 40,0
0 

20,0
0 

20,0
0 

10,0
0 

0,00 10,0
0 

0,00 

8. 10 50,0
0 

0,00 30,0
0 

10,0
0 

0,00 0,00 0,00 

I. 10 60,0
0 

10,0
0 

30,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

III. 10 70,0
0 

0,00 30,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

V glavnem gre kot pri prejšnjem soglasniku za /tʃ/ za bolj intenzivno izgovarjanje 

glasu /dʒ/ kot je običajno za angleški jezik, sicer pa prekmurski govorci glas na 

koncu besede izgovarjajo nezveneče (gl. tabelo zgoraj). 

 

Soglasnik /f / 

Tabela 28: Rezultati izgovora soglasnika /f/ v besedah favourite, flavour, fruit in pharmacy 
 

/f/ Razred Število vseh 
pojavitev 

f % f.% 
 
 

p(h) 
% 

Ø % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#fV 4. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 favourite 
6. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
#flV 4. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 flavour 

6. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 60,00 30,00 0,00 0,00 10,00 
I. 10 50,00 40,00 0,00 0,00 10,00 
III. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

#frV 4. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 fruit 
6. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

#fv 
 
(ph) 

4. 10 50,00 0,00 40,00 0,00 10,00 pharmacy 
6. 10 70,00 0,00 30,00 0,00 0,00 
8. 10 80,00 0,00 20,00 0,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Kot vpliv prekmurščine bi tu izpostavili zelo intenzivno izgovarjanje glasu /f/ (kot 

npr. f'tič), ostale napake pripisujemo vplivu pisave in drugih dejavnikov. 

Soglasnik /v/ 

Tabela 29: Rezultati izgovora soglasnika /v/ v besedah various, vanilla, save in have 
 

/v/ Razred Število vseh 
pojavitev 

v % f % w % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#vV 4. 20 80,00 0,00 20,00 0,00 various, vanilla 
6. 20 85,00 0,00 15,00 0,00 
8. 20 90,00 0,00 10,00 0,00 
I. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 95,00 0,00 5,00 0,00 

Vv# 4. 20 65,00 30,00 0,00 5,00 save, have 
6. 20 60,00 40,00 0,00 0,00 
8. 20 50,00 50,00 0,00 0,00 
I. 20 55,00 45,00 0,00 0,00 
III. 20 70,00 30,00 0,00 0,00 

 

Kot prvina prekmurščine se odstopanja v izgovorjavi glasu /v/ odražajo v izgubi 

zvena na koncu besede, kar je tipično za prekmursko narečje (npr. zd'råf ). 

Izgovorjavo /w/ namesto /v/ pripisujemo olajšanju izgovora na začetku besede. 
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Soglasnik /θ/ 

Tabela 30: Rezultati izgovora soglasnika /θ/ v besedah teeth, breath, things in three 
 

/θ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

θ % t(h) % d % f % ð % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

Vθ# 4. 20 20,00 30,00 10,00 15,00 5,00 20,00 teeth, 
breath 6. 20 25,00 20,00 5,00 30,00 5,00 15,00 

8. 20 35,00 15,00 0,00 35,00 10,00 5,00 
I. 20 45,00 25,00 0,00 25,00 5,00 0,00 
III. 20 60,00 10,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

#θV 4. 20 15,00 60,00 0,00 15,00 0,00 10,00 things, 
three 6. 20 25,00 40,00 0,00 30,00 0,00 5,00 

8. 20 45,00 30,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
I. 20 55,00 35,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
III. 20 65,00 30,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

 

Soglasnik /θ/ je še posebej težaven za izgovorjavo slovenskim govorcem nasploh, 

saj ga ti v svojem glasovnem sistemu ne poznajo. Odstopanja pripisujemo 

magnetnemu učinku, saj ga učenci zamenjujejo z najbližjim soglasnikov 

maternem jeziku (narečju). Največ pravilnih odgovorov smo, pričakovano, dobili 

v višjih letnikih, kjer se dijaki sčasoma že naučijo pravilne izgovorjave. 

 

Soglasnik /ð/ 

Tabela 31: Rezultati za izgovor soglasnika /ð/ v besedah than, there, that idr. 
 

/ð/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ð % d % t(h) 
% 

v % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#ðV 4. 30 10,00 30,00 46,66 0,00 13,33 than, there, that 
6. 30 40,00 33,33 13,33 3,33 10,00 
8. 30 46,66 36,66 3,33 6,66 6,66 
I. 30 63,33 26,66 0,00 0,00 10,00 
III. 30 76,66 23,33 0,00 0,00 0,00 

VðV 4. 10 0,00 20,00 50,00 10,00 20,00 brother, rather 
6. 20 20,00 5,00 15,00 10,00 5,00 
8. 20 35,00 40,00 10,00 5,00 10,00 
I. 20 65,00 35,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 70,00 25,00 0,00 5,00 0,00 
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Tako kot soglasnik /θ/, je tudi /ð/ težaven za izgovorjavo slovenskim govorcem 

nasploh, saj ga ti v svojem glasovnem sistemu ne poznajo. Odstopanja 

pripisujemo magnetnemu učinku, saj glas učenci zamenjujejo z najbližjim 

soglasnikom v maternem jeziku (narečju). Največ pravilnih odgovorov smo, 

pričakovano, dobili v višjih letnikih, kjer se dijaki sčasoma že naučijo pravilne 

izgovorjave (gl. tabelo zgoraj). 

 

Soglasnik /s/ 

Tabela 32: Rezultati izgovora soglasnika /s/ v besedah save, salf, sitting idr. 
 

/s/ Razred Število vseh 
pojavitev 

s % z % ʃ  %  Ø % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#sV 4. 30 93,33 0,00 6,66 0,00 0,00 save, salt, sitting, 
sit 
 

6. 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#smV 4. 10 80,00 0,00 20,00 0,00 0,00 Smith's 
 6. 10 70,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

8. 10 90,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vs# 4. 10 90,00 0,00 0,00 0,00 10,00 horse 
 6. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /s/ v danih besedah učenci in dijaki niso imeli večjih 

težav. Majhen delež odstopanj je lahko posledica različnih vplivov. 

Soglasnik /z/ 

Tabela 33: Rezultati izgovora soglasnika /z/ v besedah zoo, watches, yours idr. 
 

/z/ Razred Število vseh 
pojavitev 

z % s % c % Ø % Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

#zV 4. 10 80,00 10,00 10,00 0,00 0,00 zoo 
6. 10 90,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
8. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vz# 4. 20 15,00 85,00 0,00 0,00 0,00 watches, yours 

6. 20 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
8. 20 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 55,00 45,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

VzV 4. 10 20,00 70,00 0,00 0,00 10,00 easier 
6. 10 30,00 50,00 0,00 0,00 20,00 
8. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vngz# 4. 10 10,00 80,00 0,00 0,00 10,00 things 
6. 10 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

VzmV 4. 10 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00 vanilla's my 
6. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

 

Do odstopanj prihaja v položaju, ko se /z/ pojavi na koncu besede oz. ko je ta ob 

zvenečem  soglasniku. Izgovarjanja glasu /s/ v takih položajih je posledica vpliva 

narečja in slovenščine. 

 

Soglasnik /ʃ/ 

Tabela 34: Rezultati za izgovor soglasnika /ʃ/ v besedah wish, wash, sugar in show 
 

/ʃ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ʃ % s % sh % Ø % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

Vʃ# 4. 20 70,00 10,00 20,00 0,00 0,00 wish, wash 
6. 20 90,00 5,00 5,00 0,00 0,00 
8. 20 95,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
I. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#ʃV 4. 20 75,00 15,00 10,00 0,00 0,00 sugar, show 
6. 20 85,00 15,00 0,00 0,00 0,00 
8. 20 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /ʃ/ ni posebnosti, do odstopanj v danih besedah prihaja 
zaradi vpliva pisave.  
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Soglasnik /ʒ/  

Tabela 35: Rezultati izgovora soglasnika /ʒ/ v besedah vision in decision 
 

/ʒ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

 ʒ  %  ʃ %  s(io) % z(io) 
 % 

Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

Vʒn#  4. 20 20,00 15,00 25,00 20,00 20,00 vision, decision 
6. 20 50,00 5,00 15,00 25,00 5,00 
8. 20 45,00 0,00 420,00 25,00 5,00 
I. 20 85,00 0,00 5,00 10,00 5,00 
III. 20 90,00 0,00 5,00 5,00 0,00 

 

Do odstopanj pri izgovorjavi prihaja zaradi vpliva pisave (predvsem pri mlajših 

učencih) in zaradi izgube zvenečnosti na koncu besede, kar je vpliv narečja in 

slovenskega knjižnega jezika. 

 

Soglasnik /h/ 

Tabela 36: Rezultati izgovora soglasnika /h/ v besedah help, happened, here in hear 
 

/h/ Razred Število vseh 
pojavitev 

h % hx % X % Ø % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#he 4. 10 40,00 50,00 10,00 0,00 0,00 help 
6. 10 30,00 40,00 30,00 0,00 0,00 
8. 10 30,00 50,00 20,00 0,00 0,00 
I. 10 20,00 60,00 20,00 0,00 0,00 
III. 10 20,00 70,00 10,00 0,00 0,00 

#hæ 4. / / / / / / happened 
6. 10 40,00 50,00 10,00 0,00 0,00 
8. 10 30,00 50,00 20,00 0,00 0,00 
I. 10 20,00 60,00 20,00 0,00 0,00 
III. 10 20,00 70,00 10,00 0,00 0,00 

#ɪə 4. 20 25,00 20,00 40,00 0,00 15,00 here, hear 
6. 20 20,00 30,00 40,00 0,00 10,00 
8. 20 15,00 40,00 45,00 0,00 0,00 
I. 20 15,00 30,00 55,00 0,00 0,00 
III. 20 15,00 35,00 50,00 0,00 0,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /h/ ni posebnosti, ki bi prikazovale le vpliv prekmurščine, 

rezultati so podobni rezultatom slovenskih učencev (Jurančič Petek 2007). 

 



 

112 
 

Soglasnik /m/ 

Tabela 37: Rezultati izgovora soglasnika m v besedah man, men, more idr. 
 

/m/ Razred Število vseh 
pojavitev 

m % ṃ % n % Ø % Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

#mV 4. 40 95,00 2,50 0,00 0,00 2,50 man, men, more, 
Mary 6. 40 97,50 2,50 0,00 0,00 0,00 

8. 40 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
I. 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VmV 4. 10 80,00 0,00 0,00 0,00 20,00 imagine 
6. 10 90,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 90,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
I. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#smV 4. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 Smith's 
6. 10 50,00 40,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

Vrm# 4. 10 90,00 0,00 10,00 0,00 0,00 worm 
6. 10 70,00 0,00 10,00 10,00 10,00 
8. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 80,00 10,00 0,00 10,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /m/ ni večjih posebnosti. 

 

Soglasnik  /n/ 

Tabela 38: Rezultati izgovora soglasnika /n/ v besedah now, nice, near idr. 
 
/n/ Razred Število vseh 

pojavitev 
n % ən % ŋ % on % Drugo oz. 

brez odgovora 
% 

Primeri besed 

#nV 4. 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 now, nice, near 
6. 30 95,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
8. 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VnV 4. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vanilla, enough 
6. 20 95,00 0,00 5,00 0,00 0,00 
8. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 90,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
III. 20 95,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

Vʒn# 4. 10 10,00 30,00 0,00 50,00 10,00 vision 
6. 10 20,00 60,00 0,00 20,00 0,00 
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8. 10 10,00 70,00 0,00 20,00 0,00 
I. 10 30,00 60,00 0,00 10,00 0,00 
III. 10 20,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /n/ ni posebnosti, razen na koncu besed (vision), ko učenci 

namesto glasu /n/ izgovorijo /ǝn/, da si olajšajo izgovor. Ostala odstopanja so 

posledica vpliva pisave.  

Soglasnik  /ŋ/ 

Tabela 39: Rezultati izgovora soglasnika /ŋ/ v besedah sitting, things in hungry 
 

/ŋ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ŋ %  n % ŋk % ŋg % Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

Vŋ# 4. / / / / / / sitting 
6. 10 20,00 30,00 20,00 50,00 0,00 
8. 10 30,00 20,00 10,00 40,00 0,00 
I. 10 50,00 10,00 10,00 30,00 0,00 
III. 10 70,00 0,00 10,00 20,00 0,00 

Vŋz# 4. 10 10,00 20,00 20,00 50,00 0,00 things 
6. 10 10,00 0,00 30,00 40,00 20,00 
8. 10 40,00 10,00 30,00 20,00 0,00 
I. 10 60,00 0,00 10,00 30,00 0,00 
III. 10 70,00 0,00 10,00 20,00 0,00 

Vŋg 4. 10 0,00 0,00 0,00 90,00 10,00 hungry 
6. 10 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 
8. 10 10,00 0,00 0,00 90,00 0,00 
I. 10 20,00 0,00 0,00 80,00 0,00 
III. 10 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

 

Nizek delež pravilnih izgovorjav soglasnika /ŋ/ nakazuje na vpliv prekmurskega 

narečja, kjer ne poznajo mehkega /ŋ/. Sicer v prekmurščini obstaja mehčani /n'/ 

(/nj/, npr. v besedi n'jiva). 
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Soglasnik /l/ 

Tabela 40: Rezultati izgovora soglasnika /l/ v besedah salt, help, all idr. 
 

/l/ Razred Število vseh 
pojavitev 

l % ɬ % ļ %  % Drugo oz. 
brez odgovora 
% 

Primeri besed 

VlC 4. 20 70,00 20,00 0,00 5,00 5,00 salt, help 
6. 20 70,00 20,00 0,00 10,00 0,00 
8. 20 65,00 20,00 0,00 15,00 0,00 
I. 20 50,00 40,00 5,00 5,00 0,00 
III. 20 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

(V)lV 4. 20 95,00 0,00 0,00 0,00 5,00 vanilla, actually, 
flavour 6. 30 80,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

8. 30 80,00 0,00 15,00 0,00 5,00 
I. 30 75,00 0,00 25,00 0,00 0,00 
III. 30 75,00 0,00 20,00 0,00 5,00 

Vl# 4. 10 60,00 0,00 0,00 20,00 20,00 all 
6. 10 50,00 20,00 10,00 10,00 10,00 
8. 10 60,00 30,00 0,00 10,00 0,00 
I. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

 

Izgovorjava čistega /l/ namesto položajnih variant je tipična prvina prekmurščine, 

kjer je glas /l/ povsod otrdel. 

Soglasnik /r/ 

Tabela 41: Rezultati izgovora soglasnika /r/ v besedah fruit, road, Mary idr. 
 

/r/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

r % rsl % wr % (r) % v/w 
%  

ŗ̥  % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

CrV 
 
#frV 
#brV 
ngrV 

4. 40 65,00 20,00 0,00 0,00 10,00 5,00 0,00 fruit, brief, 
hungry, 
brother, 
trein 

6. 50 34,00 26,00 0,00 2,00 4,00 28,00 4,00 
8. 50 40,00 12,00 0,00 0,00 2,00 44,00 2,00 
I. 50 36,00 10,00 0,00 0,00 0,00 48,00 6,00 
III. 50 30,00 6,00 0,00 0,00 0,00 62,00 2,00 

#rV 4. 10 10,00 60,00 30,00 0,00 0,00 0,00 10,00 road 
6. 10 20,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 40,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
I. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VrV 4. 20 30,00 35,00 0,00 0,00 15,00 0,00 10,00 various,  
Mary 6. 20 40,00 30,00 0,00 10,00 10,00 5,00 5,00 

8. 20 50,00 35,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 
I. 20 65,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
III. 20 70,00 25,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V(r)# 4. 20 30,00 60,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 sugar, more 
6. 20 40,00 30,00 0,00 25,00 5,00 0,00 0,00 
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8. 20 60,00 15,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 75,00 5,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 70,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 

 

Prvine prekmurščine so vidne v izgovorjavi »trdega« /r/ namesto britanskega. Tu 

gre lahko tudi za vpliv ameriške angleščine. Vpliv ostaja pri vseh učencih in 

dijakih, se pa z leti manjša. 

 

Soglasnik  /j/ 

Tabela 42: Rezultati izgovora soglasnika /j/ v besedah yes, yours in Tuesday 
 

/j/ Razred Število vseh 
pojavitev 

j %  Ø % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#jV 4. 20 100,00 0,00 0,00 yes, yours 
6. 20 100,00 0,00 0,00 
8. 20 100,00 0,00 0,00 
I. 20 100,00 0,00 0,00 
III. 20 100,00 0,00 0,00 

#tjV 4. 10 0,00 90,00 10,00 Tuesday 
6. 10 20,00 80,00 0,00 
8. 10 10,00 80,00 10,00 
I. 10 40,00 60,00 0,00 
III. 10 50,00 50,00 0,00 

 

Soglasnik /j/ na začetku besede ne povzroča nobenih težav, ga pa učenci in dijaki 

izpuščajo, ko se ta »vrine« v besedo (gl. tabelo zgoraj). Odstopanja so vpliv 

pisave. 

Soglasnik /w/ 

Tabela 43: Rezultati izgovora soglasnika /w/ v besedah wait, what, watches in away 
 

/w/ Razred Število vseh 
pojavitev 

w % v % wh %  % Drugo oz. brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#wV 4. 20 35,00 25,00 20,00 10,00 10,00 wait, what 
watches 6. 30 53,33 26,66 6,66 3,33 10,00 

8. 30 73,33 20,00 3,33 3,33 0,00 
I. 30 83,33 13,33 0,00 3,33 0,00 
III. 30 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

VwV 4. 10 20,00 70,00 0,00 10,00 0,00 away 
6. 10 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 80,00 10,00 0,00 10,00 0,00 
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III. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
 

Čeprav prekmurščina ne pozna glasu /w/, ta govorcem ne predstavlja večjih težav, 

saj ga poznajo kot knjižno položajno varianto v slovenskem jeziku. Vseeno pa 

prihaja do odstopanj, ko ga Prekmurci izgovorijo kot /v/, kar je vpliv narečja. 

Ostala odstopanja so posledica vpliva pisave. 
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10.2.2 Prevajanje slovenskih besed v angleščino 
 
Rezultati za samoglasnike 

Samoglasnik /ɪ/ 

Tabela 44: Rezultati izgovora samoglasnika /ɪ/ v besedah sister, singer, glasses idr. 
 

/ɪ/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ɪ %  % i: % e % ǝ % Brez 
prevoda oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

CɪC 4. 10 70,00 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 (brat in) 
sestra  
pevec 

sister 
singer 6. 20 55,00 30,00 10,00 0,00 0,00 5,00 

8. 20 75,00 15,00 5,00 0,00 0,00 5,00 
I. 20 85,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 20 90,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

sɪz# 4. / / / / / / / očala glasses 
6. 10 10,00 0,00 0,00 30,00 40,00 20,00 
8. 10 10,00 0,00 0,00 50,00 30,00 10,00 
I. 10 30,00 0,00 0,00 30,00 40,00 0,00 
III. 10 40,00 0,00 0,00 10,00 50,00 0,00 

 

Ugotavljamo, da se, tako kot pri branju, namesto glasu /ɪ/ pojavlja prekmurski 

glas /ị/, »vmesni« glas nekje med i in e (npr. 'delat). Posebno težavo predstavlja 

glas /ɪ/ ob /z/ na koncu besede pri množinskih samostalnikih. Tu ne gre za vpliv 

prekmurščine. 

Samoglasnik  /i:/ 

Tabela 45: Rezultati izgovora samoglsnika /i:/ v besedi street 
 

/i:/ Razred Število vseh 
pojavitev 

i: % ɪ % Brez 
prevoda oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede v 
angleščino 

Ci:C 4. / / / / ulica street 
6. 10 50,00 20,00 30,00 
8. 10 60,00 20,00 20,00 
I. 10 80,00 10,00 10,00 
III. 10 90,00 10,00 0,00 

 

Še posebej v nižjih razredih prihaja do neločevanja med kratkim  /ɪ/ in dolgim /i:/. 

Ta vpliv se z leti zmanjšuje. 
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Samoglasnik  /e/ 

Tabela 46: Rezultati izgovora samoglasnika /e/ v besedah men, bed in egg 
 

/e/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

e % eɪ % æ % ɛ% Brez prevoda 
oz. napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede 
v angleščino 

CeC 4. 10 20,00 0,00 30,00 20,00 30,00 moški (mn.) 
postelja 

men 
bed 6. 20 15,00 0,00 5,00 30,00 5,00 

8. 20 25,00 0,00 55,00 20,00 0,00 
I. 20 30,00 0,00 40,00 30,00 0,00 
III. 20 30,00 0,00 25,00 45,00 0,00 

#eC 4. / / / / / / jajce egg 
6. 10 20,00 10,00 30,00 40,00 10,00 
8. 10 10,00 20,00 50,00 20,00 0,00 
I. 10 40,00 0,00 20,00 40,00 0,00 
III. 10 50,00 0,00 20,00 30,00 0,00 

 

Pri izgovorjavi samoglasnika /e/ so govorci, tako kot pri branju, dosegli zelo nizek 

delež pravilnih odgovorov, kar pripisujemo vplivu narečja. Po večini so namreč 

učenci in dijaki omenjeni glas glas izgovarjali nekoliko širše, tj. kot /ɛ/, ali celo 

zelo široko, kot /æ/. 

 

Samoglasnik  /æ/ 

Tabela 47: Rezultati za izgovor samoglasnika /æ/ v besedah man, (to) have in apple 
 

/æ/ Razre
d 

Število 
vseh 
pojavite
v 

 æ % e % a/a 
% 

eɪ % ɛ % Brez 
prevod
a oz. 
napače
n 
prevod 
% 

Slovensk
a beseda 

Prevod 
besede v 
angleščin
o 

Cæ
C 

4. / / / / / / / moški 
(ed.) 
imeti 

man 
(to) have 6. 20 70,0

0 
5,00 15,0

0 
0,00 10,0

0 
0,00 

8. 20 85,0
0 

0,00 5,00 0,00 5,00 15,00 

I. 20 80,0
0 

0,00 0,00 0,00 20,0
0 

0,00 

III. 20 95,0
0 

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

#æC 4. 10 60,0
0 

10,0
0 

20,0
0 

10,0
0 

0,00 0,00 jabolko apple 

6. 10 70,0
0 

0 10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

0,00 
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8. 10 80,0
0 

0,00 0,00 0,00 10,0
0 

10,00 

I. 10 90,0
0 

0,00 0,00 0,00 10,0
0 

0,00 

III. 10 80,0
0 

0,00 0,00 0,00 20,0
0 

0,00 

 

V nasprotju s prejšnjim glasom so učenci in dijaki v glavnem pravilno izgovarjali 

glas /æ/, saj je ta njihovemu narečju bližji. Tako spet lahko govorimo o 

(pozitivnem) vplivu narečja. Pojavljajo pa se tudi druga odstopanja, ki so 

posledica različnih vplivov.  

 

Samoglasnik  /ɑ:/ 

Tabela 48: Rezultati izgovora samoglasnika /ɑ:/ v besedah heart, (to) dance in glasses 
 

/ɑ:/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ɑ:% æ % a(r) 
/a(r) 
% 

e % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

CæC 4. / / / / / / srce 
plesati 
očala 

heart 
(to) dance 
glasses 

6. 30 13,33 46,66 30,00 3,33 6,66 
8. 30 16,66 50,00 26,66 3,33 3,33 
I. 30 20,00 53,33 23,33 0,00 6,66 
III. 30 26,66 43,33 26,66 0,00 3,33 

 

Samoglasnik /ɑ:/ mladim prekmurskim govorcem tudi pri prevajanju predstavlja 

težavo. Iz tabele je razvidno, da vprašani dosegajo zelo nizek delež pravilnih 

rešitev. Glas je prekratek in nekoliko bolj zaprt od izvornega (vpliv narečja), v 

nekaterih besedah pa informanti pod vplivom ameriške angleščine izgovarjajo /æ/ 

(heart). Vpliv je močno prisoten pri vseh učencih, ne glede na starost. 
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Samoglasnik  /ɒ/ 

Tabela 49: Rezultati izgovora samoglasnika /ɒ/ v besedah dog in body 
 

/ɒ/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ɒ % o % a/a 
 % 

 ʌ % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

CɒC 4. 10 30,00 40,00 10,00 20,00 0,00 pes  
telo 

dog 
body 6. 20 20,00 15,00 50,00 10,00 5,00 

8. 20 30,00 20,00 40,00 10,00 0,00 
I. 20 35,00 5,00 60,00 0,00 0,00 
III. 20 40,00 10,00 50,00 0,00 0,00 

 

V glavnem so samoglasnik /ɒ/ učenci in dijaki bolj odprto, kot /a/, kar 

pripisujemo vplivu narečja. Vpliv je močno prisoten v vseh razredih. 

 

Samoglasnik  /ɔ:/ 

Tabela 50: Rezultati izgovora samoglasnika /ɔ:/ v besedah (to) walk, four in door 
 

/ɔ:/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ɔ: % ɒ % o(r) 
% 

a % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
anglešči-
no 

Cɔ:(l)k 4. / / / / / / hoditi (to) walk 
6. 10 10,00 50,00 0,00 30,00 10,00 
8. 10 30,00 40,00 0,00 30,00 20,00 
I. 10 60,00 20,00 0,00 20,00 0,00 
III. 10 70,00 20,00 0,00 10,00 0,00 

Cɔ:(r) 4. 10 10,00 0,00 70,00 0,00 20,00 štiri 
vrata 

four 
door 6. 20 25,00 0,00 65,00 0,00 10,00 

8. 20 30,00 0,00 50,00 0,00 20,00 
I. 20 25,00 0,00 75,00 0,00 0,00 
III. 20 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

 

Tako kot pri prejšnjih dveh glasovih, so imeli testirani težave tudi pri izgovorjavi 

samoglasnika /ɔ:/, ki prav tako ni vključen v njihov glasovni sistem. Tako so 

dijaki namesto omenjenega glasu izgovarjali o-jevske oz. ajevske variante, ki so 

prisotne v njihovem narečju in so po slušnem vtisu najbliže glasu v ciljnem jeziku 
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(magnetni učinek). Tako lahko potrdimo vpliv narečja, ki je močno prisoten pri 

vseh učencih in dijakih. 

 

Samoglasnik  /ʊ/ 

Tabela 51: Rezultati izgovora samoglasnika /ʊ/ v besedi (to) cook 
 

/ʊ/ Razre
d 

Število 
vseh 
pojavite
v 

ʊ % u: % ü % ɜ: % Brez 
prevod
a oz. 
napače
n 
prevod 
% 

Slovensk
a beseda 

Prevod 
besede v 
angleščin
o 

Cʊ
C 

4. / / / / / / kuhati (to) cook 
6. 10 50,0

0 
20,0
0 

20,0
0 

0,00 10,00 

8. 10 60,0
0 

10,0
0 

20,0
0 

0,00 0,00 

I. 10 70,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

0,00 

III. 10 90,0
0 

0,00 10,0
0 

0,00 0,00 

 

Učenci v približno 15 % namesto omenjenega glasu izgovarjavo zaokrožen u-

jevski glas /ü/, kar je posledica prekmurskega narečja in izvira iz nemškega jezika 

(sosednja Avstrija). Za razliko od branja besed se pri prevajanju dolgi /u:/ pojavlja 

zelo redko.  

 

Samoglasnik  /ʌ/ 

Tabela 52: Rezultati izgovora samoglasnika /ʌ/ v besedi brothers 
 

/ʌ/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ʌ % ɒ % o % a/a 
% 

Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

CʌC 4. 10 30,00 10,00 20,00 20,00 20,00 bratje (in 
sestre) 

brothers 
6. 10 40,00 20,00 0,00 30,00 10,00 
8. 10 50,00 10,00 0,00 40,00 0,00 



 

122 
 

I. 10 60,00 10,00 0,00 30,00 0,00 
III. 10 70,00 0,00 10,00 20,00 0,00 

 

Prekmurski govorci angleški glas /ʌ/ najpogosteje zamenjujejo z bolj odprtim in 

daljšim glasom /a/, kar utemeljujemo kot prvino prekmurskega narečja. Delež 

pravilnih rezultatov narašča z razredi. Rezultati so pravilnejši kot pri branju, kar je 

morda posledica izgube vpliva pisave. 

 

Samoglasnik  /ɜ:/ 

Tabela 53: Rezultati izgovora samoglasnika /ɜ:/ v besedah girl in bird 
 

/ɜ:/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ɜ: % ɜ:r % Brez prevoda 
oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

Cɜ:C 4. 10 0,00 90,00 10,00 dekle 
ptica 

girl 
bird 6. 20 25,00 65,00 10,00 

8. 20 35,00 60,00 5,00 
I. 20 45,00 55,00 0,00 
III. 20 50,00 50,00 0,00 

 

Tu smo se omejili na to ali bodo vprašani izgovorili glas /r/ ali ne. Ugotovili smo, 

da je večina informantov izgovorila /ɜ:r/ oz. /ǝr/ (teh dveh variant nismo posebej 

ločevali), kar je posledica prekmurščine pa tudi ameriške angleščine. 

 

Samoglasnik  /ə/ 

Tabela 54: Rezultati izgovora samoglasnika /ə/ v besedah brothers in singer 
 

/ə/ Razred Število 
vseh 
pojavitev 

ə % ər % ɛr % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

Cə(r)# 
 
Cə(r)s# 

4. 10 0,00 20,00 80,00 0,00 pevec 
bratje (in 
sestre) 

singer 
brothers 6. 20 10,00 20,00 70,00 0,00 

8. 20 20,00 20,00 50,00 10,00 
I. 20 40,00 40,00 10,00 10,00 
III. 20 60,00 30,00 10,00 0,00 
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Tudi pri kratkem polglasniku smo se omejili na to, ali bodo vprašani ob njem 

izgovorili glas /r/ ali ne. Ugotovili smo, da je večina informantov izgovorila /ǝr/, 

najpogosteje pa se pojavljajo e-jevski glasovi, kar je posledica prekmurščine.   

 

Samoglasnik  /eɪ/ 

Tabela 55: Rezultati izgovora samoglasnika /eɪ/ v besedi (to) play 
 

/eɪ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

eɪ % ei % Brez prevoda 
oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

Ceɪ# 4. 10 60,00 30,00 10,00 igrati (se) (to) play 
6. 10 60,00 40,00 0,00 
8. 10 70,00 30,00 0,00 
I. 10 80,00 20,00 0,00 
III. 10 90,00 1,00 0,00 

 

Pri izgovoru samoglasnika /eɪ/ pri prekmurskih učencih in dijakih ni težav, 

pojavlja se nekoliko intenzivnejši slovenski (prekmurski) dvoglasnik /e:/, torej 

gre za narečno prvino, ki pa govorcem lahko pomaga pri izgovoru angleščine. 

 

Samoglasnik  /əʊ/ 

Tabela 56: Rezultati izgovora samoglasnika /əʊ/ v besedah snow in road 
 

/əʊ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

əʊ % ou % Brez prevoda 
oz. napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede 
v angleščino 

Cəʊ# 4. / / / / sneg snow 
6. 10 10,00 80,00 10,00 
8. 10 0,00 80,00 20,00 
I. 10 20,00 80,00 0,00 
III. 10 30,00 70,00 0,00 

CəʊC 4. 0 0,00 0,00 0,00 cesta road 
6. 10 0,00 70,00 30,00 
8. 10 20,00 80,00 0,00 
I. 10 40,00 60,00 0,00 
III. 10 50,00 50,00 0,00 
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Pri samoglasniku /əʊ/ lahko na podlagi rezultatov z gotovostjo potrdimo vpliv 

prekmurščine na izgovorjavo v angleščini. To dokazuje izgovor prekmurskega 

dvoglasnika /ou/ (npr. 'mesọ), ki se pojavlja v večini primerov.  

 

Samoglasnik  /aɪ/ 

Tabela 57: Rezultati izgovora samoglasnika /aɪ/ v besedah bike in life 
 
/aɪ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
aɪ % aɪ % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

CaɪC 4. 20 60,00 20,00 20,00 kolo 
življenje 

bike (bycicle) 
life 6. 20 70,00 30,00 10,00 

8. 20 90,00 10,00 0,00 
I. 20 90,00 10,00 0,00 
III. 20 80,00 20,00 0,00 

 

Samoglasnik /aɪ/ prekmurskim govorcem ne predstavlja posebnega problema, 

vpliv narečja pa je opazen v izgovaru nekoliko zaokroženega in bolj zaprtega 

začetnega glasu /a/ namesto /a/. 

 

Samoglasnik /aʊ/ 

Tabela 58: Rezultati izgovora samoglasnika /aʊ/ v besedah huose, mouse, brown in thousand 
 
/aʊ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
aʊ % ou % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede 
v angleščino 

CaʊC 4. 20 60,00 30,00 10,00 hiša 
miš 
rjava 
tisoč (let) 

house 
mouse 
brown 
thousand 

6. 40 57,50 35,00 7,50 
8. 40 65,00 32,50 2,50 
I. 40 67,50 30,00 2,50 
III. 40 75,00 25,00 0,00 

 

Odstotek pravilno izgovorjenih glasov je relativno visok, odstopanja so posledica 

vpliva prekmurščine (gl. rezultate branja besed). 
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Samoglasnik  /ɔɪ/ 

Tabela 59: Rezultati izgovora samoglasnika /ɔɪ/ v besedi boy 
 
/ɔɪ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ɔɪ % oi % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

Cɔɪ# 4. 10 70,00 20,00 10,00 fant boy 
6. 10 80,00 20,00 0,00 
8. 10 90,00 10,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 
III. 10 90,00 10,00 0,00 

 

V glavnem so glasovi izgovorjeni pravilno, odstopanja (zelo intenzivna 

izgovorjava, bolj zaprt o-jevski glas) so posledica vpliva narečja. 

 

Samoglasnik  /ɪə/ 

Tabela 60: Rezultati izgovora samoglasnika /ɪə/ v besedi years 
 
/ɪə/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ɪə % ɪ % i: % Brez 

prevoda oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede v 
angleščino 

CɪəC 4. / / / / / (tisoč) let years 
6. 10 20,00 50,00 10,00 10,00 
8. 10 40,00 40,00 20,00 0,00 
I. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 
III. 10 80,00 20,00 0,00 0,00 

 

Nepravilni prevodi so tukaj posledica različnih dejavnikov, ne neposredno 
narečja. 

 

Samoglasnik  /eə/ 

Tabela 61: Rezultati izgovora samoglasnika /eə/ v besedi hair 
 
/eə/ Razred Število vseh 

pojavitev 
eə % eər % er/ɛr/ 

ær % 
Brez 
prevoda oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede v 
angleščino 

Ceə(r) 4. / / / / / lasje hair 
6. 10 20,00 60,00 10,00 0,00 
8. 10 30,00 70,00 0,00 0,00 
I. 10 50,00 30,00 20,00 0,00 
III. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 
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Izgovor glasu /r/ na koncu besede pripisujemo vplivu narečja pa tudi ameriške 

angleščine. Ostala odstopanja so posledica drugih vplivov. 
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Rezultati za soglasnike 

Soglasnik /p/ 

Tabela 62: Rezultati izgovora soglasnika /p/ v besedah (to) play, apple in spoon 
 
/p/ Razred Število vseh 

pojavitev 
p % p. % ph % Brez 

prevoda oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede v 
angleščino 

#plV 4. 10 30,00 50,00 10,00 10,00 igrati (se) (to) play 
6. 10 40,00 30,00 20,00 0,00 
8. 10 20,00 60,00 10,00 10,00 
I. 10 20,00 70,00 10,00 0,00 
III. 10 10,00 80,00 10,00 0,00 

#æpl 4. 10 30,00 60,00 0,00 10,00 jabolko apple 
6. 10 20,00 80,00 0,00 0,00 
8. 10 30,00 70,00 0,00 0,00 
I. 10 20,00 70,00 10,00 0,00 
III. 10 10,00 90,00 0,00 0,00 

#spV 4. / / / / / žlica spoon 
6. 10 20,00 70,00 10,00 0,00 
8. 10 10,00 80,00 0,00 10,00 
I. 10 10,00 70,00 20,00 0,00 
III. 10 20,00 60,00 20,00 0,00 

 

Neaspiriranost glasov ter intenzivno izgovarjanje glasu /p/ je posledica 

prekmurskega narečja, ki ne pozna aspiracije, zato je tudi učencem izgovorjava 

aspiriranih glasov tuja in se je težko priučijo. 

 

Soglasnik /b/  

Tabela 63: Rezultati izgovora soglasnika /b/ v besedah bike/bicycle, brown in verb 
 
/b/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

b% ḅ % p % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

#bV 4. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 kolo 
postelja 

bike/bicycle 
6. 20 90,00 5,00 0,00 5,00 
8. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 
I. 20 95,00 5,00 0,00 0,00 
III. 20 100,00 0,00 0,00 0,00 

#brV 4. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 rjava brown 
6. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 
I. 10 80,00 20,00 0,00 0,00 
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III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 
V(r)b# 4. / / / / / glagol verb 

6. 10 80,00 0,00 10,00 10,00 
8. 10 70,00 10,00 20,00 0,00 
I. 10 60,00 0,00 30,00 10,00 
III. 10 80,00 0,00 20,00 0,00 

 

Izguba zvenečnosti soglasnika /b/ na koncu besede predstavlja vpliv prekmurščine 

na izgovorjavo angleščine. 

 

Soglasnik  /t/ 

Tabela 64: Rezultati izgovora soglasnika /t/ v besedah table in street 
 
/t/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

th% t % t. % tʃ % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

#tV 4. 10 10,00 60,00 20,00 0,00 30,00 jedilna 
miza 

table 
6. 10 30,00 50,00 10,00 0,00 10,00 
8. 10 30,00 10,00 40,00 0,00 20,00 
I. 10 50,00 10,00 40,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

#strV 4. / / / / / / ulica street 
6. 10 0,00 30,00 10,00 60,00 0,00 
8. 10 0,00 30,00 20,00 40,00 10,00 
I. 10 10,00 10,00 10,00 70,00 10,00 
III. 10 0,00 20,00 10,00 70,00 0,00 

 

Enako kot pri samoglasniku /p/, glas /t/ ni aspiriran v položaju v naglašenem 

zlogu pred vokalom, kot je to značilno za angleščino. Gre za vpliv narečja in 

maternega jezika nasploh. 

 

Soglasnik  /d/ 

Tabela 65: Rezultati izgovora soglasnika /d/ v besedah dog, (to) dance, door idr. 
 
/d/ Razred Število vseh 

pojavitev 
d/ḍ % t % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

#dV 4. 10 100,00 0,00 0,00 pes 
plesati 

dog 
(to) dance 6. 30 93,33 0,00 6,66 
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8. 30 96,66 0,00 3,33 vrata door 
I. 30 100,00 0,00 0,00 
III. 30 100,00 0,00 0,00 

Vd# 4. 10 30,00 50,00 20,00 postelja 
tisoč (let) 

bed 
thousand 6. 20 50,00 30,00 20,00 

8. 20 45,00 35,00 20,00 
I. 20 55,00 35,00 10,00 
III. 20 60,00 40,00 0,00 

 

Tako kot pri soglasniku /b/, do največjih odstopanj prihaja pri tistih besedah, kjer 

se glas znajde na koncu besede in ga prekmurski govorci v veliki meri izgovarjajo 

nezveneče kot /t/. Gre za vpliv narečja in slovenskega jezika, ki je opazen pri 

vseh, čeprav v različnih deležih. 

Soglasnik  /k/ 

Tabela 66: Rezultati izgovora soglasnika /k/ v besedah cat/cats, (to) cook, walk in milk 
 
/k/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

kh% k % k. % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

#kV 4. 10 30,00 60,00 10,00 0,00 mačka/mačke 
(in psi) 
kuhati 

cat/cats 
 
(to) cook 

6. 20 25,00 50,00 20,00 5,00 
8. 20 35,00 40,00 15,00 10,00 
I. 20 40,00 30,00 30,00 0,00 
III. 20 50,00 25,00 25,00 0,00 

Vk# 4. / / / / / hoditi 
mleko 

walk 
milk 6. 10 0,00 90,00 10,00 0,00 

8. 10 0,00 100,00 0,00 0,00 
I. 10 0,00 90,00 10,00 0,00 
III. 10 0,00 90,00 10,00 0,00 

 

Tako kot pri soglasnikih /p/ in /t/, obstajajo odstopanja pri izgovoru soglasnika /k/ 

predvsem zaradi odsotnosti aspiracije. Zopet gre za vpliv narečja in slovenskega 

jezika. 
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Soglasnik  /g/ 
 
Tabela 67: Rezultati izgovora soglasnika /g/ v besedah girl, glasses, dog in egg 
 
/g/ Razred Število vseh 

pojavitev 
g % g. % k % Brez 

prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

#gV 4. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 dekle 
 

girl 
6. 10 80,00 20,00 0,00 0,00 
8. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 
I. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 
III. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 

#glV 4. / / / / / očala glasses 
6. 10 90,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 80,00 20,00 0,00 0,00 
I. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 

Vg# 4. 10 60,00 10,00 30,00 0,00 pes 
jajce 

dog 
egg 6. 20 60,00 0,00 30,00 10,00 

8. 20 45,00 0,00 40,00 15,00 
I. 20 40,00 5,00 50,00 5,00 
III. 20 55,00 5,00 35,00 0,00 

 

Nezvenečnost glasu /g/ oz. izgovor /k/ na koncu besede je posledica vpliva 

prekmurščine in slovenščine. 

 
 
Soglasnik  /tʃ/ 

V tem segmentu nsimo pridobili rezultatov za omenjeni glas. 

 

Soglasnik  /dʒ/ 

Tabela 68: Rezultati izgovora soglasnika /dʒ/ v besedah giraffe in age 
 
/dʒ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
dʒ % ʒ % tʃ % Brez 

prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

#dʒV 4. 10 10,00 60,00 0,00 30,00 žirafa 
 

giraffe 
6. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 
8. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 
I. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 
III. 10 70,00 30,00 0,00 0,00 
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Vdʒ# 4. / / / / / starost (npr. Pri 
kateri starosti si se 
naučil brati?) 

age 
6. 10 40,00 0,00 50,00 10,00 
8. 10 50,00 0,00 50,00 0,00 
I. 10 70,00 0,00 30,00 0,00 
III. 10 80,00 0,00 20,00 0,00 

 

Izguba zvenečnosti na koncu besede je vpliv narečja in slovenskega jezika, ostala 

odstopanja so posledica nepoznavanja jezika in drugih vplivov. 

 

Soglasnik  /f / 

Tabela 69: Rezultati izgovora soglasnika /f/ v besedah life in four 
 
/f/ Razred Število vseh 

pojavitev 
f % Brez 

prevoda 
oz. 
napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

Vf# 4. / / / življenje life 
6. 10 80,00 20,00 
8. 10 90,00 10,00 
I. 10 90,00 10,00 
III. 10 100,00 0,00 

#fV 4. 10 90,00 10,00 štiri four 
6. 10 100,00 0,00 
8. 10 100,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 

 

Pri izgovorjavi soglasnika /f/ ni posebnosti. 

Soglasnik  /v/ 

Tabela 70: Rezultati izgovora soglasnika /v/ v besedah live in valet 
 
/v/ Razred Število vseh 

pojavitev 
v % f % w % Brez 

prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

Vv# 4. / / / / / živeti live 
6. 10 40,00 40,00 0 20,00 
8. 10 60,00 20,00 0 20,00 
I. 10 50,00 40,00 0 10,00 
III. 10 70,00 30,00 0 0,00 

#vV 4. / / / / / denarnica valet 
6. 10 40,00 0,00 30,00 30,00 
8. 10 50,00 0,00 20,00 30,00 
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I. 10 70,00 0,00 10,00 20,00 
III. 10 80,00 0,00 10,00 10,00 

 

Izguba zvenečnosti na koncu besede je vpliv narečja in slovenskega jezika, ostala 

odstopanja so posledica nepoznavanja jezika in drugih vplivov. 

 

Soglasnik  /θ/ 

Tabela 71: Rezultati izgovora soglasnika  /θ/ v besedi think 
 
/θ/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

θ % f % t % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede v 
angleščino 

#θV 4. / / / / / misliti think 
6. 10 10,00 10,00 40,00 40,00 
8. 10 20,00 10,00 40,00 30,00 
I. 10 50,00 0,00 50,00 0,00 
III. 10 60,00 0,00 30,00 10,00 

 

Soglasnik /θ/ je še posebej težaven za izgovorjavo slovenskim govorcem nasploh, 

saj ga ti v svojem glasovnem sistemu ne poznajo. Odstopanja, tako kot pri branju, 

pripisujemo magnetnemu učinku, saj glas učenci zamenjujejo z najbližjim 

soglasnikom v maternem jeziku (narečju). Največ pravilnih odgovorov smo, 

pričakovano, zopet dobili v višjih letnikih, kjer se dijaki sčasoma že naučijo 

pravilne izgovorjave. 

 

Soglasnik  /ð/ 

Tabela 72: Rezultati izgovora soglasnika /ð/ v besedi brother/brothers 
 
/ð/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

ð % d % v % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod besede v 
angleščino 

VðV 4. 10 30,00 70,00 0,00 0,00 brat/bratje (in 
sestre) 

brother/brothers 
6. 10 30,00 60,00 10,00 0,00 
8. 10 40,00 50,00 10,00 0,00 
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I. 10 50,00 50,00 0,00 0,00 
III. 10 60,00 40,00 0,00 0,00 

 

Tako kot soglasnik /θ/ je tudi /ð/  težaven za izgovorjavo slovenskim govorcem na 

sploh, saj ga ti v svojem glasovnem sistemu ne poznajo. Odstopanja pripisujemo 

magnetnemu učinku, saj ga učenci zamenjujejo z najbližjim soglasnikov 

maternem jeziku (narečju). 

 

Soglasnik /s / 

Pri izgovoru soglasnika /s/ pri prevajanju besed ni bilo posebnosti (gl. rezultate 
branja besed). 

 

Soglasnik  /z/ 

Tabela 73: Rezultati izgovora soglasnika /z/ v besedah eyes, glasses in thousand 
 
/z/ Razred Število vseh 

pojavitev 
s % z % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

Vz# 4. 10 60,00 20,00 10,00 oči 
očala 

eyes 
glasses 6. 20 50,00 35,00 15,00 

8. 20 45,00 40,00 15,00 
I. 20 55,00 45,00 5,00 
III. 20 45,00 55,00 0,00 

Vzn 4. / / / / tisoč (let) thousand 
6. 10 20,00 60,00 20,00 
8. 10 10,00 80,00 10,00 
I. 10 0,00 90,00 10,00 
III. 10 0,00 90,00 10,00 

 

Izguba zvena na koncu besede je posledica vpliva prekmurščine in slovenščine. 

 

Soglasnik  /ʃ/ 

Pri izgovoru soglasnika /ʃ/ nismo zasledili posebnosti (glej rezultate branja besed). 

 

Soglasnik /ʒ / 
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Na seznam nismo uvrstili besede, ki bi v prevodu vsebovala omenjeni glas, saj 

smo predvidevali, da bi se le v položaju na koncu besede tako kot pri branju 

pojavljal šumnik  /ʃ/, medtem ko drugih posebnosti ne bi bilo. 

 

Soglasnik  /h / 

Ni posebnosti. Glas /h/ so vsebovale naslednje besede, ki so jih učenci prevedli iz 

slovenščine  v angleščino: hiša (house), srce (heart), kdo (who).  

Soglasnik  /m/ 

Pri izgovorjavi soglasnika /m/ ni bilo posebnosti. Glas /m/ so vsebovale naslednje 

besede, ki so jih učenci prevedli iz slovenščine  v angleščino: miš (mouse), moški 

ed. (man). moški mn. (men), milk. 

Soglasnik  /n/ 

Tabela 74: Rezultati izgovora soglasnika /n/ v besedah man, men, spoon in dance 
 
/n/ Razred Število vseh 

pojavitev 
n % ŋ % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

#Vn 4. / / / / moški ed. 
moški mn. 
žlica 

man 
men 
spoon 

6. 30 94,00 0,00 6,00 
8. 30 90,00 0,00 10,00 
I. 30 100 0,00 0,00 
III. 30 100 0,00 0,00 

Vns# 4. / / / / plesati dance 
6. 10 80,00 10,00 10,00 
8. 10 80,00 20,00 0,00 
I. 10 90,00 10,00 0,00 
III. 10 70,00 20,00 10,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /n/ nismo zasledili posebnosti, ki bi jih pripisovali 

vplivom narečja. 
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Soglasnik  /ŋ/ 

Tabela 75: Rezultati izgovora soglasnika /ŋ/ v besedi singer in think 
 
/ŋ/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

ŋ % n/ 
nk % 

ŋk % ŋg % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

VŋV 4. / / / / / / pevec singer 
6. 10 10,00 0,00 0,00 80,00 10,00 
8. 10 20,00 10,00 0,00 70,00 0,00 
I. 10 30,00 10,00 0,00 60,00 0,00 
III. 10 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 

Vŋk# 4. / / / / / / misliti think 
6. 10 0,00 60,00 30,00 0,00 10,00 
8. 10 0,00 40,00 40,00 10,00 10,00 
I. 10 0,00 50,00 60,00 0,00 0,00 
III. 10 0,00 30,00 70,00 0,00 0,00 

 

Nizek delež pravilnih izgovorjav nakazuje na vpliv prekmurskega narečja, kjer ne 

poznajo glasu /ŋ/. 

Soglasnik  /l/ 

Tabela 76: Rezultati izgovora soglasnika /l/ v besedah life, live, apple idr. 
 
/l/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

l % ɬ %  % Ø % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

#lV 4. / / / / / / življenje 
živeti 

life 
live 6. 20 85,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

8. 20 90,00 0,00 0,00 0,00 10,00 
I. 20 95,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
III. 20 90,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

Vl# 4. 10 70,00 20,00 10,00 0,00 0,00 jabolko 
dekle 

apple 
girl 
 
 

6. 20 55,00 35,00 0,00 10,00 0,00 
8. 20 45,00 40,00 0,00 15,00 0,00 
I. 20 45,00 45,00 0,00 5,00 5,00 
III. 20 35,00 60,00 0,00 

 
5,00 0,00 

Vlk# 4. / / / / / / mleko milk 
6. 20 50,00 35,00 15,00 0,00 0,00 
8. 20 35,00 60,00 5,00 0,00 0,00 
I. 20 40,00 50,00 10,00 0,00 0,00 
III. 20 40,00 55,00 5,00 0,00 0,00 
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Izgovorjava čistega /l/ namesto položajnih variant je tipična prvina prekmurščine, 

kjer je glas /l/ povsod otrdel. 

Soglasnik  /r/ 

Tabela 77: Rezultati izgovora soglasnika /r/ v besedah red, door, bird idr. 
 
/r/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

r % rsl% (r) % wr % Brez 
prevoda 
oz. 
napačen 
prevod 
% 

Slovenska 
beseda 

Prevod 
besede v 
angleščino 

#rV 4. 10 20,00 60,00 0,00 20,00 0,00 rdeča red 
6. 10 40,00 50,00 0,00 10,00 0,00 
8. 10 30,00 40,00 0,00 30,00 0,00 
I. 10 60,00 20,00 0,00 20,00 0,00 
III. 10 80,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

V(r)# 4. 20 20,00 50,00 10,00 0,00 20,00 vrata 
ptica 
dekle 
štiri 
leto 
pevec 

door 
bird 
girl 
four 
year 
singer 

6. 60 50,00 15,00 20,00 0,00 15,00 
8. 60 55,00 20,00 25,00 0,00 0,00 
I. 60 35,00 5,00 60,00 0,00 0,00 
III. 60 35,00 0,0 65,00 0,00 5,00 

 

Prvine prekmurščine so vidne v izgovorjavi »trdega« /r/ namesto britanskega. Tu 

gre lahko tudi za vpliv ameriške angleščine. Učenci večinoma izgovarjajo /r/ na 

tistih mestih, kjer bi moral biti nem, kar je spet posledica obeh pravkar omenjenih 

vplivov. Vpliv ostaja pri vseh učencih in dijakih, se pa z leti manjša. 

 

Soglasnik  /j/ 

Tabela 78: Rezultati izgovora soglasnika /j/ v besedah new in year 
 
/j/ Razred Število vseh 

pojavitev 
j % Ø % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

#CjV 4. / / / / nov new 
6. 10 70,00 30,00 0,00 
8. 10 70,00 30,00 0,00 
I. 10 80,00 10,00 10,00 
III. 10 90,00 10,00 0,00 

#jV 4. 10 100,00 0,00 0,00 leto year 
6. 10 100,00 0,00 0,00 
8. 10 100,00 0,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 
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Soglasnik /j/ na začetku besede ne povzroča nobenih težav, ga pa učenci in dijaki 

izpuščajo, ko se ta »vrine« v besedo (gl. tabelo zgoraj). Pri prevajanju je delež 

pravilnih izgovorjav večji, saj tu govorca ne moti pisava. 

 

Soglasnik  /w/ 

Tabela 79: Rezultati izgovora soglasnika /w/ v besedi (to) walk 
 
/w/ Razred Število vseh 

pojavitev 
w % v % Brez prevoda 

oz. napačen 
prevod % 

Slovenska beseda Prevod besede v 
angleščino 

#wV 4. / / / / hoditi (to) walk 
6. 10 60,00 30,00 10,00 
8. 10 50,00 30,00 20,00 
I. 10 80,00 10,00 10,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 

 

Rezultati so v veliki meri pravilni, odstopanja so posledica vpliva narečja, ki ne 

pozna glasu /w/, zato se v znatnem deležu pojavlja čisti /v/. 
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8.2.3 Prosti govor 
 

V naslednjem delu raziskave bomo izpostavili najopaznejše in po našem mnenju 

najpomembnejše fonetične značilnosti, ki so se pojavile v prostem govoru v 

angleškem jeziku. Ker so učenci tvorili različna besedila, sestavljena iz različnih 

besed, ni bilo mogoče prikazati vseh rezultatov, zbrali pa smo tiste, ki so najbolj 

izstopali ter v za nas zanimivih glasovnih kontekstih. Besede, ki smo jih navedli 

za primere, niso zastopane pri vseh učencih, niti v istem razredu, zato vzorec temu 

primerno variira. Prav tako so rezultati odvisni od znanja posameznega učenca, 

besednega zaklada, trenutnega razpoloženja med samim snemanjem in nenazadnje 

vsebine, ki jo je želel povedati. Najmanj rezultatov smo, pričakovano, dobili med 

snemanjem četrtošolcev, saj so ti z učenjem angleščine šele pričeli in niso 

sposobni samostojno tvoriti daljših besedil. Smo pa vseeno pridobili nekaj 

koristnih rezultatov.  

 

Rezultate tako kot pri tistih, pridobljenih s snemanjem branja in prevajanja, 

prikazujemo glede na samoglasnike in soglasnike, v okviru tega pa glede na 

situacije in glasove, ki so pri tem nastali. Ker so rezultati podobni tistim, nastalim 

pri prevajanju (ki je tudi neke vrste prosti govor), jih v tabelah predstavljamo v 

prilogi (gl. Priloga X). 
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9 Analiza ugotovitev 
 
Po poglobljeni diplomski raziskavi ugotavljamo, da lahko potrdimo večino 

hipotez, ki smo si jih zastavili pred raziskovanjem. Tako kot prvo potrjujemo 

hipotezo H1:   

Prekmurski učenci in dijaki se večinoma sporazumevajo v narečju – prekmurščini 

(sem spadajo vsa podnarečja.  

Ta podatek smo dokazali na podlagi anket, ki smo jih razdelili učencem in 

dijakom, saj so ti v večini odgovorili pritrdilno. Kar 98 % vprašanih se doma 

pogovarja v prekmurščini, enak delež velja za sporazumevanje s prijatelji, kar 12 

% učencev in dijakov pa se v narečju sporazumeva tudi z učitelji v šoli. Knjižno 

se po podatkih, pridobljenih s pomočjo anketnega vprašalnika z učitelji v šoli 

pogovarja 64 %, pogovorno pa 24 %. Upoštevati moramo tudi, da učenci morda 

ne razločujejo natanko knjižnega in pogovornega jezika. Tako se večino časa 

učenci in dijaki, ki so sodelovali v raziskavi, sporazumevajo v prekmurščini.    

Deloma podpiramo hipotezo H2:  

Prekmurski učenci in dijaki se z angleščino najpogosteje srečujejo v šoli (med 

poukom), prek spleta in televizije, čeprav ne v enakem vrstnem redu (pouk je šele 

na tretjem mestu).  

Največ učencev je odgovorilo, da se z angleščino najpogosteje srečujejo prek 

spleta (29 %), sledijo tisti, ki se z njo najpogosteje srečujejo prek televizije, 

odgovor pri pouku pa je bil šele tretji po pogostosti; izbralo ga je namreč 24 % 

vprašanih. Tako zastavljene hipoteze ne podpiramo v celoti, ampak le deloma.  

Prav tako potrjujemo hipotezo H3:  

Prekmurski učenci in dijaki imajo do angleščine pozitiven odnos, saj so ti skoraj 

100-odstotno izrazili zanimanje in naklonjenost do učenja angleščine. Na 

vprašanje Ali imaš rad(-a) angleščino? je kar 94 % vprašanih odgovorilo 

pritrdilno. Svojo odločitev so argumentirali z dejstvi, da jih angleščina zanima, da 

jim lepo zveni, da jim bo v prihodnosti pomagala pri karieri ipd. 6 % vprašanih pa 
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je na vprašanje odgovorilo negativno, predvsem zaradi učiteljeve slabe razlage in 

slabih ocen pri predmetu. 

Z gotovostjo  lahko potrdimo hipotezo H4:  

Prekmurskim učencem se zdi izgovorjava angleščine pomembna, saj so se 

vprašani skoraj 100-odstotno strinjali s trditvijo. Na vprašanje Ali se ti zdi 

pomembno, da pravilno izgovarjaš angleške besede? je 96 % učencev in dijakov 

odgovorilo pritrdilno. Le dvema vprašanima (4 %) se izgovorjava angleščine ne 

zdi pomembna. Večinoma so anketirani pomen pravilne izgovorjave argumentirali 

s tem, da se tako ne bi smešili pred sošolci in učitelji, da ne bi prihajalo do 

nesporazumov ter zaradi lastnega zadovoljstva.  

Deloma potrjujemo hipotezo H5:  

Večina prekmurskih učencev in dijakov uporablja ameriško angleščino, kar smo 

ugotovili na podlagi odgovorov anketirancev in kasneje na podlagi zvočnega vtisa 

po posnetkih. Kar 58 % vprašanih je odgovorilo, da uporablja ameriško 

angleščino, 18 % britansko, 24 % pa jih ni poznalo razlik med variantami 

angleščine. Če bi želeli pridobiti natančne podatke o tem, bi morali učence in 

dijake opazovati pri pouku angleščine in se z njimi pogovarjati v ciljnem jeziku. 

Smo pa kasneje pri poslušanju posnetkov lahko ugotovili, da je večina vprašanih 

uporabljala ameriško angleščino. Delež uporabe ameriške angleščine je bil 

približno enak oz. morda celo malo večji pri dijakih, ki raje uporabljajo ameriško 

angleščino oz. ja ta med njimi bolj priljubljena. Po drugi strani je v osnovnih šolah 

poudarek na izgovorjavi večji, učitelji pa učence spodbujajo k uporabi standardne 

britanske izgovorjave angleščine.  

Zavračamo hipotezo H6:   

Prekmurski učenci in dijaki se zavedajo vpliva narečja maternega jezika na 

izgovorjavo angleščine. 

Ugotovili smo namreč (na podlagi anket in individualnih razgovorov), da učenci 

oz. dijaki pred našim raziskovanjem sploh še niso slišali, da bi narečje lahko 
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imelo vpliv na izgovorjavo v tujem jeziku (48 % vprašanih). Le majhen delež 

učencev oz. dijakov (le 8 oz. 16 %) je v anketnem vprašalniku izrazil, da bi 

prekmursko narečje lahko imelo vpliv na izgovorjavo angleščine, kar 38 % pa je 

odgovorilo, da prekmursko narečje nima vpliva na izgovorjavo angleščine. 

V drugem delu raziskave smo želeli potrditi hipoteze, ki so se nanašale na 

eksperimentalni del pričujočega diplomskega dela, tj. na rezultate, ki smo jih 

dobili s snemanjem dijakov in učencev. Kot prvo lahko potrdimo hipotezo H7:  

Narečje – prekmurščina ima vpliv na izgovorjavo angleščine pri učencih in 

dijakih, kar smo dokazali z rezultati, ki smo jih pridobili na podlagi posnetkov. Ti 

namreč vsebujejo take prekmurske prvine, kot smo jih predvideli že v teoretičnem 

delu diplomske naloge ter so opisane in natančneje predstavljene v rezultatih, 

pridobljeni s posnetki. Ta vpliv je opazen tako na ravni samoglasnikov kot 

soglasnikov. 

Deloma potrjujemo hipotezo H8:  

Največji vpliv prekmurščine bo v angleški izgovorjavi opazen predvsem na ravni 

samoglasnikov. 

Ugotovili smo namreč, da je do odstopanj in napak pri izgovorjavi angleških 

glasov pri prekmurskih učencih in dijakih prihajalo predvsem pri samoglasnikih, 

medtem ko je bil pri soglasnikih ta vpliv manj opazen, kar pa ne pomeni, da je 

bilo tam napak manj. Hipoteze ne moremo v celoti potrditi, saj je tak vpliv opazen 

tudi pri učencih iz celotne Slovenije (gl. Jurančič Petek 2008), kar ga uvršča med 

vplive materinščine.  

Potrjujemo tudi hipotezo H9: Kot prvine prekmurščine v izgovorjavi angleščine 

bodo najbolj izstopali samoglasniki a, e, o in ʊ z variantami.  

Ugotovili smo, da je najpogosteje prihajalo do odstopanj pri izgovorjavi angleških 

glasov a:, ɒ, ɔ:, ʊ, æ in e, saj so jih prekmursko govoreči intervjuvanci 

zamenjevali z bolj ali manj podobnimi samoglasniškimi variantami iz njihovega 
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narečja (npr. , ẹ, o:, ü …). Poleg narečja pa je na odstopanja pri omenjenih 

glasovih in tudi ostalih vplivala tudi uporaba ameriške angleščine in pisava. 

Deloma lahko potrdimo hipotezo H10:  

Učenci in dijaki ne ločijo dolgih in kratkih angleških samoglasnikov.  

Ta lastnost pa ni značilna le za Prekmurje, ampak za celoten slovenski jezikovni 

prostor. Kljub temu pa lahko rečemo, da gre tudi za narečno prvino, saj je tudi 

narečje del maternega jezika in je prvo, ki ga otrok usvoji in nosi v sebi. Hkrati pa 

predpostavka ne velja za vse učence in dijake, ampak le za nekatere, saj so 

nekateri učenci in dijaki dosledno ločevali dolge in kratke samoglasnike. 

Predvidevamo, da je šlo pri tem za različne vplive, ki niso samo nujno značilni za 

Prekmurje, ampak so na to vplivali še dejavniki, kot npr. neznanje, pisna podoba 

besed ipd. (gl. rezultate). 

Kot smo predvideli, se je za resnično izkazala tudi hipoteza H11:   

Kot prvine materinščine bodo učenci in dijaki soglasnike na koncu besed 

izgovarjali nezveneče.  

Za slovenščino pa tudi prekmurščino je značilno, da zveneči glasovi v položaju na 

koncu besede oz. ob nezvenečih glasovih izgubijo svoj zven, kar se je v okviru 

raziskave očitno izkazalo. Velika večina zvenečih glasov je bila v takih položajih 

izgovorjena nezveneče. V teh primerih smo opazili, da je bila predpostavka, da 

bodo učenci in dijaki delali več napak pri izgovorjavi samoglasnikov, napačna. 

Veliko večji delež odstopanj se je namreč pojavljal pri izgovorjavi soglasnikov 

kot samoglasnikov, razen pri izjemah, ki smo jih tekom analize rezultatov 

izpostavili. 

 

Potrjujemo hipotezo H11:  

 

Aspirirane angleške soglasnike bodo učenci in dijaki izgovarjali čisto, kar je 

značilno tako za prekmursko narečje kot slovenski knjižni jezik.  
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V raziskavi se je izkazalo, da učenci skoraj nikoli niso uporabljali aspiriranih 

glasov, čeprav se ti v angleščini pojavljajo, saj so ti za njihov jezik nenaravne, 

glede na to, da jih nikoli ne uporabljajo. Zanimivo je, da se je delež pravilnih 

izgovorov aspiriranih glasov sicer povečeval z leti učencev,vendar ne tako zelo, 

da bi bila opazna velika razlika med osnovno- in srednješolci. Tu poudarjamo, da 

bi bilo več kot nujno, da bi učitelji v šolah (tudi v srednji) učencem in dijakom 

ponudili kar največ priložnosti, da govorijo v ciljnem jeziku ter jih opozarjajo na 

napake, ki jih delajo. Hkrati pa naj bi sami bili zgled, kako pravilno izgovarjati 

glasove v angleščini. Ker je uporaba aspiriranih glasov za nenaravne govorce 

angleščine zelo zahtevna, bi morda bilo koristno, da bi učencem omogočili stik z 

naravnimi govorci, s katerimi bi ti lahko komunicirali in morda lažje usvojili 

aspiracijo. 

 

Kot zadnjo potrjujemo še hipotezo H12:  

 

Učenci oz. dijaki višjih razredov oz. letnikov bodo v izgovorjavo angleščine 

vnašali manj prvin prekmurščine.  

 

Vzorec raziskave je bil izbran tako, da bi lahko spremljali razvoj od začetnikov 

angleščine pa vse do točke, ko naj bi se dijaki že precej izpopolnili v znanju 

angleščine. Tako smo predvideli, da se bo opazna razlika med njihovo 

izgovorjavo in izgovorjavo veliko mlajših učencev, kar se je izkazalo za resnično. 

Starost je torej pri učenju jezika pomemben dejavnik, vendar je bilo za našo 

raziskavo veliko pomembnejše samo trajanje učenja angleščine. Res pa je, da sta v 

večini primerov starost in trajanje učenja jezika premo sorazmerna, čeprav prihaja 

tudi do izjem. Na podlagi tega smo v določenih primerih dobili zelo podobne 

rezultate za različne starosti učencev, kar pripisujemo ravno temu dejstvu.  

 

Zagotovo bi bil napredek še veliko večji, če bi učitelji v srednjih šolah dajali več 

poudarka na izgovorjavo angleščine, kot to počnejo v osnovnih šolah. Menimo, da 

mladi pri pouku ne prejemajo dovolj spodbud za aktivno sodelovanje in predvsem 

za sporazumevanje v ciljnem jeziku, kar ima za negativno posledico to, da v 
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izgovorjavi ne napredujejo tako, kot bi sicer lahko. Učitelji bi morali učence 

opozarjati na napake, ki jih kot prekmurski govorci najpogosteje delajo, hkrati pa 

bi jih morali spodbuditi, da bi tiste prvine, ki so pozitivne, prenesli tudi v 

angleščino in si olajšali izgovorjavo.  

 

Ne glede na vse – starost ter druge značilnosti učencev, trajanje učenja, zanimanje 

za jezik, učni uspeh, različne psihološke dejavnike … bodo prvine narečja v tujem 

jeziku ostajale prisotne, čeprav v veliko manjši meri. Z gotovostjo trdimo, da 

bodo v angleščini, ki jo bo govoril kateri koli Prekmurec, pa naj bo še tako izurjen 

in izkušen, v določeni meri prisotne prvine prekmurščine. Teh povprečni 

poslušalec morda ne bo nikoli opazil, a poznavalcem bodo še tako zanemarljive in 

težko opazne narečne jezikovne prvine izdajale narečno pripadnost.   

 

Raziskava kot je ta, lahko služi učiteljem in vsakemu govorcu, ki mu ni vseeno, 

kakšno angleščino govori, kot pripomoček za izboljšanje angleške izgovorjave. Z 

nalogo smo želeli izpostaviti najvidnejše napake in odstopanja, ki nastajajo pri 

govoru v Prekmurju, zagotovo pa se jih najde še veliko več. Izgovorjavi se danes 

tako v šolstvu kot nasploh med govorci daje veliko premalo pozornosti, zato smo 

želeli s tem diplomskim delom opozoriti na pomen le-te, saj je ravno govor 

najbolj razširjeno sredstvo sporazumevanja, in še kako pomembno je, da je ta 

(vsaj do določene mere) pravilen in čim bližji standardni izgovorjavi. 

 

Raziskavo bi želeli v naslednji letih še poglobiti in ugotoviti, zakaj na nekaterih 

mestih prihaja do določenih glasoslovnih sprememb in zakaj na drugih ne. Želeli 

bi vključiti še večji vzorec govorcev različnih starostnih obdobij, hkrati pa 

izpopolniti in razširiti vprašalnike in teste, da bi dobili še točnejše in zanesljivejše 

podatke.   

 

Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s snemanjem angleških glasov mladih 

Prekmurcev, predlagamo samoglasniški sestav angleščine v Prekmurju. Shema je 

le približna, če bi želeli dobiti natančen prikaz, bi morali opraviti natančno analizo 

zvoka, po kateri bi lahko vsak angleški samoglasnik razvrstili na pravilni položaj. 
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Slika 16: Predlagan vokalni sistem prekmurske angeščine 
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10 Sklep 

V diplomskem delu z naslovom Prvine prekmurščine v izgovorjavi angleščine 

smo predstavili jezikovne, natančneje glasoslovne prvine, ki se pri učencih in 

dijakih iz Prekmurja pojavljajo pri izgovorjavi angleščine. V teoretičnem delu 

smo uvodoma podali geografski, zgodovinski in kulturni opis Prekmurja, da bi 

lažje razumeli dejstva, ki smo jih ugotovili v kasnejšem raziskovalnem delu.  

Nadalje smo v teoretičnem delu predstavili glasoslovje vseh treh prekmurskih 

podnarečij – ravenskega, dolinskega in goričkega ter se navezali na glasoslovje 

angleščine. Ob koncu teoretičnega dela smo glasoslovne značilnosti prekmurščine 

in angleškega jezika primerjali ter jih ponazorili z mnogimi primeri. 

V raziskovalnem delu nas je zanimalo, katere značilnosti prekmurščine se 

pojavljajo v izgovorjavi angleščine ter od katerih dejavnikov je le-ta odvisna. 

Raziskavo smo izvedli tako, da smo učence 4., 6. in 8. razreda osnovne šole ter 

dijake I. in III. letnika gimnazije najprej anketirali, nato pa posneli med branjem 

angleških besed in povedi, prevajanjem slovenskih besed v angleščino ter prostim 

govorom. S pomočjo anket smo pridobili pomembne podatke o vprašanih, ki so 

nam pomagali pri nadaljnji raziskavi. Glavni del naše diplomske naloge je bila 

analiza glasov, ki smo jih pridobili s pomočjo posnetkov. Vse posnetke smo 

transkribirali, nato pa opazovali, do kakšnih napak je prihajalo pri določenih 

samoglasnikih in soglasnikih ter v kakšnih glasovnih okoljih. 

Na podlagi poznavanja značilnosti prekmurskega narečja smo ugotavljali, kateri 

so vplivi narečja, ki so se pojavili v angleški izgovorjavi. Pri tem smo opazovali 

še druge dejavnike, ki vplivajo na izgovorjavo – lastnosti učencev oz. dijakov 

(starost, zanimanja, učni uspeh, trajanje učenja …) ter psihološke dejavnike 

(trema med testiranjem, različne oblike testov ipd.). Ugotovili smo, da na 

izgovorjavo v največji meri vpliva narečje, seveda v soodvisnosti od vseh zgoraj 

navedenih dejavnikov, ki prav tako niso zanemarljivi. Ugotovili smo, da so se 

prekmurske narečne prvine najbolj izrazito pojavljale na ravni samoglasnikov, kar 

smo predvideli v hipotetičnem delu. Vendar smo pa po drugi strani opazili, da so 
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– sicer ne tako zelo očitno – učenci in dijaki delali več napak pri izgovorjavi 

soglasnikov, še posebej v končnih položajih in položajih, kjer so angleški glasovi 

aspirirani. 

Na podlagi ugotovitev Jurančič Petkove (2008) smo skozi raziskavo ugotovili, da 

do največjih napak v izgovorjavi prihaja v tistih primerih, kjer so si glasovi toliko 

podobni, da govorec ne čuti potrebe, da bi jih izboljšal oz. popravil. Nasprotno pa 

tisti glasovi, ki so si med seboj zelo različni, ne predstavljajo tolikšnih težav, saj 

govorec hitro ugotovi razliko in jo tudi (praviloma) odpravi.  

Prvine narečja smo opazili pri vseh anketirancih oz. intervjuvancih, ne glede na 

starost, spol, znanje, uspeh, zanimanje za jezik …, na podlagi česar sklepamo, da 

bodo te prisotne pri vseh govorcih, ki izhajajo iz Prekmurja, čeprav le v majhni 

meri.  
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Priloga I 
 
DOVOLJENJE STARŠEV ZA SODELOVANJE OTROK V ANONIMNI 
ANKETI V RAZISKAVI O VPLIVU NAREČJA NA IZGOVORJAVO 
ANGLEŠČINE 

 

Bakovci, 7. 5. 2012 

Spoštovani starši, 

spodaj podpisana Nuša Grah, absolventka angleškega in slovenskega jezika na 

Filozofski fakulteti Maribor, pripravljam diplomsko delo z področja vpliva 

narečja na izgovor v angleščini, in Vas prosim za pomoč pri izvedbi 

raziskovalnega dela. 

Za raziskavo potrebujem učence 4., 6. in 8. razreda ter dijake 1. in 3. letnika. 

Raziskava je popolnoma anonimna in mi bo zelo pomagala pri pisanju diplome. 

Učenca(-ko), ki bo sodeloval/-a v raziskavi, bom posnela (branje angleških 

besed/besednih zvez/povedi; prevajanje besed iz slovenščine v angleščino, prosti 

govor) ter rezultate uporabila pri statistični obdelavi. Učenci bodo izpolnili tudi 

anonimni anketni vprašalnik z vprašanji z istega področja. Razgovor (snemanje) s 

posameznim učencem bo potekal nekaj minut (okrog 5 minut). 

Podatki bodo uporabljeni izključno za raziskavo v okviru diplomskega dela. 

Posnetki ne bodo dostopni tretjim osebam, uporabljeni bodo izključno kot 

sredstvo za pridobitev rezultatov v okviru raziskave. 

Vljudno Vas naprošam, da svojemu otroku dovolite sodelovati v raziskavi in mi 

pomagate pri dokončanju diplomskega dela ter se Vam obenem že vnaprej 

zahvaljujem, 

Nuša Grah 
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IZJAVA 

Podpisani(-a) oče/mati/zakoniti skrbnik(-ca) _____________________________ 

dovoljujem, da moj otrok _______________________________ sodeluje v 

anonimni raziskavi, ki vključuje anketo in intervju.  

 

Podpis starša oz. skrbnika: 

_____________________ 
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Priloga II 
 
 
IZJAVA DIJAKA O SODELOVANJU V ANONIMNI RAZISKAVI 
DIPLOMSKEGA DELA            

 

Murska Sobota, ______________ 

 

Podpisani(-a) dijak(-inja) _________________________  dovoljujem, da se 

podatki, pridobljeni  v okviru raziskave diplomskega dela na temo izgovorjave 

angleščine prekmurskih dijakov, anonimno uporabijo zgolj za potrebe empirične 

raziskave diplomskega dela. 

 

Podpis: 

____________________________ 
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Priloga III 
 
VPRAŠALNIK ZA UČENCA/DIJAKA                                               
ŠIFRA UČENCA/DIJAKA: ____________ 
I Osnovni podatki o učencu/dijaku 

1. Starost: _______ 
2. Spol: M/Ž (obkroži) 
3. Razred oz. letnik: _______ 
4. Kraj rojstva: _______________ 
5. Kraj stalnega bivališča:  ________________ 

II Pouk angleškega jezika – aktivnosti v razredu 
6. Koliko let se že učiš angleščino? _______ 
7. Koliko učiteljev angleščine te je že učilo? ________ 
8. Katere aktivnosti najpogosteje izvajate pri pouku angleščine? (obkroži) 

 
a) branje besedil 
b) slovnične vaje 
c) vaje za izgovorjavo  
d) poslušanje besedil 
e) pisanje  

 
9. Kako poteka v tvojem razredu sodelovanje učencev z učiteljem/učiteljico? 

(obkroži) 
 
a) učitelj/-ica večino časa predava, učencev ne vključuje 
b) učitelj/-ica veliko sprašuje in učence vključuje v učno uro 
c) pri pouku ne želim sodelovati 
d) drugo (napiši): ____________________________ 

III Zanimanje za angleščino in učni uspeh 
 

10. Ali imaš rad/-a predmet angleščino? (obkroži) 

                      DA                                                             NE 
Če si obkrožil/-a odgovor DA, Zakaj?  (odgovor zapiši na spodnjo črto) 
 
  
Če si obkrožil/-a odgovor NE, Zakaj?  (odgovor zapiši na spodnjo črto) 
 
 

11. Kakšno oceno si imel/-a do sedaj pri angleščini? (obkroži) 
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a) zadostno (2) 
b) dobro (3) 
c) prav dobro (4) 
d) odlično (5) 

 
12. Kako bi sam/-a ocenil/-a svoje znanje angleščine? (obkroži) 

a) zadostno (2) 
b) dobro (3) 
c) prav dobro (4) 
d) odlično (5) 
 
Če odgovora na vprašanji 11 in 12 nista enaka, na črto zapiši, zakaj misliš, 
da je tako: 
 
 

13. Kaj bi še vključil/-a v pouk angleščine, če bi lahko izbiral/-a? (obkroži) 
 
a) bral/-a zgodbe v angleščini 
b) pisal/-a spise v angleščini 
c) poslušal/-a posnetke v angleščini 
d) gledal/-a filme v angleščini  
e) drugo: _______________________ 

 

III Stik z angleščino 
 

14. Kje se največkrat srečuješ z angleščino? (obkroži) 
a) v šoli 
b) doma 
c) preko spleta 
d) s sorodniki v angleško govorečih deželah 
e) s prijatelji 
f) na radiu 
g) v knjigah 
h) po televiziji 
i) drugo: __________________ 

 
15. Si že kdaj obiskal/-a angleško govorečo državo? (obkroži) 

 
DA     NE 
Če da, katero? ______________________ 
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16. Ali imaš oz. si imel/-a stike z rojenimi angleškimi govorci? 

 
a) Da, obiskal sem angleško govorečo državo. 
b) Da, imam stike s sorodniki, rojenimi v angleško govorečih državah. 
c) Da, s prijatelji preko socialnih omrežij oz. po telefonu. 
d) Ne. 

 
 

17. Ali se ti zdi znanje angleščine pomembno? (obkroži) 
 
DA  NE 
Zapiši, zakaj: ________________________________ 
 

18.  Ali ti izgovorjava angleščine kdaj dela težave? (obkroži) 
DA   NE 
 
Če da, zakaj? (obkroži) 
 
a) v šoli se premalo pogovarjamo v angleščini 
b) raje berem in pišem kot pa govorim angleško 
c) mislim, da nisem nadarjen /-a za jezike 
d) velikokrat nisem prepričan/-a, kako se določena beseda izgovori 
e) drugo: _____________________________ 

 
19. Misliš, da je pomembno, da znaš pravilno izgovarjati angleške besede? 

(obkroži) 

                          DA   NE 
Zapiši, zakaj: 
__________________________________________________________ 
 

20. Kaj bi želel/-a izboljšati v svojem znanju angleščine? 
 

a) pisanje 
b) bolj tekoče govoriti 
c) izgovor 
d) besedišče 
e) drugo: ____________________ 
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21. Katero varianto angleščine uporabljaš? 

a) Britansko. 
b) Ameriško. 
c) Katero od drugih variant (zapiši). 
d) Ne vem oz. ne poznam razlike med variantami. 
 
IV Prekmurski dialekt 
 

22. Kako se pogovarjate doma? 
 
a) v prekmurščini 
b) knjižno 
c) pogovorno 

 
23. Kako se pogovarjaš s prijatelji? 

 
a) v prekmurščini 
b) knjižno 
c) pogovorno 
 

24. Kako se pogovarjaš z učitelji v šoli? 
a) v prekmurščini 
b) knjižno 
c) pogovorno 
 

25. Kako se najpogosteje pogovarjaš? 
a) narečno (prekmurščina) 
b) knjižno 
c) pogovorno 

IV Vpliv narečja na slovenski knjižni jezik in na izgovorjavo angleščine 
 

26. Ali meniš, da narečje vpliva na izgovor slovenskega knjižnega jezika? 
(OBKROŽI) 

                              DA   NE 
Če da, napiši, pri katerih besedah/besednih zvezah ipd. si imel/-a težave z 
izgovorom: 
 

27. Ali misliš, da prekmursko narečje vpliva na izgovorjavo angleščine? 
DA NE 
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Razloži: ________________________________________________. 
 
 

28. Misliš, da imajo dijaki/učenci iz drugih regij manj težav z izgovarjanjem 
angleščine (npr. gorenjsko, dolenjsko, štajersko … narečje) kot tisti iz 
Prekmurja? 
 
DA     NE 
 

Zakaj da/ne? 
 
 
 
Hvala za sodelovanje. 

 

Priloga IV 
 

1. Prosim, preberi naslednje besede: 
 
 

man               men               wait                   salt               eat               help     

fruit               save               zoo                    they              road             car    

bet                 sit                  beer                   away             joke             quite 

choose             train                 various                 bag                  back              

dog            

duck                than                  more                    now                 watches         

joy     

wish                 hour                 horse                    cup                  cab               

stab    

give                 singing             ground                 orange             pharmacy     

teeth   

breath              three                 have                    vision               decision       

worm   

Tuesday 
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Priloga V 
 
 
It's time for tea. 

Vanilla's my favourite flavour. 

Sugar and spice and all things nice. 

Yes, it's yours. 

Please be brief. 

It's a bit chilly. 

It's easier to hear near here. 

First things first. 
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Priloga VI 
 
 
It's time for tea. 

Vanilla's my favourite flavour. 

Sugar and spice and all things nice. 

Is that Peter Smith's brother sitting over there? 

I'm hungry enough to eat a horse. 

Yes, it's yours. 

Please be brief. 

It's a bit chilly. 

It's easier to hear near here. 

Can you imagine what actually happened? 

Where are Mary and Sarah? 

It's rather dark. 

First things first. 
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Priloga VII 
 

3. Prevedi, prosim, naslednje besede oz. besedne zveze iz slovenščine v 
angleščino: 
 
kolo                    hiša                   pes 

mačka                 postelja            imeti 

dekle                   fant                  jabolko 

igrati(se)             brat in sestra    oči 

štiri                     rdeča                oče in mama 
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Priloga VIII 

3. Prevedi, prosim, naslednje besede oz. besedne zveze iz slovenščine v 
angleščino: 
 

kolo              hiša                    mačke in psi                       pes 

hoditi            postelja              imeti                                   miš 

dekle             igrati (se)           oči                                      moški 

srce               telo                     vrata                                   rjava 

žlica              kuhati                 plesati                                ptica 

jabolko          očala                  jajce                                   mleko 

leto                kdo                     tisoč let                             ulica 

življenje        živeti                  pevec                                 misliti 

rdeča             štiri                     sneg                                   cesta 

fant                lasje                   reven                                  bratje in sestre 
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Priloga IX 

4. V nekaj povedih, prosim, tvori prosto besedilo. 

a) 4. razred: Opiši sebe in/ali svojo domačo žival (3–4 povedi); 

b) 6. razred: Opiši, kako potekajo tvoje jutranje aktivnosti do prihoda v šolo (5–

10 povedi). Pomagaš si lahko s spodnjo skico: 

 
c) 8. razred ter 1. in 3. letnik: Opiši, prosim, kako potekajo tvoje jutranje 

aktivnosti do prihoda v šolo (5–10 povedi), po želji pa tudi, kako poteka tvoj dan.  
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PRILOGA X 

Rezultati izgovora pri prostem govoru 

Rezultati za samoglasnike 

Samoglasnik  /ɪ/ 

Tabela 80: Rezultati izgovora samoglasnika /ɪ/ v besedah his, morning, finish idr. 
 
/ɪ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ɪ % i: %  % e % Drugo oz. 

brez odgovora 
Primeri besed 

CɪC 4. 12 58,33 16,66 8,33 8,33 8,33 his, morning, 
finish, kitchen, six, 
sister, live, fish 

6. 54 75,93 1,85 18,52 3,70 0 
8. 49 75,51 8,16 14,29 0,00 2,04 
I. 62 74,19 4,84 12,90 4,84 1,62 
III. 59 74,58 1,69 20,34 1,69 1,69 

#ɪC 4. 17 52,94 17,65 5,88 23,53 0,00 is, in, it, eleven 
6. 27 70,37 0,00 18,52 11,11 0,00 
8. 25 76,00 4,00 16,00 4,00 0,00 
I. 31 77,42 0,00 19,35 3,23 0,00 
III. 32 68,75 0,00 25,00 6,25 0,00 

#mɪ# 4. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 me (šibka oblika) 
6. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 3 33,33 66,66 0,00 0,00 0,00 
III. 2 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ugotavljamo, da se, tako kot pri branju in prevajanju,  namesto glasu /ɪ/ pojavlja 

prekmurski glas //, »vmesni« glas nekje med i in e (npr. 'delat). V določenih 

primerih je omenjeni glas izgovoljen dolgo, kot i:, kar ni neposredno posledica 

vpliva narečja. 

 

Samoglasnik  /i:/ 

Tabela 81: Rezultati izgovora samoglasnika /i:/ v besedah eat, easy, meet idr. 
 
/i:/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

i: % ɪ % eɪ % Drugo oz. 
brez 
odgovora 
% 

Primeri besed 

#i:C 4. / / / / / eat, easy, meet 
6. 12 75,00 8,33 16,66 0,00 
8. 11 81,82 18,18 0,00 0,00 
I. 14 71,43 28,57 0,00 0,00 
III. 13 76,92 23,07 0,00 0,00 

Ci:C 4. / / / / / teeth, clean 
6. 13 61,54 38,46 0,00 0,00 
8. 15 60,00 40,00 0,00 0,00 
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I. 17 70,59 29,41 0,00 0,00 
III. 18 77,77 22,22 0,00 0,00 

Ci:# 4. / / / / / free, three 
6. / / / / / 
8. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 4 75,00 25,00 0,00 0,00 
III. 6 100,00 0 0,00 0,00 

 

Odstopanja so vidna v prekratkem izgovarjanju glasu /i:/, kar je na splošno 

značilno za slovenske govorce, ne pa neposredno za Prekmurce. Nekajkrat se 

pojavi tudi dvoglasnik /ei/, ki je verjetno posledica »slabih navad« v angleščini. 

 

Samoglasnik  /e/ 

Tabela 82: Rezultati izgovora samoglasnika /e/ v besedah pet, get, myself idr. 
 
/e/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

e % æ % eɪ % ɛ % a/a 
% 

Drugo oz. 
brez 
odgovora 
% 

Primeri besed 

CeC 4. 8 25,00 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00 pet, get, 
myself, (to) 
dress, bed, 
toilet, then, 
breakfast 

6. 43 27,91 37,21 0,00 34,88 0,00 2,33 
8. 48 25,00 39,58 0,00 35,42 0,00 0,00 
I. 50 28,00 48,00 0,00 24,00 0,00 0,00 
III. 53 30,19 43,40 0,00 26,42 0,00 0,00 

 

Tako kot pri branju in prevajanju, tudi pri prostem govoru Prekmurci glas /e/ 

izgovarjajo širše kot je v angleščini. Gre za neposreden vpliv dialekta, ki je viden 

povsod. 

 

Samoglasnik  /æ/ 

Tabela 83: Rezultati izgovora samoglasnika /æ/ v besedah bag, have, grab in cat 
 
/æ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
æ % e % ɛ % a/a % Drugo oz. 

brez odgovora 
% 

Primeri besed 

CæC 4. 14 71,43 7,14 21,43 0,00 0,00 bag, have, grab, cat 
6. 22 81,82 4,55 13,64 0,00 0,00 
8. 19 84,21 5,26 10,53 0,00 0,00 
1. 23 86,96 0,00 13,04 0,00 0,00 
3. 21 90,48 0,00 9,52 0,00 0,00 
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Učenci in dijaki so v glavnem pravilno izgovarjali glas /æ/, saj je ta njihovemu 

narečju bližji. Tako spet lahko govorimo o vplivu narečja. 

 

 

 

Samoglasnik  /ɑ:/ 

Tabela 84: Rezultati izgovora samoglasnika /ɑ:/ v besedah car, far, after idr. 
 
/ɑ:/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ɑ:% ɑ% ɑr/ 

ar% 
æ % Drugo oz. 

brez odgovora 
% 

Primeri 
besed 

Cɑ(r)# 4. / / / / / / car, far 
 6. / / / / / / 

8. / / / / / / 
I. 8 62,50 0,00 37,50 0,00 0,00 
III. 10 80,00 0,00 20,00 0,00 0,00 

#ɑ:C 4. / / / / / / after 
 
 

6. 9 44,44 22,22 0,00 33,33 0,00 
8. 10 60,00 10,00 0,00 30,00 0,00 
I. 15 60,00 0,00 0,00 40,00 0,00 
III. 17 58,82 0,00 0,00 41,18 0,00 

#ɑ:C 4. / / / / / / bathroom, 
half, past  6. 21 33,33 14,29 0,00 42,86 9,52 

8. 24 41,66 8,33 0,00 45,00 4,17 
I. 25 56,00 8,00 0,00 32,00 3,33 
III. 26 57,69 7,69 0,00 30,77 3,85 

 

Napačno izgovorjen glas /a/ je prekratek, kar bi lahko izpostavili kot narečno 

prvino, saj je ta glas podoben prekmurskemu zaokroženemu å, ki pa je veliko 

krajši od angleškega. Po drugi strani lahko izgovarjanje nemega /r/ pripisujemo 

vplivu ameriške angleščine, a hkrati tudi prekmurskemu narečju, kjer glas 

izgovarjajo v vseh pozicijah. Prav tako je posledica vpliva ameriške angleščine 

izgovor glasu /æ/ namesto /ɑ:/. 

 

Samoglasnik  /ɒ/ 

Tabela 85: Rezultati izgovora samoglasnika /ɒ/ v besedah dog, watches, wash idr. 
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/ɒ/ Razred Število vseh 
pojavitev 

ɒ % a % o % a: % drugo oz. brez 
odgovora % 

primeri besed 

CɒC 4. 6 33,33 16,66 33,33 16,66 0 dog, watch, 
wash, o'clock, 
stop 

6. 24 66,66 16,66 12,50 0,00 4,17 
8. 22 77,27 13,64 4,55 0,00 4,55 
I. 21 71,43 23,81 0,00 0,00 4,76 
III. 25 64,00 24,00 8,00 0,00 4,00 

 

V glavnem so glas /ɒ/ učenci in dijaki v primeru napačnih odgovorov oz. 

odstopanj izgovarjali bolj odprto, kot /a/, kar pripisujemo vplivu narečja. V 

nekaterih primerih so ga izgovorili tudi kot ozek /o/. 

 

Samoglasnik  /ɔ:/ 

Tabela 86: Rezultati izgovora samoglasnika /ɔ:/ v besedi walk 
 
/ɔ:/ Razred Štev-ilo 

vseh 
pojavitev 

ɔ: % a % o/ 
or % 

a % drugo oz. 
brez 
odgovora % 

primeri besed 

Cɔ:C 4. / / / / / / walk 
6. 3 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 
8. 4 25,00 50,00 25,00 0,00 0,00 
I. 2 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 
III. 3 66,66 33,33 0,00 0,00 0,00 

 

Glas se v tvorjenih besedilih pojavlja zelo redko, vidimo pa, da ga učenci pogosto 

zamenjajo z glasom /a/, kar je zopet posledica vpliva narečja. 

 

Samoglasnik  /ʊ/ 

V zbranih materialih nismo dobili zadostnih rezultatov za glas /ʊ/, da bi jih lahko 

natančneje analizirali; glas je pojavil v besedi put, ki pa jo je uporabilo zelo malo 

učencev. Opazili smo, da so učenci namesto glasu /ʊ/ nekajkrat uporabili glas /ü/. 

Opazili smo, da učenci in dijaki glas /ʊ/ uporabljajo na tistih mestih, na katerih bi 

moral biti polglasnik /ǝ/ (npr. /ju:ʒʊlɪ/ namesto  /ju:ʒǝlɪ/). Deloma pomanjkanje 

omenjenega glasu lahko izhaja iz samega vsebinskega konteksta prostega govora, 

deloma pa tudi iz dejstva, da je ta glas v prekmurščini redek (ponavadi se je 
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zaokrožil v ü) ; veliko pogosteje se namreč v prekmurskem narečju pojavlja dolgi 

u:. 

Samoglasnik  /ʌ/ 

Tabela 87: Rezultati izgovora samoglasnika /ʌ/ v besedah brush, lunch in get up 
 
/ʌ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ʌ % a % ɒ % ʊ % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

CʌC 4. / / / / / / brush, lunch 
6. 18 83,33 11,11 0,00 0,00 5,55 
8. 16 81,25 18,75 6,25 0,00 0,00 
I. 21 85,71 9,52 0,00 0,00 0,00 
III. 20 85,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

#ʌp 4. / / / / / / get up 
6. 10 80,00 10,00 0,00 0,00 10,00 
8. 10 90,00 10,00 0,00 0,00 0,00 
I. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 90,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

 

Prekmurski govorci angleški glas /ʌ/ najpogosteje zamenjujejo z bolj odprtim in 

daljšim glasom /a/, kar utemeljujemo kot prvino prekmurskega narečja. Vseeno pa 

pri tem glasu nimajo velikih težav, kot v primerjavi z drugimi angleškimi 

soglasniki. 

Samoglasnik  /ɜ:/ 

V besedilih se glas /ɜ:/ pojavlja zelo redko in ga ne moremo analizirati. 

 

Samoglasnik  /ə/ 

Tabela 88: Rezultati izgovra samoglasnika /ə/ v besedah after, hair, usually idr. 
 
/ə/ Razre

d 
Število 
vseh 
pojavite
v 

ə % er 
% 

ɛ % ər % ʊ % Ø % Drugo 
oz. brez 
odgovor
a % 

Primeri 
besed 

#ə(r) 4. / / / / / / / / after, hair 
 6. 17 23,5

3 
17,6
5 

0,00 41,1
8 

0,00 17,6
5 

0,00 

8. 18 22,2
2 

27,7
7 

47,0
6 

44,4
4 

0,00 5,55 0,00 

I. 21 38,0
9 

14,2
9 

0,00 38,1
0 

0,00 9,52 0,00 

III. 20 45,0
0 

20,0
0 

0,00 30,0
0 

0,00 5,00 0,00 
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CəC 4. / / / / / / / / usually, 
seven, 
eleven, 
breakfast 
 

6. 24 45,8
3 

0,00 29,1
6 

0,00 25,0
0 

0,00 0,00 

8. 31 38,7
1 

0,00 38,7
1 

0,00 22,5
8 

0,00 0,00 

I. 38 36,8
4 

0,00 23,6
8 

0,00 10,5
3 

2,63 0,00 

III. 34 38,2
4 

0,00 52,9
4 

0,00 8,82 0,00 0,00 

#tə_
C 

4. / / / / / / / / to school, 
to 
bathroom
, 
to the bus 
station  

6. 26 30,7
7 

0,00 0,00 0,00 61,5
4 

0,00 0,00 

8. 23 39,1
3 

0,00 0,00 0,00 60,8
7 

0,00 0,00 

I. 29 58,6
2 

0,00 0,00 0,00 41,3
8 

0,00 0,00 

III. 28 57,1
4 

0,00 0,00 0,00 39,2
9 

0,00 3,57 

 

Prihaja do zelo različnih izgovorjav, ki so posledica različnih vplivov. 

 

Samoglasnik  /eɪ/ 

Tabela 89: Rezultati izgovora samoglasnika /eɪ/ v besedah name, station, face idr. 
 
/eɪ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
eɪ % ei % aɪ % Drugo oz. 

brez 
odgovora 
% 

Primeri besed 

CeɪC 4. 14 57,14 42,86 0,00 0,00 name, station, face, wake, 
take 6. 23 73,91 26,08 0,00 0,00 

8. 34 73,53 20,59 5,88 0,00 
I. 38 78,95 18,42 2,63 0,00 
III. 36 88,88 11,11 0,00 0,00 

Ceɪ# 4. 2 100,00 0,00 0,00 0,00 stay, play 
6. 5 60,00 40,00 0,00 0,00 
8. 2 50,00 50,00 0,00 0,00 
I. 3 33,33 66,66 0,00 0,00 
III. 1 100,00 0,00 0,00 0,00 

#eɪ_V 4. / / / / / a. m. 
6. 5 40,00 60,00 0,00 0,00 
8. 5 60,00 40,00 0,00 0,00 
I. 6 66,66 33,33 0,00 0,00 
III. 7 57,14 42,86 0,00 0,00 

 

Daljše in intenzivneje izgovorjen /ei/ je posledica vpliva prekmurščine na 

izgovorjavo angleških glasov. 
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Samoglasnik  /əʊ/ 

Tabela 90: Rezultati izgovora samoglasnika /əʊ/ v besedah go, home in old 
 
/əʊ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
əʊ % ou % o/ɒ % drugo oz. brez 

odgovora % 
primeri besed 

Cəʊ# 4. 9 0 66,66 33,33 0,00 go, home, old 
6. 15 13,33 80,00 6,66 0,00 
8. 20 10,00 80,00 10,00 0,00 
I. 24 20,83 79,17 0,00 0,00 
III. 22 22,73 77,27 0,00 0,00 

 

Nadomeščanje glasu /əʊ/ z /ou/ je posledica vpliva prekmurščine na izgovorjavo. 

 

Samoglasnik  /aɪ/ 

Tabela 91: Rezultati izgovora samoglasnika /aɪ/ v besedah my, myself, five idr. 
 
/aɪ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
aɪ % aɪ % drugo oz. brez 

odgovora % 
primeri besed 

CaɪC 4. 18 55,55 44,44 0,00 my, myself, five, nine 
6. 16 75,00 25,00 0,00 
8. 15 73,33 26,66 0,00 
I. 21 85,71 14,29 0,00 
III. 22 81,82 18,18 0,00 

#aɪC 4. 19 63,16 36,84 0,00 I, I'm 
6. 29 75,86 24,14 0,00 
8. 28 71,43 28,57 0,00 
I. 32 75,00 15,00 0,00 
III. 34 79,41 20,59 0,00 

 

Pri odstopanjih gre za vpliv narečja (gl. rezultate branja in prevajanja). 

Samoglasnik  /aʊ/ 

Tabela 92: Rezultati izgovora samoglasnika /aʊ/ v besedah hour in hours 
 
/aʊ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
aʊ % ou % aʊ % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#aʊC 4. / / / / / hour, hours 
6. 3 0,00 66,67 33,34 0,00 
8. 4 0,00 100,00 0,00 0,00 
I. 5 20,00 80,00 0,00 0,00 
III. 4 50,00 50,00 0,00 0,00 

 

Pri odstopanjih gre za vpliv narečja (gl. rezultate branja in prevajanja). 
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Samoglasnik  /ɔɪ/ 

Samoglasnik  /ɔɪ/ se v besedilih pojavlja zelo redko, zato ga nismo mogli posebej 
analizirati. 

 

Samoglasnik  /ɪə/ 

Tabela 93: Rezultati izgovora samoglasnika /ɪə/ v besedi years 
 
/ɪə/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ɪə % ɪ/i % e % Drugo oz. brez 

odgovora % 
Primeri besed 

Cɔɪ#  4. 10 20,00 70,00 10,00 0,00 years 
6. / / / / / 
8. / / / / / 
I. / / / / / 
III. / / / / / 

 

Glas /ɪə/ se v besedilih pojavlja zelo redko, zato ga ne moremo natančneje 

analizirati. Predvidevamo pa, da bi govorci, tako kot pri branju in prevajanju, tudi 

pri prostem govoru imeli težave z izgovorom, saj je ta glas povsem tuj in 

nenavaden za njihov materni jezik in obenem narečje. Glas se je največ pojavljal 

pri četrtošolcih v besedi years, vendar je besedo več kot polovica učencev 

izgovorila brez polglasnika.  

 

Samoglasnik  /eə/ 

Tabela 94: Rezultati izgovora samoglasnika /eə/ v besedah hair, there in prepare 
 
/eə/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

eə % e % ɛ % æ % eɪ % Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

Ceə(r)# 4. / / / / / / / hair, 
there, 
prepare 

6. 8 37,50 25,00 0,00 25,00 12,50 0,00 
8. 6 66,67 33,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 7 71,43 14,29 14,29 0,00 0,00 0,00 
III. 9 66,67 22,23 11,11 0,00 0,00 0,00 
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Napačne odgovore in odstopanja lahko pripišemo težkemu izgovoru glasu /eə/, v 

primerih, kjer pa Prekmurci začetni glas /e/ izgovarjajo širše, kot  /ɛ/ ali /æ/, pa 

lahko govorimo o vplivu narečja. 
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Rezultati za soglasnike 

Soglasnik  /p/ 

Tabela 95: Rezultati izgovora soglasnika /p/ v besedah past, put in pet 
 
/p/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ph % p % ṗ  % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#pV 4. 8 0,00 75,00 25,00 0,00 past, put, pet 
6. 16 0,00 56,25 43,75 0,00 
8. 14 14,29 50,00 42,86 0,00 
I. 10 20,00 10,00 70,00 0,00 
III. 12 33,34 0,00 66,67 0,00 

 

Glasovi v glavnem niso aspirirani, gre za vpliv narečja, enako kot pri branju in 
prevajanju besed. 

 

Soglasnik  /b/ 

Tabela 96: Rezultati izgovora soglasnika /b/ v besedah bed, bag, back idr. 
 
/b/ Razred Število vseh 

pojavitev 
b % p % ḅ % 

 

Drugo oz. 
brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#bV 4. / / / / / bed, bag, back, 
bathroom, bedroom, 
by 

6. 24 91,67 0,00 8,33 0,00 
8. 28 96,43 0,00 3,57 0,00 
I. 31 90,32 0,00 9,68 0,00 
III. 29 96,55 0,00 3,45 0,00 

#br 4. / / / / / brush, break, breakfast 
6. 17 88,24 0,00 11,76 0,00 
8. 16 93,75 0,00 6,25 0,00 
I. 20 95,00 0,00 5,00 0,00 
III. 19 94,74 0,00 5,26 0,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /b/ v prostem govoru ni posebnosti, težave bi se 
najverjetneje pojavile v položaju na koncu besede (gl. branje in prevajanje). 

 

 

 

 

 



 

25 
 

 

Soglasnik  /t/ 

Tabela 97: Rezultati izgovora soglasnika /t/ v besedah wait, put, sit idr. 
 
/t/ Razred Število vseh 

pojavitev 
th% t%  ṫ % Ø % d % Primeri besed 

(V)t# 4. / / / / / / wait, put, 
sit, eat, at 6. 15 0,00 40,00 60,00 0,00 0,00 

8. 12 0,00 33,33 53,33 0,00 0,00 
I. 8 0,00 37,50 62,50 0,00 0,00 
III. 11 0,00 36,36 63,64 0,00 0,00 

#tV 4. / / / / / / tea, time, to, teeth, 
TV 6. 12 8,33 25,00 66,67 0,00 0,00 

8. 16 12,50 12,50 75,00 0,00 0,00 
I. 15 33,33 13,33 53,33 0,00 0,00 
III. 14 35,71 7,14 64,29 0,00 0,00 

Ct# 4. / / / / / / past, breakfast 
6. 14 0,00 14,29 71,43 14,29 0,00 
8. 10 0,00 20,00 70,00 10,00 0,00 
I. 11 0,00 9,09 81,82 9,09 0,00 
III. 15 0,00 13,33 86,67 0,00 0,00 

get_dressed 4. / / / / / / get dressed 
6. / / / / / / 
8. 3 0,00 33,33 0,00 0,00 66,66 
I. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
III. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

get_up 4. / / / / / / get up 
6. 9 0,00 22,22 11,11 0,00 66,67 
8. 10 0,00 20,00 0,00 0,00 80,00 
I. 10 0,00 10,00 10,00 0,00 80,00 
III. 10 0,00 10,00 0,00 0,00 90,00 

 

Glasovi niso aspirirani. V položaju, ko je glas /t/ na koncu besede in ob 

samoglasniku oz. zvenečem soglasniku, ta postane zveneč. Sicer ni posebnosti. 

Soglasnik  /d/ 

Tabela 98: Rezultati izgovora soglasnika /d/ v besedah dog, and, stand idr. 
 
/d/ Razred Število vseh 

pojavitev 
d % ḍ % t % Drugo oz. 

brez 
odgovora 
% 

Primeri besed 

#dV 4. 6 66,67 33,33 0,00 0,00 dog 
6. / / / / / 
8. / / / / / 
I. / / / / / 
III. / / / / / 

Cd# 4. 5 40,00 20,00 40,00 0,00 and, stand, bed 
6. 12 58,33 0,00 41,67 0,00 
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8. 14 71,43 0,00 28,57 0,00 
I. 15 66,67 0,00 33,33 0,00 
III. 13 69,23 0,00 30,77 0,00 

#drV 4. / / / / / dressed, drive 
6. / / / / / 
8. 3 100,00 0,00 0,00 0,00 
I. 6 83,33 16,67 0,00 0,00 
III. 7 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Ob koncu besed glas /d/ izgubi zven, sicer ni drugih posebnosti. 

 

Soglasnik  /k/ 

Tabela 99: Rezultati izgovora soglasnika /k/ v besedah car, can, cat idr. 
 
/k/ Razred Število vseh 

pojavitev 
kh% k % k.% c/ 

ck 
% 

g % Drugo oz. 
brez 
odgovora 
% 

Primeri besed 

#kV 4. 4 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 car, can, cat, 
coffee, cook, 
computer 

6. / / / / / / / 
8. 1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 4 25,00 25,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
III. 5 40,00 20,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Vk# 4. / / / / / / / back, o'clock, 
break, cook, wake, 
walk, work 

6. 11 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. 13 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 11 9,09 90,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 12 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#skV 4. / / / / / / / school,  
school bag 6. 12 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 11 9,09 90,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 13 15,38 84,62 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 10,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#klV 
(V)klV 

4. / / / / / / / clothes, clean, 
o'clock 6. 21 4,76 85,71 9,52 0,00 0,00 0,00 

8. 24 8,33 75,00 16,67 0,00 0,00 0,00 
I. 22 18,18 68,18 13,64 0,00 0,00 0,00 
III. 21 19,50 61,90 19,50 0,00 0,00 0,00 

 

Glasovi niso aspirirani oz. v zelo majhnem deležu. Sicer ni drugih posebnosti. 

 

Soglasnik  /g/ 

Tabela 100: Rezultati izgovora soglasnika /g/ v besedah bag, dog, get idr. 
 
/g/ Razred Število vseh 

pojavitev 
g % g. % k % Drugo oz. 

brez 
Primeri besed 
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odgovora % 
Vg# 4. 6 33,33 16,67 50,00 0,00 bag, dog 

6. 4 50,00 0,00 50,00 0,00 
8. 5 80,00 0,00 20,00 0,00 
I. 2 100,00 0,00 0,00 0,00 
III. 3 6,67 0,00 33,33 0,00 

#gV 4. / / / / / get, give, go 
6. 15 86,67 13,33 0,00 0,00 
8. 19 94,74 5,26 0,00 0,00 
I. 18 88,89 11,11 0,00 0,00 
III. 21 90,48 9,52 0,00 0,00 

 

V položaju na koncu besede glas /g/ izgubi zvenečnost.  

 

Soglasnik  /tʃ/ 

Pri izgovoru soglasnika /tʃ/ v prostem govoru ni posebnosti, glas se pojavi npr. v 
besedah kitchen, lunch in watch. 

 

Soglasnik /dʒ/ 

Soglasnik /dʒ/ se v besedilih ne pojavlja, kar je posledica samega vsebinskega 
konteksta.  

 

Soglasnik  /f / 

Tabela 101: Rezultati izgovora soglasnika /f/ v besedah from, half, five idr. 
 
/f/ Razred Število vseh 

pojavitev 
v % f % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#frV 4. 4 0,00 100,00 0,00 from 
6. / / / / 
8. / / / / 
I. 2 0,00 100,00 0,00 
III. / / / / 

Vf# 4. / / / / half 
6. 4 25,00 75,00 0,00 
8. 3 0,00 100,00 0,00 
I. / / / / 
III. 2 0,00 100,00 0,00 

CfV 4. / / / / breakfast 
6. 10 0,00 100,00 0,00 
8. 9 0,00 100,00 0,00 
I. 9 0,00 100,00 0,00 
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III. 11 0,00 100,00 0,00 
#fV 4. / / / / five, face 

6. 8 0,00 100,00 0,00 
8. 12 0,00 100,00 0,00 
I. 9 0,00 100,00 0,00 
III. 10 0,00 100,00 0,00 

  

Pri izgovoru glasu /f/ v prostem govoru ni posebnosti. 

Soglasnik  /v/ 

Tabela 102: Rezultati izgovora soglasnika /v/ v besedah seven, have in five 
 
/v/ Razred Število vseh 

pojavitev 
v % f % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

VvV 4. / / / / seven 
6. 9 100,00 0,00 0,00 
8. 8 100,00 0,00 0,00 
I. 7 100,00 0,00 0,00 
III. 6 100,00 0,00 0,00 

Vv# 4. 10 60,00 40,00 0,00 have, five 
6. 10 70,00 30,00 0,00 
8. 9 77,78 22,22 0,00 
I. 8 62,50 37,50 0,00 
III. 11 63,64 36,36 0,00 

 

Na koncu besede v nekaterih primerih glas /v/ izgubi zven, kar je vpliv narečja in 
SKJ. 

 

Soglasnik /θ/ 

Tabela 103: Rezultati izgovora soglasnika /θ/ v besedah teeth in bathroom 
 
/θ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
θ % t % d % f % ð % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri 
besed 

Vθ# 4. / / / / / / / teeth 
 6. 10 30,00 50,00 0,00 10,00 0,00 0,00 

8. 10 20,00 70,00 0,00 10,00 0,00 0,00 
I. 10 50,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 12 58,33 25,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

Vθr 4. / / / / / / / bathroom 
6. 10 40,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 
8. 11 45,45 27,27 18,18 9,09 0,00 0,00 
I. 10 70,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 
III. 12 83,33 8,33 0,00 8,33 0,00 0,00 
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Soglasnik /θ/ učenci in dijaki v napačnih izgovorih zamenjajo z najbližjim glasom 
v materinščini (gl. zgoraj). 

 

 

 

 

 

Soglasnik  /ð/ 

Tabela 104: Rezultati izgovora soglasnika /ð/ v besedah than, there, the idr. 
 
/ð/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ð % d % t(h) 

% 
v % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#ðV 4. / / / / / / than, there, that, 
the 6. 16 18,75 75,00 6,25 0,00 0,00 

8. 21 23,81 71,43 0,00 4,76 0,00 
I. 20 45,00 50,00 0,00 5,00 0,00 
III. 22 72,73 27,27 0,00 0,00 0,00 

VðV 4. / / / / / / brother, water 
6. 2 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 
8. 3 33,33 33,33 33,33 0,00 0,00 
I. / / / / / / 
III. 1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

 

Soglasnik  /ð / učenci in dijaki v napačnih izgovorih zamenjajo z najbližjim v 
materinščini (gl. zgoraj). 

 

Soglasnik  /s/ 

Tabela 105: Rezultati izgovora soglasnika /s/ v besedah seven, sister, dress idr. 
 
/s/ Razred Število vseh 

pojavitev 
s % z % ʃ  %  Ø % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#sV 
 
 
VsV 

4. / / / / / / seven, sister, some 
 
myself 

6. 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 9 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

#skV 4. / / / / / / school,  
school bag 6. 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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I. 13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vs# 
 

4. / / / / / / dress, bus 
6. 5 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
8. 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 14 85,71 14,29 0,00 0,00 0,00 
III. 12 91,67 8,33 0,00 0,00 0,00 

 

Pri izgovoru soglasnika /s/ v prostem govoru ni posebnosti, pri odstopanjih gre 
verjetno za napake performance. 

 

 

Soglasnik /z/ 

Pojavlja se redko. Predvidevamo napake pri izgovoru besed, ki se končujejo z 

glasom /z/, saj ga prekmurski učenci zamenjujejo z nezvenečim parom /s/ (npr. v 

besedi watches, bags), kar se je izkazalo tako pri branju besed kot pri prevajanju 

slovenskih besed v angleščino. V kontekstih, kjer je omenjen glas na začetku 

besede, ne bi smelo biti težav (npr. zoo). Predvidevamo, da v prostem govoru 

prihaja do še večjega števila napak, saj je govorec takrat bolj sproščen in ne 

razmišlja o izgovorjavi posameznega glasu, saj je osredotoči predvsem na vsebino 

povedanega. 

 

Soglasnik  /ʃ/ 

Pri izgovoru soglasnika /ʃ/ v prostem govoru ni posebnosti, pojavlja se npr. v 
besedah wash, brush in shower. 

 

Soglasnik  /ʒ/  

Pri izgovoru soglasnika /ʒ/ v prostem govoru ni posebnosti; pojavi se npr. v 
besedi usually. 

 

Soglasnik /h/ 

Pri izgovoru soglasnika /h/ v prostem govoru ni posebnosti, pojavi se npr. v 
besedah have, help, half, hair. 
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Soglasnik  /m/ 

Tabela 106: Rezultati izgovora soglasnika /m/ v besedah my, morning, name idr. 
 
/m/ Razred Število vseh 

pojavitev 
m % ṃ % Primeri besed 

#mV 4. 14 92,86 7,14 my, morning 
6. 24 100,00 0,00 
8. 22 100,00 0,00 
I. 21 95,24 4,76 
III. 23 100,00 0,00 

Vm# 4. 10 100,00 0,00 name, home, room, bathroom, bedroom, 
from 6. 12 100,00 0,00 

8. 11 90,10 0,90 
I. 13 100,00 0,00 
III. 14 92,86 7,14 

 

Pri izgovoru soglasnika /m/ v prostem govoru ni posebnosti, ki bi nakazovale na 
vplive prekmurščine oz. morebitne druge večje vplive. 

 

Soglasnik  /n/ 

Tabela 107: Rezultati izgovora soglasnika /n/ v besedah name, nine, then idr. 
 
/n/ Razred Število vseh 

pojavitev 
n % ən % Drugo oz. 

brez 
odgovora 
% 

Primeri besed 

#nV 4. 21 100,00 0,00 0,00 name, nine 
6. / / / / 
8. / / / / 
I. / / / / 
III. / / / / 

Vn# 4. / / / / then, in 
6. 12 100,00 0,00 0,00 
8. 18 100,00 0,00 0,00 
I. 21 100,00 0,00 0,00 
III. 24 100,00 0,00 0,00 

Vʃn# 4. / / / / station 
6. 2 0,00 100,00 0,00 
8. / / / / 
I. 4 25,00 75,00 0,00 
III. 5 20,00 80,00 0,00 

Vnd# 4. 6 100,00 0,00 0,00 and 
6. 13 92,31 7,69 0,00 
8. 12 91,66 8,33 0,00 
I. 15 100,00 0,00 0,00 
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III. 17 88,24 11,76 0,00 
 

Pri izgovoru soglasnika /n/ v prostem govoru ni večjih posebnosti; v položaju na 

koncu besede se – najverjetneje zaradi olajšave izgovorjave – vrine polglasnik.  

 

Soglasnik  /ŋ/ 

Tabela 108: Rezultati izgovora soglasnika /ŋ/ v besedi morning 
 
/ŋ/ Razred Število vseh 

pojavitev 
ŋ % n % ng % nk % Drugo oz. 

brez odgovora 
% 

Primeri besed 

VŋgV 4. / / / / / / morning 
6. 7 28,57 71,43 0,00 0,00 0,00 
8. 6 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
I. 8 62,50 37,50 0,00 0,00 0,00 
III. 7 71.43 28,57 0,00 0,00 0,00 

Vŋg# 4. / / / / / / morning 
6. 7 14,29 14,29 57,14 14,29 0,00 
8. 6 16,66 0,00 83,33 0,00 0,00 
I. 8 25,00 12,50 50,00 12,50 0,00 
III. 7 57,14 0,00 28,57 14,29 0,00 

 

Odstopanja so posledica vpliva prekmurščine, ki ne pozna glasu /ŋ/. 

Soglasnik  /l/ 

Tabela 109: Rezultati izgovora soglasnika /l/ v besedah old, later, lunch idr. 
 
/l/ Razred Število vseh 

pojavitev 
l % ɬ % ļ %  % Drugo oz. brez 

odgovora % 
Primeri 
besed 

VlC 4. 9 55,55 22,22 0,00 22,22 0,00 old 
6. / / / / / / 
8. / / / / / / 
I. / / / / / / 
III. / / / / / / 

#lV 4. / / / / / / later, lunch 
6. 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
I. 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
III. 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ClV 4. 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 clean, 
o'clock, 
play 

6. 15 73,33 0,00 26,66 0,00 0,00 
8. 13 69,23 0,00 38,46 0,00 0,00 
I. 17 47,06 0,00 52,94 0,00 0,00 
III. 19 52,63 0,00 47,37 0,00 0,00 

Vl# 4. / / / / / / school 
6. 10 20,00 70,00 0,00 10,00 0,00 



 

33 
 

8. 10 20,00 80,00 0,00 0,00 0,00 
I. 11 9,09 90,10 0,00 0,00 0,00 
III. 10 0,00 90,00 0,00 10,00 0,00 

 

Odstopanja so posledica vpliva prekmurščine (gl. rezultate branja in prevajanja). 

 

Soglasnik  /r/ 

Tabela 110: Rezultati izgovora soglasnika /r/ v besedah room, morning, break idr. 
 
/r/ Razred Število 

vseh 
pojavitev 

r % rsl % wr % (r) % Drugo oz. 
brez 
odgovora 
% 

Primeri besed 

CrV 
 
#brV 
#frV 

4. 4 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 breakfast, break, brush,  
from 6. 18 61,11 38,88 0,00 0,00 0,00 

8. 17 58,82 41,18 0,00 0,00 0,00 
I. 22 81,82 18,18 0,00 0,00 0,00 
III. 19 89,47 10,53 0,00 0,00 0,00 

#rV 4. / / / / / / room 
6. / / / / / / 
8. / / / / / / 
I. 2 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
III. / / / / / / 

V(r)C 4. / / / / / / morning 
6. 7 57,14 42,86 0,00 0,00 0,00 
8. 6 66,66 33,33 0,00 0,00 0,00 
I. 8 62,50 12,50 0,00 25,00 0,00 
III. 7 28,57 28,57 0,00 42,86 0,00 

ǝ(r)# 4. 10 30,00 70,00 0,00 0,00 0,00 hair, there, after, 
computer, year(s) 6. 21 71,43 19,05 0,00 9,52 0,00 

8. 22 77,27 4,55 0,00 13,64 0,00 
I. 25 68,00 8,00 0,00 24,00 0,00 
III. 24 62,50 8,33 0,00 29,17 0,00 

 

Odstopanja so posledica vpliva prekmurščine (gl. rezultate branja in prevajanja). 

 

Soglasnik /j/ 

Pri izgovoru soglasnika /j/ v prostem govoru ni posebnosti in odstopanj, pojavlja 
se npr. v besedah ussually in years. 
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Soglasnik /w/ 

Tabela 111: Rezultati izgovora soglasnika /w/ v besedah watch, wash, walk in wake 
 
/w/ Razred Število vseh 

pojavitev 
w % v % wh %  % Drugo oz. 

brez 
odgovora % 

Primeri besed 

#wV 4. / / / / / / watch, wash, 
walk, wake 6. 22 72,73 27,27 0,00 0,00 0,00 

8. 25 60,00 28,00 0,00 4,00 0,00 
I. 23 82,61 17,39 0,00 0,00 0,00 
III. 24 87,50 12,50 0,00 0,00 0,00 

 

Odstopanja so posledica vpliva prekmurščine (gl. rezultate branja in prevajanja). 
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	Prav tako potrjujemo hipotezo H3:
	Prekmurski učenci in dijaki imajo do angleščine pozitiven odnos, saj so ti skoraj 100-odstotno izrazili zanimanje in naklonjenost do učenja angleščine. Na vprašanje Ali imaš rad(-a) angleščino? je kar 94 % vprašanih odgovorilo pritrdilno. Svojo odloči...
	Z gotovostjo  lahko potrdimo hipotezo H4:
	Prekmurskim učencem se zdi izgovorjava angleščine pomembna, saj so se vprašani skoraj 100-odstotno strinjali s trditvijo. Na vprašanje Ali se ti zdi pomembno, da pravilno izgovarjaš angleške besede? je 96 % učencev in dijakov odgovorilo pritrdilno. Le...
	Deloma potrjujemo hipotezo H5:
	Večina prekmurskih učencev in dijakov uporablja ameriško angleščino, kar smo ugotovili na podlagi odgovorov anketirancev in kasneje na podlagi zvočnega vtisa po posnetkih. Kar 58 % vprašanih je odgovorilo, da uporablja ameriško angleščino, 18 % britan...
	Zavračamo hipotezo H6:
	Prekmurski učenci in dijaki se zavedajo vpliva narečja maternega jezika na izgovorjavo angleščine.
	Ugotovili smo namreč (na podlagi anket in individualnih razgovorov), da učenci oz. dijaki pred našim raziskovanjem sploh še niso slišali, da bi narečje lahko imelo vpliv na izgovorjavo v tujem jeziku (48 % vprašanih). Le majhen delež učencev oz. dijak...
	V drugem delu raziskave smo želeli potrditi hipoteze, ki so se nanašale na eksperimentalni del pričujočega diplomskega dela, tj. na rezultate, ki smo jih dobili s snemanjem dijakov in učencev. Kot prvo lahko potrdimo hipotezo H7:
	Narečje – prekmurščina ima vpliv na izgovorjavo angleščine pri učencih in dijakih, kar smo dokazali z rezultati, ki smo jih pridobili na podlagi posnetkov. Ti namreč vsebujejo take prekmurske prvine, kot smo jih predvideli že v teoretičnem delu diplom...
	Deloma potrjujemo hipotezo H8:
	Največji vpliv prekmurščine bo v angleški izgovorjavi opazen predvsem na ravni samoglasnikov.
	Ugotovili smo namreč, da je do odstopanj in napak pri izgovorjavi angleških glasov pri prekmurskih učencih in dijakih prihajalo predvsem pri samoglasnikih, medtem ko je bil pri soglasnikih ta vpliv manj opazen, kar pa ne pomeni, da je bilo tam napak m...
	Potrjujemo tudi hipotezo H9: Kot prvine prekmurščine v izgovorjavi angleščine bodo najbolj izstopali samoglasniki a, e, o in ʊ z variantami.
	Ugotovili smo, da je najpogosteje prihajalo do odstopanj pri izgovorjavi angleških glasov a:, ɒ, ɔ:, ʊ, æ in e, saj so jih prekmursko govoreči intervjuvanci zamenjevali z bolj ali manj podobnimi samoglasniškimi variantami iz njihovega narečja (npr. ,...
	Deloma lahko potrdimo hipotezo H10:
	Učenci in dijaki ne ločijo dolgih in kratkih angleških samoglasnikov.
	Ta lastnost pa ni značilna le za Prekmurje, ampak za celoten slovenski jezikovni prostor. Kljub temu pa lahko rečemo, da gre tudi za narečno prvino, saj je tudi narečje del maternega jezika in je prvo, ki ga otrok usvoji in nosi v sebi. Hkrati pa pred...
	Kot smo predvideli, se je za resnično izkazala tudi hipoteza H11:
	Kot prvine materinščine bodo učenci in dijaki soglasnike na koncu besed izgovarjali nezveneče.
	Za slovenščino pa tudi prekmurščino je značilno, da zveneči glasovi v položaju na koncu besede oz. ob nezvenečih glasovih izgubijo svoj zven, kar se je v okviru raziskave očitno izkazalo. Velika večina zvenečih glasov je bila v takih položajih izgovor...

	10 Sklep
	V diplomskem delu z naslovom Prvine prekmurščine v izgovorjavi angleščine smo predstavili jezikovne, natančneje glasoslovne prvine, ki se pri učencih in dijakih iz Prekmurja pojavljajo pri izgovorjavi angleščine. V teoretičnem delu smo uvodoma podali ...
	Nadalje smo v teoretičnem delu predstavili glasoslovje vseh treh prekmurskih podnarečij – ravenskega, dolinskega in goričkega ter se navezali na glasoslovje angleščine. Ob koncu teoretičnega dela smo glasoslovne značilnosti prekmurščine in angleškega ...
	V raziskovalnem delu nas je zanimalo, katere značilnosti prekmurščine se pojavljajo v izgovorjavi angleščine ter od katerih dejavnikov je le-ta odvisna. Raziskavo smo izvedli tako, da smo učence 4., 6. in 8. razreda osnovne šole ter dijake I. in III. ...
	Na podlagi poznavanja značilnosti prekmurskega narečja smo ugotavljali, kateri so vplivi narečja, ki so se pojavili v angleški izgovorjavi. Pri tem smo opazovali še druge dejavnike, ki vplivajo na izgovorjavo – lastnosti učencev oz. dijakov (starost, ...
	Na podlagi ugotovitev Jurančič Petkove (2008) smo skozi raziskavo ugotovili, da do največjih napak v izgovorjavi prihaja v tistih primerih, kjer so si glasovi toliko podobni, da govorec ne čuti potrebe, da bi jih izboljšal oz. popravil. Nasprotno pa t...
	Prvine narečja smo opazili pri vseh anketirancih oz. intervjuvancih, ne glede na starost, spol, znanje, uspeh, zanimanje za jezik …, na podlagi česar sklepamo, da bodo te prisotne pri vseh govorcih, ki izhajajo iz Prekmurja, čeprav le v majhni meri.
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