Podané bodo posamezne predpone po zbirnih pomenih, pomení, ki jih izražajo predpone, in primeri rabe v narečnih govorih. Paradigmatski odnosí,
t.j. odnosí znotraj sestava, so bili obdelani z vzorci besedotvorja,1 in to glede
na predvidljivost in pravilnost oblik tér postopkov, zato so zgledi konkrétne
rabe nanizani ne glede na različne besedotvorne postopke. Ponazarjalno gradivo je bilo zbrano v sedmih naseljih na Dravskem polju in predstavlja t.i.
zahodne prleške govore panónske narečne skupine.
Pomene predpôn2 obravnavam tako, dá jih razvrščam po skupinah 3 glede
na pogostnost; ob tém še predstavljam, katere predpone so v obravnavanih
govorih produktívne (tvorne)4 in kakšen pomen imajo. 5 Ker je však narečni
govor popoln jezikovni sestav, inventarizacija narečnega gradiva zaradí preobširnosti ni vseobsegajoča, páč pá so zajeti le najpogostejši vzorci.
Zaradí primerjave in preglednosti podajam vzporedno predstavitev predpôn v narečnih govorih in v knjižnem jeziku, in sicer tam, kjer v narečju ni
tvorbe z (enako) predpone, podajam uresničitev v knjižnem jeziku. V prikážu
se omejujem samo na glagol in slovenské predpone, potenciálne interference
\7 knjižnega jezika (in drugih zvrsti), ki so eksphcitno prepoznavljive, zanemarjam.
A) Krajevni pomen predpone
1. Usmerjenost dejanja h končni ali mejni točki in/ali doseg te točke
'se č do 'veja, kg'pä la si] dop'lo ta.
0- (do-)
(doseči do veje dokopala sem do plota)
2. Usmerjenost dejanja iz česa, od kód, navzven
'za j sa ja pá z'le tay, ras'tä nta sos'pu stli,
0-/S-/Z- (IZ-)
'ča p 'vu n po'te ggt (izvleči cep)
3. Usmerjenost dejanja na kaj
na 'vo s ná'lu oži f sa' no ,
na-í 0- (na-)
sa'no fko'pi čo 'dá t, na k'li n v'bi esit,
(seno naložili v kopico, natakmtí na klin)
'Gl Unuk 1995 258-268
Pri pomenu gre za vidik slovarskega m besedotvomega pomena (Gl. VidovičMuha
1986 79-90 )
3
Slovarske pomene povzemam po SSKJ I-V, za pomenske skupine v obdelavi
knjižnega jezika prím tudi Hajnšek-Holc 1978. 33-57
4
Za knjižni jezik je pregled predpôn, ki podstavnim glagolom spreminjajo pomen,
vToponšičl984
161-169
5
Pri besedotvornem pomenu primerjam 7 Bajec 1959 m Vidovič-Muha 1985,
1986

4. Usmerjenost dejanja na kaj, k čemu
par- (pri-)
psr'bi d 'de sko, k'nu oj na s'rajcopar'ši t,
parb'li žäí sa 'tu jamu
5. Usmerjenost dejanja od česa, vstran
Qd- (Od-)
od'ri ezát 'kos 'ja boka, ot'tgrgäí 'kôz blä'gá , o'di í
od 'za na, od'žá gat 'ko z 'de ska, od'vá dit sa ká'je njä
6. Usmerjenost dejanja okolí česa
v- (o-)
v'garqt si 'ma ntj, f si pat krom'pi r
ob- (ob-)
vb'ri sál si 'r o ká, 'várt ja op'xu odo
1 . Usmerjenost dejanja skozi kaj
pra- (pre-)
pra'pi hdža'li ezo, práca 'di t 'čä'j; pra'varlät x'lo t,
pra'lu knát 'de sko
8. Usmerjenost dejanja naprej
(vojakisoprodrli na ozemlje)
0- (pro-)
9. Usmerjenost dejanja na površino, dotik s površino, razprostriranje po
površmi
na- (na-)
ná'lu oži t na 'mi zo, nä'n sät na s'te no, ná'mä zäl na
k'ru x, 'ko lo ná'mä zät
o-(o-)
ob'h ZQÍ si 'par sta, os'li nit si 'parsta
ob-/0- (ob-) 'mačka gája ob'h zglä,
tá'pe ta nä'le pil, 'ži t sa ja v'dargno,
(oblepili zids tapetami, zidseje obdrgml)
P9- (po-)
popäc'ka uja 'mi zo
pra- (pre-)
prak'ri t sťri ex o
10. Odstranitev česa iz česa
z-/s- (iz-)
\ 'vi noz'li t s 'so dá, 'jáboka sťre st s 'ko rpa
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11. Ločitev v dva ali vec delov
pra- (pre-) \ pragra'di t 'so bo, pra'zi dát 'ce lo 'xi so, pra'lá mal 'pá Ico
12. Kraj, kjer poteka dejanje
pod-(izpod)
potko'pá ddra'vo 'le ďru gi gája pod'ne so
0- (nad-)
(nadzidaíi hišo)
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