ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ
СЛОВНИК ШКОЛЯРА

ÒÅÐÍÎÏ²ËÜ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÀ ÊÍÈÃÀ – ÁÎÃÄÀÍ

Умовні скорочення, вживані у словнику
див. — дивіться
жарт. — жартівливий вираз або слово
застар. — застарілий вираз або слово
зневажл. — зневажливий вираз, слово
ірон. — в іронічному значенні
і т.д. — і так далі
і т.п. — і тому подібне
книжн. — книжний вираз, слово
несхв. — несхвальний вираз, слово
у знач. вставн. сл. — у значенні вставного слова
фолькл. — вираз або слово, що вживається в усній
народній творчості

Український алфавіт
Аа, Бб, Вв, Гг, Ґґ, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, Її, Йй,
Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч,
Шш, Щщ, Ьь, Юю, Яя

А
Абœ з щитœм абœ на щит¼ [повертŠтися, з’явля' тися тощо].
Або перемогти або загинути.

Абœ перемогтš абœ кістьмš лягтš (вмŒрти) і абœ перемœгу
здобŸти абœ дœма (вдœма) не бŸти.
Або досягти чогось бажаного, жаданого, подолавши всі
перешкоди, або вмерти, загинути; все або нічого.

'
Авгієві
стŠйні (кон£шні).
Книжн. 1. Дуже забруднене приміщення, місце; 2. Про
щось дуже занедбане; про велике безладдя в справах.

А віз (хŸра) і нšні там.
Справа не рухається, а навколо неї точаться марні розмови.

Аж п¼р’я летšть з кого.
Дуже сильно комусь дістається.

А мŸрий їсть соб¼ та їсть і а кіт ковбŠску уминŠє, ненŠче
й не до ньœго річ.
Один говорить, а інший не звертає на нього ніякої уваги — про марність умовляння безсовісних людей.

'
Ані
(ні) чŸтки [не] чувŠти [Šні (ні) вšдом (в вічі) не
видŠти].
Не чути, невідомо нічого про кого-небудь, що-небудь,
немає когось, чогось.

А скрšнька прœсто відчиня' лась і а скрšнька не булŠ й
зŠмкнена.
Якась справа, якесь питання, що здаються загадковими,
незрозумілими, насправді дуже прості.

Земля'
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ЗгадŠєш (згадŠєте пригадŠєш, пригадŠєте) [тод¼] мо½
слœво і спом’янŒш (спом’янетŒ) мо½ слœво.
Запевнення, що збудеться те, про що в даний момент говориться; що все буде так, як сказано.

ЗгŠдувати (згадŠти, поминŠти, пом’янŸти) добрœм
(дœбрим слœвом) кого.
Говорити про кого-небудь щось хороше.

З гармŠти по горобця' х стріля' ти і ітš на комарŠ з дрючкœм,
а на мŸху з обŸхом.
Про невідповідність витрачених коштів, зусиль меті та
бажаним наслідкам.

ЗглŠджувати (зглŠдити) гœстрі кутš.
Робити менш помітними суперечності, зм’якшувати їх.

Згоря' ти (згорŠти, згор¼ти) від (з) сœрому.
Дуже засоромлюючись, червоніти.

ЗдавŠти (здŠти) позšції.
Поступатися перед ким-небудь, чим-небудь у чомусь.

Здорœв’я йомŸ не [трŒба] позичŠти.
Про здорову людину.

Земл¼ під собœю не чŸти (не відчувŠти).
Будучи збудженим, схвильованим чим-небудь радісним,
дуже енергійно рухатися, працювати і т. ін.

Земля' горšть під ногŠми у кого.
Нестерпні умови, скрутне становище в кого-небудь.

Земля'
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Земля' клšном зійшлŠся на кому, на чому і світ клšном
зійшœвся на кому, на чому.
Про того, хто або що є єдиним бажаним, прийнятним
чи єдино можливим при якомусь виборі.

Зіркš (зœрі) з нŒба хапŠти (знімŠти, здіймŠти).
Відзначатися неабиякими здібностями, розумом і т. ін.

З ким поведŒшся, від тœго й наберŒшся.
Про того, хто перейняв погляди, звички від того, з ким
дружить, спілкується, живе і т. ін.

З мšру по нšтці — гœлому сорœчка і з хŠти по нšтці —
сирот¼ свитšна (сиротŠ у свšтці).
Від усіх потрошку, а вийде щось значне, відчутне для
когось одного.

Зм¼шувати (змішŠти) з гря' ззю (з болœтом, з багнœм)
кого.
Образливо характеризувати
чию-небудь гідність.

кого-небудь,

плямувати

ЗнŠє к¼шка (кšцька), чи½ сŠло з’¾ла і знŠє кіт, чи½ сŠло
з’їв.
Про того, хто винен і почуває свою провину перед кимось та можливість розплати за неї.

Знай нŠших.
Уживається при виявленні почуття самовдоволення,
гордості.

ЗнŠти (чŸти), де рŠки зимŸють.
1. Мати досвід, бути досвідченим у чому-небудь; 2. Бути
хитрим, спритним.

Як ножŒм
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Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) ножŒм відр¼зати і як
відрубŠти.
1. Сказати різко, категорично; 2. Що-небудь припиняти
зразу, раптово, без видимих причин.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) обŸхом по голов¼ [бšти,
удŠрити і т. п.].
Вражати неприємною несподіванкою.

Як (мов, немœв) оселŒдців у бœчці.
Дуже багато — про велику кількість людей у якомунебудь приміщенні.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) рак на мілин¼.
Потрапити в безвихідне, скрутне становище.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) реп’я' х ([шŒвська] смолŠ)
приставŠти (пристŠти, причіплюватися, причіплятися,
причепšтися) і приставŠти (пристŠти) реп’яхœм.
Нахабно, невідступно переслідувати кого-небудь, набридати комусь своїми вимогами, запитаннями і т. ін.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) рšба у вод¼.
Поводитися невимушено, добре, вільно.

Як свиня' в апельсšнах (в помарŠнчах, на пŒрці)
[розбирŠтися і т. п.] в чому.
Виявляти цілковите незнання якоїсь справи, зовсім не
розбиратися в чому-небудь.

Як сво¾ п’ять пŠльців знŠти; як сво¾ п’ять пŸчок знŠти і
як сво¾ стар¼ чœботи знŠти.
Добре розумітися у чому-небудь, розбиратися у чомусь.

Як Сšдорову козŸ бšти (лупšти і т. п.).
Нещадно бити.
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Ятрšти

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) сир у мŠслі купŠється
(плŠває) і як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) варŒник у мŠслі
(у сметŠні) купŠється (плŠває).
Жити в достатках, розкошах.

Як сніг на гœлову.
Зненацька, несподівано, раптово.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) сœнна мŸха.
1. Хто-небудь повільний, млявий, з лінивими рухами;
2. Повільно, мляво.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) у вœду опŸщений і як (мов,
немœв, нŠче, ненŠче) курчŠ в вœду впустšв.
Похмурий, сумний.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) уродšтися (вšрости,
вšринути) з-під (із) земл¼.
Раптово, несподівано з’явитися.

Як (мов, немœв, нŠче, ненŠче) черепŠха (черепŠхою) [ітš,
плŒнтатися і т. п.].
Рухатися, іти дуже повільно, незграбно.

Як чорт (нечšстий) від лŠдану тікŠти.
Всіляко уникати кого-небудь, чого-небудь.

Як чорт (д¼дько) лŠдану боя' тися.
Дуже боятися кого-небудь, чого-небудь.

Ятрšти рŠну (дŸшу, сŒрце).
Посилювати чий-небудь душевний біль, завдавати комунебудь ще більших моральних страждань.
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