
ПОСЛОВИЦЕ, ИЗРЕКЕ, ПИТАЛИЦЕ, ЗАГОНЕТКЕ 

ПОСЛОВИЦЕ су сажете мудрости, прихваћене у традицији и засноване на искуству многих 
генерација. Изражавају општељудска, истинита запажања. Основна им је намена да поуче. 
Исказују мудрости о човеку, младости, здрављу, љубави, пријатељству, истини итд. Имају 
пренесено значење. Могу да се јаве у стиху или у прози. 

⦁Језик кости нема, а кости ломи. 

⦁Празна је торба тежа од пуне. 

⦁Ко доброту сеје, љубав жање. 

ИЗРЕКЕ су устаљени метафорички изрази. Вук Караџић каже да су изреке „у обичај узете речи“. 
Сажете су и њихова разумљивост се заснива на асоцијацијама, на заједничком усменом 
обарзовању казивача и слушалаца. Народне изреке могу сликовито да означе карактерне особине 
људи, стање ствари, догађај.  

⦁Пао је с коња на магарца.                         ⦁У свакој је чорби мирођија. 

⦁Пресипа из шупљег у празно.                 ⦁ На језику мед, а у срцу јед.  

⦁Тражи длаку у јајету. 

ПИТАЛИЦЕ су кратке прозне врсте у форми дијалога. Најчешће почињу реченицом у којој се 
користи глагол ПИТАТИ и у којој се уводе ликови, а затим следи питање и одговор. Духовите су 
садржине, а поента је садржана у одговору. Ликови могу бити историјске личности, обични људи 
или животиње. 

       ⦁    Питали лењивца:                                                 ⦁ Питали Марка: 

–    Што се тако протежеш и зијеваш?                       –   Који је јунак најбољи?           

–       Уморила ме лењост.                                             –   Онај који презире смрт, а воли живот. 

 Ко казује много прича, а нема ни грла ни језика?  –      Књига. 

 ЗАГОНЕТКЕ су краћи говорни облици који се састоје од вишезначног питања које има само 
један тачан одговор – одгонетку. Многе загонетке се заснивају на игри речима. Њихова првобитна 
намена је забава, али служе и за изоштравање духа. Потичу из најстаријих времена и на 
својеврстан начин описује човека и свет који га окружује. 

⦁Нити га је било, нити ће га бити, а сад је.  (данашњи дан) 

⦁Ти га имаш, а ја се њиме служим. (име) 



Преписати материјал у свеску или га одштамапати. Прочитати примере пословица, загонетки, 
питалица и изрека из Читанке ( стр. 131 и 132).  

Домаћи задатак:  

Написати по две пословице које: 

а)  најчешће чујете у својој кући, школи, ближем окружењу; 

б)  говоре  о честитости и поштењу; 

в)   могу бити мото вашег одељења. 

 

 


