
Тематска недеља „У здравом телу здрав дух“ 

Mens sana in corpore sano 

(Кратке прозне врсте: пословице, изреке, афоризми) 

 

ПОСЛОВИЦЕ су кратка усмена форма (у прози или у стиху) које изражавају мудрост и животно 

искуство многих нараштаја. Дају се у облику савета, заповести, закључка... 

Пример пословице: Испеци, па реци (треба добро размислити шта ћемо рећи, па тек онда казати) 

 

ИЗРЕКЕ су сажети изрази у којима је нека слика употребљена у пренесеном значењу. Да бисте 

разумели изреку, морате је повезати са ситуацијом у којој је употребљена. Изреке теку у говору 

добијају пуно значење. 

Пример изреке: Једе дао мећава (једе пуно, много је гладан) 

 

Кратке прозне форме и мисли са темом здравља 

Здравље је највеће богатство. (Цицерон) 

Свака прекомерност се супротставља Природи. (Хипократ) 

Medicus curat, natura sanat (Доктор помаже, природа лечи), латинска изрека 

Здрав просјак је срећнији од болесног краља. 

Ко сунцу прозоре затвара, болести врата отвара 

Здравље није све, али без здравља све је ништа. (Шопенхауер) 

Жеља за здрављем је пола здравља. (Сенека) 

Здравоме човеку сваки је дан празник. (турска пословица) 

Срећа је као здравље: ако га не примећујеш, значи да га имаш. (Тургењев) 

Здравље на уста улази. (народна пословица) 

Сваки човек је творац свога здравља или своје болести. (Буда) 

Мржња шкоди здрављу. (Декарт) 

Доручкуј као краљ, ручај као принц, а вечерај као просјак. 

Богат је ко није дужан, а млад ко је здрав. 

Сети се здравља док га не изгубиш. 

Весело срце – пола здравља. 

Користите сваку прилику за смех. То је најјефтинији лек. (Бајрон) 

Данас медицина од човека може направити све осим човека. (Матија Бећковић) 

Када је богатсгтво изгубљено, ништа није изгубљено, када је здравље изгубљено, скоро све је 

изгубљено. (Достојевски) 



Највећа је грешка у лечењу болести што постоје лекари за тело и лекари за душу, а ипак је то двоје 

једно и недељиво. (Платон) 

Човек милостив лекар је своје душе. (Отац Тадеј) 


