
Мали речник  

АПАТИЈА – безвољност, равнодушност, отупелост, утученост, потиштеност 

ВЕЛИКОДУШНОСТ – особина онога који је великодушан, племенитост, несебичност 

ВЕРА – уверење, убеђење да постоје натрприродне силе и виша, божанска бића, која управљају 

универзумом, религиозност 

ДОСАДА – непријатно осећање безвољности, неспокојства и незадовољства због нерада и 

одсуства занимљивих, узбудљивих доживљаја 

ЕНТУЗИЈАЗАМ – велико одушевљење за нешто, жар, усхићење, полет, занос 

ЗАБОРАВ – губитак сећања на некога или нешто, нестанак нечега из сећања 

ЗАВИСТ – осећање пакости, завидљивости изазвано туђим успехом, срећом; злоба  

ЗАНОС – предавање некој идеји, осећању, претерано одушевљење, усхићење, занесеност 

ИНТРИГА – потајан, лукав поступак који има за циљ да створи забуну, раздор, сплетка, смутња 

ИСТИНА – оно што одговара стварности, чињеницама; чињеница у коју се као доказану може 

веровати; високи морални принцип, правда; истинитост, веродостојност  

ЛАЖ – намерно, свесно изречена, изнета нетачност, неистина; измишљотина; превара, обмана 

ЛЕЊОСТ – особина онога који је лењ, који не воли да ради, нерадан 

ЛЕПОТА – особина, својство онога који је леп, онога што је лепо; утисак, доживљавање, осећање 

лепога; оно што је по своме изгледу врло лепо (природа, предео, уметничка творевина, украси и 

друго) 

ЛУДОСТ – особина, стање онога који је луд, онога што је лудо; глупост, бесмислица; луд, 

непромишљен, неразуман поступак; лудорија 

ЉУБАВ – осећање велике наклоности и, најчешће, нежности према некоме, нечему; емоционална, 

осећајна везаност за некога, нешто, која проистиче из таквог осећања; осећање наклоности, 

преданости, привржености 

ОДУШЕВЉЕЊЕ – осећање великог задовољства, понесеност, усхићење, занос 

ОПРЕЗ – пажња усредсређена на уочавање, откривање и пренебрегавање какве опасности, замке, 

будност; суздржаност, непренагљеност при доношењу одлука, важних опредељења и слично 

ПОЖУДА – веома јака, страсна жеља, жудња 

ПОНОС – осећање сопствене вредности; осећање задовољства оствареним успехом; оно чиме се 

неко поноси; претерана гордост, охолост, уображеност 

РАДОЗНАЛОСТ – особина онога који је радознао, знатижеља, љубопитљивост 

СЕБИЧНОСТ – особина онога који је себичан, саможивост, егоизам 

СЛОБОДА – могућност да се поступа по својој вољи; право човека да чини све што не угрожава 

права других, тј. све што није забрањено законом 

СРАМЕЖЉИВОСТ – особина, стање онога који је срамежљив, који лако осети срам, стидљив, 

онога што је срамежљиво; 

СРЕЋА – стање и осећање потпуног задовољства, радост 

СТРАСТ – снажна тежња, необуздан унутрашњи подстицај, нагон према нечему 

СУМЊА – непотпуна вера у некога, у нешто, неверовање, сумњичење, неверица; нагађање, 

претпоставка; бојазан, страховање 

ТАЛЕНАТ – изузетна способност за нешто, дар, обдареност 

ТЕСКОБА – скученост, недовољност простора; неугодан смештај, положај у нечему тесном; 

оскудица, сиромаштво; потиштеност, тегоба, мука 

УСПЕХ – добар резултат у неком послу, спорту и слично; добар свршетак каквог подухвата 


