
Те ријечи…
 Да ли ми, гимазијалци, заиста све знамо? Спроводећи 
међу ученицима анкету на питање: Које значење, по 
вашем мишљењу, имају сљедеће ријечи?, дошли смо 
до неких сазнања, а ви сами просудите…

 СИМПАТЕТИЧАН: 
...„жао ми је што је такав — јадан мали”, „нека 
болест, али не знам која”, „јадан”, „кад је 
неко симпатичан и антипатичан, али више 
антипатичан”, „бити пожељан у друштву”, „ма-
лољетан”, „фобија од хрватске мреже за мобилне 
телефоне”...
 Нико није дао тачан одговор који гласи: 
Симпатетичан је онај који једнако осјећа; који тајно 
дејствује тајанственим средствима; чаробан.

 СТОМАКЛИЈА:
Већина ученика је знала да је то ракија. Било је и 
сљедећих одговора: ...„човјек са великим стомаком”, 
„кад неко пије ракију стомаклију” или „београдски 
жаргон за трудницу”.

СЕВИТИ СЕ:
Ово је ријеч за коју такође нисмо добили 
ниједан тачан одговор. Већина је ово по-
везала са глаголом љутити се, а било је и 
одговора као што су: ...„кајати се”, „то ти је 

оно кад пада киша и сијева,  а ти се бојиш 
грома”. 
Иначе, овај архаични српски глагол значи 
сјетити се.

АШИКОВАЊЕ:
За овај израз већина ученика је чула, 

па је и доста њих одговорило тачно да 
ашиковање значи љубавни разговор. Али 
било је и одговора као што су: ...„вођење 

љубави”, „мување”, „старински плес” као 
и „копање ашиком” (ученик није знао 
да је ашик стари израз за љубавника).
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Нешто о 
именима

 Да ли сте се икад запитали шта значи име вашег 
друга, другарице, баке, дједа, па и професора?

„Превешћу” вам нека имена (надам се да се непоменути 
неће љутити), а ви немојте случајно да злоупотријебите 
значења имена ваших другова и другарица!
 Почећу од имена Александар. У Грчкој би ти, драги 
мој Ацо, био заштитник људи, а аналогно томе изводи се 
и име Алескандра — заштитница људи. Сваки Андреј би 
требало да се поноси својим именом, јер оно на грчком 
значи — храбар, мужеван. Име Давор потиче из словенске 
митологије (Давор — бог рата). Данило (Даниел) на хебреј-
ском значи ,,Бог је мој судија’’. На хебрејском језику 
љубљен и вољен човјек се зове Давид, а Филип на грчком 
значи љубитељ коња... 

 

 Ђорђе је име хришћанског све-
титеља, а на грчком ово име значи:  земљорадник. Имена 
Иван и Јован на хебрејском значе: ,,Бог је милостив’’ (Па, 
професоре Иване, мислите на то кад будете оцјењивали 
ученике!). Хебрејска варијанта поздрава ,,помаже Бог’’ 
је — „Лазар”. Никола на грчком значи „народ побјеђује”. 
Име Павле на латинском значи: мали, малиша. Једно од 
наших најчешћих имена — Стефан — на грчком значи 

„вијенац”.
 Што се тиче женских имена и она су врло разнолика, 
а њихово значење је исто тако занимљиво, тако нпр. име 
Ана на хебрејском значи: блага, љупка, мила. Дијана је 
име које је носила староримска богиња свјетлости и 
лова. Јелена на грчком значи ,,сунчева свјетлост”. Богиња 
привида на индијском језику је Маја, а име Мануела 
на хебрејском значи: ,,Бог с нама”, док Марија на старо-
египатском значи: ,,она коју Бог воли”. Имена: Теа, Анђелка, 
Селена потичу из грчког језика и значе: Теа — богиња, 
Анђелка — весник, посланик и Селена — митолошка 
богиња Мјесеца.
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